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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXI.
tör vény

egyes szociális tárgyú tör vények módosításáról*

I.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról  szóló
1993. évi III. tör vény módosítása

1.  § A szo ciá lis igaz ga tás ról és szo ciá lis el lá tá sok ról
 szóló 1993. évi III. tör vény (a továb biak ban: Szt.) 3.  §-a
(3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés
lép:

[A tör vény ha tá lya ki ter jed]
„a) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély re, amennyi ben az el -
lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg -
ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la -
kó hellyel ren del ke zik, valamint”

2.  § (1) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) jö ve de lem: az el is mert költ sé gek kel és a be fi ze té si

kö te le zett ség gel csök ken tett
aa) a sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint

meg ha tá ro zott, bel föld rõl vagy kül föld rõl szár ma zó
– meg szer zett – va gyo ni ér ték (be vé tel), ide ért ve a jö ve de -
lem ként figye lembe nem vett be vé telt és az adó men tes jö -
ve del met is,

ab) az a be vé tel, amely után az egy sze rû sí tett vál lal ko -
zói adó ról, illetve az egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz -
zá já ru lás ról  szóló tör vény sze rint adót, illetve hoz zá já ru -
lást kell fi zet ni.

El is mert költ ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de lem adó -
ról  szóló tör vény ben el is mert költ ség, valamint a fi ze tett
tar tás díj. Ha a ma gán sze mély az egy sze rû sí tett vál lal ko zói
adó vagy egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás
alap já ul szol gá ló be vé telt sze rez, a be vé tel csök kent he tõ a
sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló tör vény sze rint el is mert

költ ség nek mi nõ sü lõ iga zolt ki adá sok kal, en nek hi á nyá -
ban a be vé tel 40%-ával. Ha a me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ
adó évi õs ter me lés bõl szár ma zó be vé te le nem több a kis ter -
me lés ér ték ha tá rá nál (illet ve ha ré szé re tá mo ga tást fo lyó sí -
tot tak, annak a fo lyó sí tott tá mo ga tás sal nö velt össze gé -
nél), ak kor a be vé tel csök kent he tõ az iga zolt költ sé gek kel,
to váb bá a be vé tel 40%-ának meg fe le lõ összeg gel, vagy a
be vé tel 85%-ának, ille tõ leg ál lat te nyész tés ese tén
94%-ának meg fe le lõ összeg gel.

Be fi ze té si kö te le zett ség nek mi nõ sül a sze mé lyi jö ve de -
lem adó, az egy sze rû sí tett vál lal ko zá si adó, a ma gán sze -
mélyt ter he lõ egy sze rû sí tett köz te her vi se lé si hoz zá já ru lás, 
egész ség biz to sí tá si hoz zá já ru lás és já ru lék, egész ség ügyi
szol gál ta tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, nyug díj biz to sí tá si
 járulék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj és mun ka vál la lói
 járulék.

Nem mi nõ sül jö ve de lem nek
1. a te me té si se gély, az al kal man ként adott át me ne ti 

se gély, a la kás fenn tar tá si tá mo ga tás, az adós ság -
csök ken té si tá mo ga tás,

2. a rend kí vü li gyer mek vé del mi tá mo ga tás, a Gyvt.
20/A.  §-a sze rin ti pénz be li tá mo ga tás, a Gyvt.
20/B.  §-ának (4)–(5) be kez dé se sze rin ti pót lék, a
ne ve lõ szü lõk szá má ra fi ze tett ne ve lé si díj és kü -
lön el lát mány,

3. az anya sá gi tá mo ga tás,
4. a ti zen har ma dik havi nyug díj,
5. a sze mé lyes gon dos ko dá sért fi ze ten dõ sze mé lyi

té rí té si díj meg ál la pí tá sa ki vé te lé vel a sú lyos
moz gás kor lá to zott sze mé lyek pénz be li köz le ke -
dé si ked vez mé nyei, a va kok sze mé lyi já ra dé ka és 
a fo gya té kos sá gi tá mo ga tás,

6. a fo ga dó szer ve zet ál tal az ön kén tes nek kü lön
tör vény alap ján biz to sí tott jut ta tás,

7. annak az al kal mi mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ 
fog lal koz ta tás nak a havi el len ér té ke, amely a tel -
jes mun ka idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló
kü lön jog sza bály sze rin ti kö te le zõ leg ki sebb
mun ka bé ré nek (mi ni mál bér) 50%-át nem ha lad ja 
meg,

8. a házi se gít ség nyúj tás ke re té ben tár sa dal mi gon -
do zá sért ka pott tisz te let díj,

9. az ener gia fel hasz ná lás hoz nyúj tott tá mo ga tás.”

(2) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) va gyon: ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, az
a hasz no sít ha tó in gat lan, jár mû, to váb bá va gyo ni ér té kû
jog, amely nek

ba) kü lön-kü lön szá mí tott for gal mi ér té ke, ille tõ leg
össze ge az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze -
gé nek a har minc szo ro sát, vagy

bb) együt tes for gal mi ér té ke az öreg sé gi nyug díj min -
den ko ri leg ki sebb össze gé nek a nyolc van szo ro sát
meg ha lad ja, az zal, hogy a szo ciá lis rá szo rult ság tól füg gõ
pénz be li el lá tá sok jo go sult sá gi fel té te le i nek vizs gá la tá nál
nem mi nõ sül va gyon nak az az in gat lan, amely ben az érin -
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tett sze mély élet vi tel sze rû en la kik, az a va gyo ni ér té kû jog, 
amely az ál ta la la kott in gat la non áll fenn, to váb bá a moz -
gás kor lá to zott ság ra te kin tet tel fenn tar tott gép jár mû;”

(3) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek dc) al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény al kal ma zá sá ban kö ze li hoz zá tar to zó:]
„dc) kor ha tár ra való te kin tet nél kül a tar tó san be teg, az

au tis ta, illetve a tes ti, ér zék szer vi, ér tel mi vagy be széd fo -
gya té kos vér sze rin ti, örök be fo ga dott, illetve ne velt gyer -
mek, amennyi ben ez az ál la pot a gyer mek 25. élet évé nek
be töl té sét meg elõ zõ en is fenn állt (a továb biak ban: fo gya -
té kos gyer mek),”

(4) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé sé nek ma)–mb) és md) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban fenn tar tó:]
„ma) a köz pon ti költ ség ve té si szerv, a he lyi ön kor -

mány zat, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt -
mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 8.  §-a,
9.  §-a, illetve 16.  §-a sze rin ti in téz mé nyi tár su lás, a te le pü -
lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, a te le -
pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat és a te rü le ti ki sebb sé gi
ön kor mány zat (a továb biak ban együtt: ál lam i fenn tar tó),

mb) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, valamint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Ltv.) sze rin ti, ma gyar or szá gi szék he lyû egy ház, az egy há -
zak nak az Ltv. 14.  §-a sze rin ti ma gyar or szá gi szék he lyû
szö vet sé ge, illetve az Ltv. 13.  §-ának (2)–(3) be kez dé se
sze rin ti ma gyar or szá gi szék he lyû egy há zi jogi sze mély
(a továb biak ban: egy há zi fenn tar tó); nem mi nõ sül egy há zi
fenn tar tó nak az a jogi sze mély, amely más tí pu sú szer ve -
zet ként jog ala nyi ság gal ren del ke zik, így kü lö nö sen a tár -
sa dal mi szer ve zet, annak alap sza bály ban jogi sze méllyé
nyil vá ní tott szer ve ze ti egy sé ge, az ala pít vány, annak ala -
pí tó ok irat ban jogi sze méllyé nyil vá ní tott szer ve ze ti egy -
sé ge, a gaz da sá gi tár sa ság és a köz hasz nú tár sa ság,”

„md) a ma gyar or szá gi szék he lyû jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság – az ma)–mb) al -
pon tok ban fog lal tak ki vé te lé vel,”

(5) Az Szt. 4.  §-a (1) be kez dé se n) pont já nak ne) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a pont
a kö vet ke zõ nf) al pont tal egé szül ki:

[E tör vény al kal ma zá sá ban fo gyasz tá si egy ség: a csa -
lád ta gok nak a csa lá don be lü li fo gyasz tá si szer ke ze tet ki fe -
je zõ arány szá ma, ahol]

„ne) a fo gya té kos gyer mek arány szá ma 1,0, az zal,
hogy a fo gya té kos gyer me ket az nc)–nd) al pont al kal ma -
zá sá nál fi gyel men kí vül kell hagy ni;

nf) az na)–nb) al pon tok sze rin ti arány szám 0,2-vel nö -
vek szik, ha a sze mély fo gya té kos sá gi tá mo ga tás ban ré sze -
sül.”

3.  § (1) Az Szt. 10.  §-a a kö vet ke zõ (2)–(5) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(5) be kez dés je lö lé -
se (6)–(9) be kez dés re vál to zik:

„(2) A jo go sult ság meg ál la pí tá sa kor

a) a havi rend sze res ség gel járó – nem vál lal ko zás ból,
illetve õs ter me lõi te vé keny ség bõl (a továb biak ban együtt:
vál lal ko zás) szár ma zó – jö ve de lem ese tén a ké re lem be -
nyúj tá sát meg elõ zõ hó nap jö ve del mét,

b) a nem havi rend sze res ség gel szer zett, illetve vál lal -
ko zás ból szár ma zó jö ve de lem ese tén a ké re lem be nyúj tá -
sá nak hó nap ját köz vet le nül meg elõ zõ ti zen két hó nap alatt
szer zett jö ve de lem egy ha vi át la gát
kell figye lembe ven ni, az zal, hogy a b) pont sze rin ti szá mí -
tás nál azon hó na pok nál, ame lyek adó be val lás sal már le -
zárt idõ szak ra es nek, a jö ve del met a be val lott éves jö ve de -
lem nek e hó na pok kal ará nyos össze gé ben kell beszámí -
tani.

(3) Ha a vál lal ko zá si te vé keny ség meg kez dé sé tõl el telt
idõ tar tam nem éri el a 12 hó na pot, ak kor az egy ha vi át la -
gos jö ve del met a vál lal ko zá si te vé keny ség idõ tar ta ma
alap ján kell ki szá mí ta ni.

(4) A jö ve de lem szá mí tás nál fi gyel men kí vül kell hagy -
ni

a) a ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en meg szûnt havi
rend sze res jö ve del met,

b) a vál lal ko zás ból szár ma zó jö ve del met, fel té ve, hogy
a vál lal ko zá si te vé keny ség meg szûnt.

(5) A vál lal ko zá si te vé keny ség ak kor te kint he tõ meg -
szûnt nek, ha a vál lal ko zói en ge délyt, illetve az õs ter me lõi
iga zol ványt vissza ad ták vagy vissza von ták, ille tõ leg a tár -
sas vál lal ko zást tö röl ték a cég jegy zék bõl.”

(2) Az Szt. 10.  §-ának – (1) be kez dés sel át szá mo zott –
(8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) Ha a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti sze mély ese té ben a
szo ciá lis el lá tás ra való jo go sult ság el bí rá lá sá hoz az Euró -
pai Unió tag ál la ma vagy az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes más ál lam, illetve olyan ál -
lam, amely nek ál lam pol gá ra az Euró pai Kö zös ség és tag -
ál la mai, valamint az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló
meg ál la po dás ban nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl
 szóló meg ál la po dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo -
nos jog ál lást él vez, ille té kes ha tó sá gá nak iga zo lá sa szük -
sé ges, ak kor köz ve tí tõ szerv ként a kincs tár jár el.”

4.  § Az Szt. 17.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a jegy zõ a ha tás kö ré be tar to zó szo ciá lis el lá tás
meg té rí té sét ren de li el, a meg té rí tés össze gét, illetve pénz -
egyen ér té két és a ka mat össze gét – amennyi ben annak
meg fi ze té se a kö te le zett meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez -
tet né – mél tá nyos ság ból

a) csök kent he ti vagy el en ged he ti, ha a vissza fi ze tés re
kö te le zett sze mély csa lád já nak egy fõre jutó havi jö ve del -
me nem ha lad ja meg az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg -
ki sebb össze gé nek két és fél sze re sét,

b) rész le tek ben fi zet tet he ti meg.
(5) Ha a he lyi ön kor mány zat kép vi se lõ-tes tü le te a ha tás -

kö ré be tar to zó szo ciá lis el lá tás meg té rí té sét ren de li el, a
meg té rí tés össze gét, illetve pénz egyen ér té két és a ka mat
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össze gét – amennyi ben annak meg fi ze té se a kö te le zett
meg él he té sét sú lyo san ve szé lyez tet né – mél tá nyos ság ból

a) el en ged he ti,
b) csök kent he ti,
c) rész le tek ben fi zet tet he ti meg.”

5.  § Az Szt. 19.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és ezzel egy ide jû leg a § je len le gi szö ve gé nek je lö lé se
(1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Ha a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del -
ke zõ sze mély há rom hó nap nál hosszabb ide ig ré sze sül
idõs ko rú ak já ra dé ká ban, a 37/A.  § (1) be kez dé sé nek a)
vagy b) pont ja alap ján rend sze res szo ciá lis se gély ben vagy 
a 43/B.  § alap ján ápo lá si díj ban, a jegy zõ er rõl a tény rõl ér -
te sí ti a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély la kó he lye sze rint ille té kes te rü le ti ide gen ren dé -
sze ti ha tó sá got.”

6.  § Az Szt. 20/A.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„Házi se gít ség nyúj tás és idõs ott ho ni el lá tás ese té ben a
ké rel met a gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sát köve tõen,
a ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont já ra vissza me nõ le ge sen
kell nyil ván tar tás ba ven ni.”

7.  § Az Szt. 24.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szo ciá lis igaz ga tá si el já rás so rán a szo ciá lis ha -
tás kört gya kor ló szerv ada tot kér het a pol gá rok sze mé lyi
ada ta it és lak cí mét nyil ván tar tó szerv tõl, valamint az in -
gat lan ügyi ha tó ság tól a szo ciá lis el lá tás ra való jo go sult ság 
meg ál la pí tá sa cél já ból.”

8.  § (1) Az Szt. 25.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az idõs ko rú ak já ra dé ká ra, a rend sze res szo ciá lis
se gély re és az ápo lá si díj ra (a továb biak ban együtt: havi
rend sze res szo ciá lis el lá tás) való jo go sult ság fel té te le it a
jo go sult sá got meg ál la pí tó szerv két éven te leg alább egy -
szer fe lül vizs gál ja. Ha a fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pí tást
nyer, hogy a fel té te lek to vább ra is fenn áll nak, ak kor az el -
lá tást a fe lül vizs gá lat nak meg fe le lõ összeg ben to vább kell
fo lyó sí ta ni.”

(2) Az Szt. 25.  §-a (5) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze ge vál to zik, a
havi rend sze res szo ciá lis el lá tás össze gét a vál to zás idõ -
pont já tól szá mí tott 90 na pon be lül fe lül kell vizs gál ni. A
fe lül vizs gá lat so rán az emelt össze gû rend sze res pénz el lá -
tást, a csa lá di pót lé kot és az ár va el lá tást kell figye lembe
ven ni. Ha az el lá tás össze ge a fe lül vizs gá lat ered mé nye -
ként”

[a) emel ke dett, ak kor az új össze get az öreg sé gi nyug -
díj leg ki sebb össze ge emel ke dé sé nek idõ pont já ra vissza -
me nõ le ge sen,

b) csök kent, ak kor az új össze get az öreg sé gi nyug díj
leg ki sebb össze ge emel ke dé sé nek idõ pont ját kö ve tõ har -
ma dik hó nap elsõ nap já tól
kell fo lyó sí ta ni.]

(3) Az Szt. 25.  §-ának (6)–(8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A jo go sult be je len té se vagy hi va ta los tu do más szer -
zés alap ján a havi rend sze res szo ciá lis el lá tás össze gét fe -
lül kell vizs gál ni, ha a meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló
jö ve de lem ben tar tós vál to zás tör tént, vagy az el lá tás meg -
ál la pí tá sá nál figye lembe vett, egy ház tar tás ban élõ csa lád -
ta gok lét szá ma meg vál to zott.

(7) Tar tós jö ve de lem vál to zás nak kell te kin te ni
a) az új on nan meg ál la pí tott, illetve meg szün te tett rend -

sze res pénz el lá tást, to váb bá csa lá di pót lé kot, ár va el lá tást,
tar tás dí jat,

b) a ke re sõ te vé keny ség alap já ul szol gá ló jog vi szony
lé te sí té sét, fel té ve, hogy a jog vi szony há rom egy mást kö -
ve tõ hó nap ban fenn áll,

c) a ke re sõ te vé keny ség meg szû né sét,
d) ha a jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak alap já ul szol gá ló

jö ve de lem ben az a)–c) pon ton kí vü li ok ból há rom egy -
mást kö ve tõ hó nap ban 10%-nál na gyobb mér té kû vál to zás 
kö vet ke zik be.

(8) A fe lül vizs gá la tot
a) a rend sze res pénz el lá tás nak mi nõ sü lõ el lá tá sok, a

csa lá di pót lék és az ár va el lá tás ese tén a meg ál la pí tott,
illetve meg szün te tett összeg re,

b) az a) pont ba nem tar to zó jö ve del mek ese tén a 10.  §
(2) be kez dé sé ben fog lal tak ra
fi gye lem mel kell el vé gez ni.”

(4) Az Szt. 25.  §-a a kö vet ke zõ (9)–(10) be kez dés sel
egé szül ki:

„(9) Ha a havi rend sze res szo ciá lis el lá tás össze ge a
(6) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat ered mé nye ként

a) emel ke dett, ak kor az új össze get az el lá tás ra való jo -
go sult ság fel té te le i ben be kö vet ke zõ vál to zás be je len té sé -
nek, illetve a hi va ta los tu do más szer zés nek az idõ pont já tól,

b) csök kent, ak kor az új össze get az el lá tás ra való jo go -
sult ság fel té te le i ben be kö vet ke zõ vál to zás ra vo nat ko zó
be je len té si kö te le zett ség ha tár ide jé nek le jár tát, illetve a hi -
va ta los tu do más szer zés nek az idõ pont ját kö ve tõ hó nap
elsõ nap já tól
kell fo lyó sí ta ni.

(10) Ha a (4)–(6) be kez dés sze rin ti fe lül vizs gá lat ered -
mé nye ként a havi rend sze res szo ciá lis el lá tás ra való jo go -
sult ság meg szû nik, ak kor az el lá tás fo lyó sí tá sát a ha tá ro zat 
meg ho za ta la hó nap já nak utol só nap já val meg kell szün -
tetni.”

9.  § Az Szt. 32/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ké rel met – ha e tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az a szo ciá lis ha tás kört gya kor ló szerv bí rál ja el,
amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me zõ lak cí me van.
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Ha a ké rel me zõ nek több lak cí me van, az ille té kességet az a 
la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely ala poz za meg, ahol élet vi -
tel sze rû en la kik.”

10.  § Az Szt. 32/B.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ál la pít ha tó meg az idõs ko rú ak já ra dé ka, illetve a
fo lyó sí tást meg kell szün tet ni, ha a sze mély]

„c) a 3.  § (3) be kez dé se alá tar to zik, és – a ha tár men ti
in gá zó mun ka vál la ló kat ki vé ve – tar tóz ko dá si joga meg -
szûnt vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel ha -
gyott.”

11.  § (1) Az Szt. 37/A.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban egész ség ká -
ro so dott sze mély nek mi nõ sül az, aki]

„a) mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
illetve leg alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen -
ve dett, vagy”

(2) Az Szt. 37/A.  §-a (3) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés b) pont ja al kal ma zá sá ban nem fog lal -
koz ta tott sze mély nek mi nõ sül az, aki nek ese té ben]

„e) a rend sze res szo ciá lis se gély fo lyó sí tá sa a mun ka -
ké pes ség-csök ke nés, illetve az egész ség ká ro so dás mér té -
ké nek vál to zá sa  miatt szûnt meg,”

12.  § (1) Az Szt. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek ac) al pont -
ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ál la pít ha tó meg rend sze res szo ciá lis se gély, ille -
tõ leg a meg ál la pí tott el lá tást meg kell szün tet ni annak a
sze mély nek, aki]

„ac) a 3.  § (3) be kez dé se alá tar to zik, és – a ha tár men ti
in gá zó mun ka vál la ló kat ki vé ve – tar tóz ko dá si joga meg -
szûnt vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val fel ha -
gyott;”

(2) Az Szt. 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek bb) és bd) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nem ál la pít ha tó meg rend sze res szo ciá lis se gély, ille -
tõ leg a meg ál la pí tott el lá tást meg kell szün tet ni annak a
nem fog lal koz ta tott sze mély nek, aki]

„bb) gyer mek gon do zá si se gély ben, illetve gyer mek ne -
ve lé si tá mo ga tás ban ré sze sül,”

„bd) gyer mek gon do zá si se gély re jo go sult, a gyer mek
egy éves ko rá nak be töl té sé ig,”

13.  § (1) Az Szt. 37/E.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a rend sze res szo ciá lis se gély ben ré sze sü lõ,
illetve a köz fog lal koz ta tás ban részt vevõ és rend sze res
szo ciá lis se gély ben (ide ér ve a szü ne te lés ese tét is) része -
sülõ sze mély nem a köz fog lal koz ta tás, illetve az al kal mi
mun ka vál la lói könyv vel tör té nõ mun ka vég zés kö ré be tar -
to zó ke re sõ te vé keny sé get kezd, és ezzel kap cso la tos be je -

len té si kö te le zett sé gé nek ele get tett, ré szé re a rend sze res
szo ciá lis se gélyt

a) a ke re sõ te vé keny ség kez dõ nap já tól szá mí tott há rom 
hó na pig 50%-os összeg ben,

b) az a) pont sze rin ti idõ tar tam le jár tát kö ve tõ nap tól
szá mí tott há rom hó na pig 25%-os összeg ben

kell to vább fo lyó sí ta ni, fel té ve, hogy a rend sze res szo ciá lis
se gély ben ré sze sü lõ sze mély ke re sõ te vé keny sé ge fo lya -
ma to san fenn áll. Eb ben az eset ben a 25.  § (7) be kez dé sé -
nek b) pont ját nem kell al kal maz ni.”

(2) Az Szt. 37/E.  §-a a kö vet ke zõ (7)–(10) be kez dés sel
egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (7) be kez dés je lö lé se
(11) be kez dés re vál to zik:

„(7) Ha a köz fog lal koz ta tás ban részt vevõ sze mély a
(3) be kez dés sze rint kezd egyéb ke re sõ te vé keny sé get, ré -
szé re a se gélyt a köz fog lal koz ta tást köz vet le nül megelõ -
zõen fo lyó sí tott se gély össze ge alap ján kell to vább fo lyó sí -
ta ni.

(8) Ha a rend sze res szo ciá lis se gélyt a 37/B.  § (2) be kez -
dé sé nek a) pont ja sze rin ti összeg ben fo lyó sít ják és a se -
gély ben ré sze sü lõ sze mély a (3) be kez dés sze rint egyéb
ke re sõ te vé keny ség be kezd, ak kor ré szé re a se gélyt ezen
összeg ala pul vé te lé vel kell to vább fo lyó sí ta ni.

(9) Köz fog lal koz ta tás ban részt vevõ sze mély ese té ben a 
rend sze res szo ciá lis se gély 25.  § (4)–(6) be kez dé se sze rin -
ti fe lül vizs gá la tát a köz fog lal koz ta tás meg szû né sét köve -
tõen kell le foly tat ni.

(10) A 25.  § (4)–(6) be kez dé se sze rin ti fe lül vizs gá lat
ese tén a rend sze res szo ciá lis se gély ben ré sze sü lõ sze mély
há zas tár sa vagy élet tár sa köz fog lal koz ta tás ból szár ma zó
jö ve del mé nek 50%-át kell figye lembe ven ni.”

(3) Az Szt. 37/E.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Ha a köz fog lal koz ta tás ban részt vevõ, rend sze res
szo ciá lis se gély re jo go sult sze mély a köz fog lal koz ta tás
meg szû né sé nek idõ pont já tól táp pénz ben ré sze sül, ak kor a
táp pénz fo lyó sí tá sa alatt a rend sze res szo ciá lis se gély

a) a 37/C.  § (1) be kez dé se sze rint szü ne tel, vagy

b) a 37/C.  § (2) be kez dé se sze rin ti összeg ben ke rül fo -
lyó sí tás ra.”

14.  § Az Szt. 37/H.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A fog lal koz ta tá si kö te le zett ség köz fog lal koz ta tás biz -
to sí tá sá val tel je sít he tõ.”

15.  § Az Szt. 42.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ápo lá si díj ra való jo go sult sá got meg kell szün tet ni,
ha]

„d) az ápo lást vég zõ vagy az ápolt sze mély tar tóz ko dá -
si joga meg szûnt vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá val
fel ha gyott,”
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16.  § Az Szt. 47.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A 32–32/A.  § sza bá lya it az e Fe je zet sze rin ti el lá tá -
sok ra – az 55/D.  § sze rin ti ki vé tel lel – al kal maz ni kell.”

17.  § (1) Az Szt. 48.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A ha lál eset he lye sze rint ille té kes te le pü lé si ön kor -
mány zat pol gár mes te re ön kor mány za ti ha tás kör ben – a
ha lál eset rõl való tu do más szer zést kö ve tõ 30 na pon be lül –
gon dos ko dik az el hunyt sze mély köz költ sé gen tör té nõ el -
te met te té sé rõl, ha”

[a) nincs vagy nem lel he tõ fel az el te met te tés re kö te les
sze mély, vagy

b) az el te met te tés re kö te les sze mély az el te met te tés rõl
nem gon dos ko dik.]

(2) Az Szt. 48.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, egy ide jû leg a je len le gi (4) be kez dés je lö lé se (5) be kez -
dés re vál to zik:

„(4) A te le pü lé si ön kor mány zat a ren de le té ben sza bá -
lyo zot tak sze rint a (3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott meg té rí té si kö te le zett ség alól rész ben vagy egész ben
kü lö nös mél tány lást ér dem lõ kö rül mé nyek fenn ál lá sa ese -
tén men te sít he ti az el te met te tés re kö te les sze mélyt.”

18.  § Az Szt. 50.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da -
ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jo go sult ság az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult ese té -
ben két évre, a (2)–(3) be kez dés sze rin ti jo go sult ese té ben
egy évre ke rül meg ál la pí tás ra.”

19.  § (1) Az Szt. 50/B.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egyé ni gyógy szer ke ret és az ese ti ke ret a jo go -
sult ság idõ tar ta má ra ke rül meg ál la pí tás ra. Az 50.  §
(2)–(3) be kez dé se sze rin ti jo go sult sá got és a gyógy szer ke -
re tet 18 hó nap nál nem ré geb ben ki adott szak ha tó sá gi ál -
lás fog la lás alap ján le het meg ál la pí ta ni.”

(2) Az Szt. 50/B.  §-ának (4) be kez dé se az aláb bi ak sze -
rint mó do sul:

„(4) A fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pí tott ma ga sabb
egyé ni gyógy szer ke ret a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ
15. nap tól jár. A fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pí tott ala cso -
nyabb egyé ni gyógy szer ke ret a ha tá ro zat meg ho za ta lát kö -
ve tõ 30. nap tól jár. Ha a fe lül vizs gá lat ered mé nye kép pen a 
jo go sult ság meg szün te té sé re ke rül sor, annak idõ pont ja a
ha tá ro zat meg ho za ta lát kö ve tõ 30. nap.”

20.  § Az Szt. 50/E.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ese ti ke ret össze gét az egész ség biz to sí tá si szerv
a jo go sult ság kez dõ idõ pont já val nyit ja meg. Két évre
meg ál la pí tott jo go sult ság ese tén az ese ti ke re tet éven te, a
jo go sult ság kez dõ idõ pont já val, illetve az at tól szá mí tott
egy év el tel té vel kell meg nyit ni.”

21.  § (1) Az Szt. 53.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az 50.  § (3) be kez dé se alap ján ki ál lí tott iga zol vány 
után a te le pü lé si ön kor mány zat – a (2) be kez dés sze rin ti el -
té rés sel – té rí tést fi zet. A té rí tés az iga zol vány ki ál lí tá sát
kö ve tõ egy éves idõ tar tam ra szól. A té rí tés össze ge a meg -
ál la pí tott gyógy szer ke ret éves össze gé nek 30%-a, ame lyet
a jo go sult ság kez de té tõl szá mí tott há rom mun ka na pon
 belül az egész ség biz to sí tá si szerv nek át kell utal ni.
Amennyi ben az egyé ni gyógy szer ke ret év köz be ni fe lül -
vizs gá la ta so rán fél év nél hosszabb idõ tar tam ra ma ga sabb
gyógy szer ke ret ke rül meg ál la pí tás ra, a kü lön bö zet 6 havi
össze gé nek 30%-át is át kell utal ni az egész ség biz to sí tá si
szerv ré szé re. Amennyi ben a te le pü lé si ön kor mány zat a
jo go sult ság kez de té tõl szá mí tott 30 na pon be lül fi ze té si
kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, az egész ség biz to sí tá si
szerv kö ve te lé sét az ön kor mány zat költ ség ve té si el szá mo -
lá si szám lá já ról azon na li be sze dé si meg bí zás be nyúj tá sá -
val ér vé nye sít he ti. Az egész ség biz to sí tá si szerv meg ke re -
sé sé re a Ma gyar Ál lam kincs tár az ön kor mány zat költ ség -
ve té si el szá mo lá si szám la szá mát köz li.”

(2) Az Szt. 53.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„Amennyi ben az egyé ni gyógy szer ke ret év köz be ni fe -
lül vizs gá la ta so rán fél év nél hosszabb idõ tar tam ra ala cso -
nyabb gyógy szer ke ret ke rül meg ál la pí tás ra, az ön kor -
mány zat vissza igé nyel he ti az egész ség biz to sí tá si szerv tõl
a kü lön bö zet 6 havi össze gé nek 30%-át.”

22.  § Az Szt. 54/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A jegy zõ a já ru lék fi ze tés alap já nak meg ha tá ro zá sa cél -
já ból ké re lem re ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki – a ké rel me -
zõ sa ját és csa lád tag jai jö ve del mé re vo nat ko zó iga zo lás
alap ján – annak a sze mély nek, aki nek a csa lád já ban az egy
fõre jutó havi jö ve de lem nem ha lad ja meg a tel jes mun ka -
idõ ben fog lal koz ta tott mun ka vál laló ré szé re meg ál la pí tott
sze mé lyi alap bér min den ko ri kö te le zõ leg ki sebb össze gét,
és csa lád já nak va gyo na nincs.”

23.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 55/D.  §-sal és az azt meg elõ zõ 
al cím mel egé szül ki:

„Energiafelhasználási támogatás

55/D.  § (1) Az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás (e § al -
kal ma zá sá ban a továb biak ban: tá mo ga tás) a föld gáz el lá -
tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény 50.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott cél ból, kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint nyúj tott tá mo ga tás. A tá mo ga tás ra az
I. Fe je zet III. cí mét nem kell al kal maz ni.

(2) A kincs tár a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá val, ér vé nye sí -
té sé vel, a jog sze rû igény be vé tel el len õr zé sé vel és a jo go -
su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza kö ve te lé sé vel
kap cso la tos fel ada ta i nak tel je sí té se cél já ból nyil ván tar tást
ve zet. A nyil ván tar tás tar tal maz za:

a) a tá mo ga tást igény lõ sze mély, valamint a ház tar tá sa
tag ja i nak ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it;
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b) a tá mo ga tást igény lõ sze mély bel föl di la kó-, illetve
tar tóz ko dá si he lyét;

c) a tá mo ga tást igény lõ sze mély, valamint a ház tar tá sa
tag ja i nak adó azo no sí tó je lét;

d) a jo go sult sá gi fel té te lek re vo nat ko zó, illetve a tá mo -
ga tás mér té ké nek meg ál la pí tá sá hoz – így kü lö nö sen a fo -
gyasz tó, valamint a fo gyasz tá si hely azo no sí tá sá hoz,
valamint a fo gyasz tó ál tal fel hasz nált hõ mennyi ség meg ál -
la pí tá sá hoz – szük sé ges ada to kat;

e) a tá mo ga tást igény lõ sze mély, valamint a ház tar tá sa
tag ja i nak a jo go sult ság meg ál la pí tá sá hoz szük sé ges jö ve -
del mi ada ta it;

f) a tá mo ga tás meg ál la pí tá sá ra, meg szün te té sé re,
illetve vissza kö ve te lé sé re vo nat ko zó dön tést.

(3) A (2) be kez dés a)–e) pont ja sze rin ti ada to kat a
kincs tár a tá mo ga tást igény lõ sze mély adat szol gál ta tá sa
alap ján gyûj ti és tart ja nyil ván. A kincs tár a tá mo ga tás jog -
sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé se cél já ból

a) a (2) be kez dés a)–b) pont já ban fog lalt ada tok te kin -
te té ben a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek nyil -
ván tar tá sát ke ze lõ köz pon ti szerv tõl,

b) a (2) be kez dés c) és e) pont já ban fog lalt ada tok te -
kin te té ben az ál lam i adó ha tó ság tól, to váb bá

c) a (2) be kez dés d) pont já ban fog lalt ada tok te kin te té -
ben a tá mo ga tást igény lõ sze mély ré szé re szol gál ta tá si
vagy köz üze mi szer zõ dés alap ján gáz-, föld gáz ala pú hõ-,
illetve táv hõ szol gál ta tást nyúj tó, a tá mo ga tás ér vé nye sí té -
sé re a kü lön jog sza bály ban fog lal tak sze rint jo go sult szol -
gál ta tó tól (e § al kal ma zá sá ban a továb biak ban: szolgál -
tató)
ada tot kér het.

(4) A (2) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ból a tá mo ga tás
meg ál la pí tá sá ra jo go sult szerv

a) a tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé sé -
vel kap cso la tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel -
ada ta i nak tel je sí té se cél já ból az ál lam i adó ha tó ság nak a
(2) be kez dés a)–c), valamint e) pont ja sze rin ti kör ben,

b) a tá mo ga tás ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos fel ada ta i -
nak tel je sí té se cél já ból a szol gál ta tó nak, ille tõ leg a tá mo -
ga tás for rá sá ul szol gá ló elõ irány zat ke ze lé sé vel kap cso la -
tos, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott köz re mû kö dõi
fel ada to kat el lá tó szer ve zet nek a (2) be kez dés a)–b),
valamint d) és f) pont ja sze rin ti kör ben,

c) a kü lön jog sza bály sze rin ti ér te sí té si kö te le zett sé gé -
nek el lá tá sa cél já ból a tá mo ga tás ra jo go sult sze mély kö zös 
kép vi se lõ jé nek a (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti kör ben
ada tot szol gál tat.

(5) A kincs tár a (2) be kez dés sze rin ti ada to kat, to váb bá
a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott szerv, illetve sze mély az
át adott ada to kat a kü lön jog sza bály sze rin ti jo go sult sá gi
idõ szak vé gé tõl szá mí tott öt évig tart ja nyil ván.

(6) A kincs tár a nyil ván tar tás ban ke zelt ada to kat sze mé -
lyes azo no sí tó ada tok nél kül sta tisz ti kai cél ra fel hasz nál -
hat ja, ille tõ leg azok ból sta tisz ti kai cél ra ada tot szolgál -
tathat.”

24.  § Az Szt. 58.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„58.  § A szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter
– a jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott szak mai, mód szer ta ni
fel ada tok el lá tá sá ra – mód szer ta ni in téz mé nye ket je löl ki.”

25.  § Az Szt. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés sze rin ti jo go sult sá gi fel té te lek
rész le tes sza bá lya it a te le pü lé si ön kor mány zat ren de let ben 
ha tá roz za meg. Jo go sult sá gi fel té tel ként jö ve del mi hely zet 
nem ha tá roz ha tó meg.”

26.  § (1) Az Szt. 63.  §-ának (4)–(5) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Házi se gít ség nyúj tás igény be vé te lét meg elõ zõ en
– a 68/A.  § (4) be kez dé se, valamint a (8) be kez dés sze rin ti
ki vé tel lel – vizs gál ni kell a gon do zá si szük ség le tet. A szol -
gál ta tás irán ti ké re lem alap ján az in téz mény ve ze tõ, en nek
hi á nyá ban a jegy zõ kez de mé nye zi az igény lõ gon do zá si
szük ség le té nek vizs gá la tát.

(5) A gon do zá si szük ség let vizs gá la ta cél já ból kü lön
jog sza bály ban meg je lölt szak ér tõi bi zott ság mû kö dik.”

(2) Az Szt. 63.  §-a a kö vet ke zõ (6)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A szak ér tõi bi zott ság a gon do zá si szük ség le tet kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg vizs gál ja
és kö te le zõ ere jû szak vé le ményt ad a napi gon do zá si szük -
ség let mér té ké rõl.

(7) A házi se gít ség nyúj tást a szak vé le mény ben meg ha -
tá ro zott napi gon do zá si szük ség let nek meg fe le lõ idõ tar -
tam ban, de leg fel jebb napi 4 órá ban kell nyúj ta ni. Ha a
gon do zá si szük ség let a napi 4 órát meg ha lad ja, a szol gál ta -
tást igény lõt az in téz mény ve ze tõ tá jé koz tat ja a bent la ká -
sos in téz mé nyi el lá tás igény be vé te lé nek le he tõ sé gé rõl.

(8) Ha a szol gál ta tást igény lõ sze mély egész sé gi ál la po -
ta vagy sze mé lyes kö rül mé nyei a szol gál ta tás át me ne ti jel -
le gû vagy ha laszt ha tat lan biz to sí tá sát te szik szük sé ges sé, a 
házi se gít ség nyúj tás az in téz mény ve ze tõ dön té se alap ján
leg fel jebb há rom hó na pos idõ tar tam ra a gon do zá si szük -
ség let vizs gá la ta nél kül is nyújt ha tó. Amennyi ben a gon -
do zás há rom hó na pot meg ha la dó an is in do kolt, a gon do zá -
si szük ség let vizs gá la tát a (4) be kez dés sze rint kez de mé -
nyez ni kell.

(9) A te le pü lé si ön kor mány zat a 86.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja sze rin ti fel ada ta ke re té ben az e § sze rint meg ál la -
pí tott gon do zá si szük ség let tel ren del ke zõ, házi se gít ség -
nyúj tást igény lõ sze mé lyek el lá tá sá ról kö te les gondos -
kodni.”

27.  § Az Szt. 65.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má -
so dik mon dat tal egé szül ki:

„Jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tást a házi se gít ség -
nyúj tást vég zõ szo ciá lis szol gál ta tó, illetve in téz mény biz -
to sít hat.”
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28.  § Az Szt. 65/F.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) A gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ke re té ben biz to -
sí tott, Gyvt. sze rin ti gyer mek ét kez te tés sza bá lya it kell al -
kal maz ni a nap pa li in téz mény ben el lá tott fo gya té kos gyer -
me kek el lá tá sa so rán nyúj tott ét kez te tés re.”

29.  § Az Szt. 67.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ má -
so dik mon dat tal egé szül ki:

„A 68.  § (5) be kez dé se sze rin ti sze mély el lá tá sa ese tén
az el lá tás tar tal mát a 94/B., illetve 94/D.  § sze rin ti meg -
álla po dás ha tá roz za meg.”

30.  § (1) Az Szt. 68.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az idõ sek ott ho ná ban a 68/A.  § (3) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott gon do zá si szük ség let tel ren del ke zõ, de
rend sze res fek võ be teg-gyógy in té ze ti ke ze lést nem igény -
lõ, a rá irány adó öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl tött sze -
mély lát ha tó el.

(2) Az idõ sek ott ho ná ban a 18. élet évét be töl tött, be teg -
sé ge vagy fo gya té kos sá ga  miatt ön ma gá ról gon dos kod ni
nem ké pes, a 68/A.  § (3) be kez dé se sze rin ti gon do zá si
szük ség let tel ren del ke zõ sze mély is el lát ha tó, ha el lá tá sa
más tí pu sú, ápo lást-gon do zást nyúj tó in téz mény ben nem
biz to sít ha tó.”

(2) Az Szt. 68.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Idõ sek ott ho ná ba az (1) be kez dés sze rin ti sze -
méllyel az el lá tás igény lé se kor leg alább egy éve együtt élõ
há zas tár sa, élet tár sa, test vé re és fo gya té kos kö ze li hoz zá -
tar to zó ja a 68/A.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott gon -
do zá si szük ség let hi á nyá ban is fel ve he tõ.”

31.  § Az Szt. a kö vet ke zõ 68/A.  §-sal egé szül ki:
„68/A.  § (1) Az idõs ott ho ni el lá tás irán ti ké re lem alap -

ján az in téz mény ve ze tõ kez de mé nye zi az el lá tást igény lõ
gon do zá si szük ség le té nek vizs gá la tát a szo ciá lis szak ér tõi
szerv nél. Be uta ló ha tá ro zat ese té ben a vizs gá la tot a be uta -
ló szerv kez de mé nye zi a ha tá ro zat ho za ta lát meg elõ zõ en,
eb ben az eset ben az in téz mény ve ze tõ e § sze rin ti fel ada ta it 
a be uta ló szerv lát ja el.

(2) A szo ciá lis szak ér tõi szerv a gon do zá si szük ség le tet
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint meg vizs gál -
ja és kö te le zõ ere jû szak vé le ményt ad a napi gon do zá si
szük ség let mér té ké rõl, illetve a kü lön jog sza bály sze rin ti
kö rül mé nyek rõl.

(3) Idõs ott ho ni el lá tás napi 4 órát meg ha la dó, illetve a
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb kö rül mé nye ken 
ala pu ló gon do zá si szük ség le tet iga zo ló szak vé le mény
alap ján nyújt ha tó.

(4) Ha az idõs ott ho ni el lá tást igény lõ sze mély gon do zá -
si szük ség le te a szak vé le mény sze rint fenn áll, de nem ha -
lad ja meg a napi 4 órát, és az idõs ott ho ni el he lye zést a kü -
lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb kö rül mé nyek sem
in do kol ják, az in téz mény ve ze tõ tá jé koz tat ja a házi se gít -

ség nyúj tás igény be vé te lé nek le he tõ sé gé rõl és a szak vé le -
ményt ré szé re át ad ja, valamint má so la tát meg kül di az el lá -
tást igény lõ la kó he lye, illetve tar tóz ko dá si he lye sze rin ti
te le pü lé si ön kor mány zat nak. Eb ben az eset ben a házi se -
gít ség nyúj tás igény lé se so rán a szo ciá lis szak ér tõi szerv
szak vé le mé nye iga zol ja a gon do zá si szük ség le tet.”

32.  § Az Szt. 70.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A nagy ko rú fo gya té kos sze mély fo gya té kos sze mé -
lyek ott ho ná ban tör té nõ el he lye zé sé nek fel té te le a be nyúj -
tott or vo si do ku men tá ció fel hasz ná lá sá val le foly ta tott
alap vizs gá lat el vég zé se.”

33.  § Az Szt. 80.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép

„(3) Az át me ne ti el he lye zést nyúj tó in téz mé nyek tí pu -
sai:

a) idõs ko rú ak gon do zó há za;
b) fo gya té kos sze mé lyek gon do zó há za;
c) pszi chi át ri ai be te gek át me ne ti ott ho na;
d) szen ve dély be te gek át me ne ti ott ho na;
e) éj je li me ne dék hely;
f) haj lék ta lan sze mé lyek át me ne ti szál lás a;
g) bá zis-szál lás.”

34.  § (1) Az Szt. 85/A.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke -
zõ má so dik mon dat tal egé szül ki:

„A nagy ko rú fo gya té kos sze mély fo gya té kos sze mé lyek 
ápo ló-gon do zó célú la kó ott ho ná ban tör té nõ el he lye zé sé -
nek fel té te le a be nyúj tott or vo si do ku men tá ció fel hasz ná -
lá sá val le foly ta tott alap vizs gá lat el vég zé se.”

(2) Az Szt. 85/A.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Az ápo ló-gon do zó célú la kó ott hon az el lá tott nak
tel jes körû el lá tást biz to sí t.”

35.  § Az Szt. 86.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az a te le pü lé si ön kor mány zat, ame lyik nek te rü le tén
a) két ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, csa lád se gí tést,
b) há rom ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az a) pont

sze rin ti alap szol gál ta tást és idõ sek nap pa li el lá tá sát,
c) tíz ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az a)–b) pont sze -

rin ti alap szol gál ta tá so kat, jel zõ rend sze res házi se gít ség -
nyúj tást és a b) pont ban nem em lí tett nap pa li el lá tást, to -
váb bá 2008. de cem ber 31-éig tá mo ga tó szol gál ta tást és
kö zös sé gi el lá tá so kat,

d) har minc ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az
a)–c) pont sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat és át me ne ti
el he lye zést nyúj tó el lá tást,

e) öt ven ezer fõ nél több ál lan dó la kos él, az a)–d) pont
sze rin ti szo ciá lis szol gál ta tá so kat és ut cai szo ciá lis mun kát
kö te les biz to sí ta ni.
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(3) A tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi el lá tá sok
2009. ja nu ár 1-jé tõl nem kö te le zõ ön kor mány za ti fel -
adatok.”

36.  § (1) Az Szt. 92/K.  §-ának (2) be kez dé se a követ -
kezõ má so dik mon dat tal egé szül ki:

„A mû kö dé si en ge dély ki adá sá val, mó do sí tá sá val és
vissza vo ná sá val kap cso la tos el já rá sok il le ték men te sek.”

(2) Az Szt. 92/K.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A mû kö dést en ge dé lye zõ szerv a fenn tar tó val, az
in téz mény ve ze tõ vel, illetve más jog sér tõ sze méllyel
szem ben az el lá tot tak jo ga i nak meg sér té se és más, kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott jog sér té sek ese tén leg fel -
jebb 200 000 fo rint össze gû szo ciá lis igaz ga tá si bír sá got
szab hat ki. A szo ciá lis igaz ga tá si bír ság több jog sér tés ese -
tén hal mo zot tan is ki szab ha tó.

(9) A jog erõ sen ki sza bott és meg nem fi ze tett bír ság
köz tar to zás nak mi nõ sül, és adók mód já ra kell be haj ta ni.”

37.  § Az Szt. 94/A.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tar tós bent la ká sos in téz mény be tör té nõ be uta ló ha -
tá ro zat tar tal maz za]

„c) idõs ott hon ese té ben a gon do zá si szük ség let vizs gá -
la tá nak ered mé nyét.”

38.  § Az Szt. 94/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Nem kell az el lá tot tal az (1) be kez dés sze rint írás -
be li meg ál la po dást köt ni

a) nép kony hán tör té nõ ét kez te tés ese tén,
b) csa lád se gí tés ese tén,
c) szen ve dély be te gek ré szé re nyúj tott ala csony kü szö -

bû el lá tás ese tén,
d) ut cai szo ciá lis mun ka ese tén,
e) haj lék ta la nok nap pa li me le ge dõ je ese tén,
f) haj lék ta la nok éj je li me ne dék he lye ese tén,
g) haj lék ta la nok át me ne ti szál lás a ese tén, ha az el lá tás

idõ tar ta ma a 30 na pot nem ha lad ja meg.”

39.  § Az Szt. 94/D.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Egy há zi, illetve nem ál lam i fenn tar tá sú in téz mény ese -
tén a sze mé lyes gon dos ko dást nyúj tó szo ciá lis el lá tás
igény be vé te lé rõl – a 94/B.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ki -
vé te lek kel – az in téz mény fenn tar tó vagy az ál ta la meg bí -
zott sze mély és az el lá tást igény lõ, illetve tör vényes kép vi -
se lõ je írás be li meg ál la po dást köt.”

40.  § Az Szt. 96/A.  §-a (1) be kez dé sé nek elsõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té se ér de ké ben a
mód szer ta ni in téz mény is mer te tõt ké szít a fel adat kö ré be
tar to zó szo ciá lis in téz mé nyek rõl.”

41.  § Az Szt. 99/B.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A szo ciá lis fog lal koz ta tás fel té te le az el lá tott re ha -
bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá la tá nak el vég zé se.”

42.  § Az Szt. 108.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 3.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti sze mély
bent la ká sos szo ciá lis in téz mény ben ha tá ro zott idõ re, tar -
tóz ko dá si joga fenn ál lá sá nak idõ tar ta má ra he lyez he tõ el.”

43.  § Az Szt. 109.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
har ma dik mon dat tal egé szül ki:

„Ha az át he lye zés idõ sek ott ho ná ba tör té nik, a 68/A.  §
sza bá lya it is al kal maz ni kell.”

44.  § Az Szt. 112.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„112.  § (1) Re ha bi li tá ci ós in téz mény ben, illetve re ha bi -
li tá ci ós célú la kó ott hon ban az el lá tás idõ tar ta ma – a (3) be -
kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – nem ha lad hat ja meg a
há rom évet. Az ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény re ha -
bi li tá ci ós rész le gé re a re ha bi li tá ci ós in téz mény re vo nat ko -
zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az el lá tás (1) be kez dés sze rin ti idõ tar ta ma egy al ka -
lom mal, leg fel jebb két év vel meg hosszab bít ha tó, ha

a) a re ha bi li tá ci ós prog ram ban meg ha tá ro zott ered mé -
nye ket nem si ke rült el ér ni, de az el lá tás sal az ered mé nyes
re ha bi li tá ció meg va ló sít ha tó, vagy

b) az el lá tott ön ál ló élet vi te lé nek ki ala kí tá sa to váb bi
se gít sé get igé nyel, amely azon ban utó gon do zói szol gál ta -
tás ke re té ben nem va ló sít ha tó meg.

(3) A re ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ban az el lá tott ha tá -
ro zat lan idõ re is el he lyez he tõ, ha a re ha bi li tá ci ós al kal -
mas sá gi vizs gá lat, illetve a fe lül vizs gá lat ered mé nye sze -
rint az el lá tott az ön ál ló élet vi tel ki ala kí tá sá ra vár ha tó an
csak rész ben lesz ké pes.

(4) A re ha bi li tá ci ós in téz mény ben és a re ha bi li tá ci ós
célú la kó ott hon ban min den eset ben biz to sí ta ni kell

a) a lak ha tást,
b) a tex tí li á val való el lá tást, és
c) a men tá lis gon do zást.
(5) A re ha bi li tá ci ós in téz mény ben és a re ha bi li tá ci ós

célú la kó ott hon ban ha tá ro zott idõ re el he lye zett el lá tot tak
ré szé re – kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek
alap ján – kö te le zõ elõ ta ka ré kos sá gi rend szert kell mû köd -
tet ni.

(6) A (4)–(5) be kez dés sze rin ti szol gál ta tá so kon túl az
el lá tott nak nyúj tott to váb bi szol gál ta tá sok kal kap cso la tos
kö rül mé nye ket, így kü lö nö sen

a) az ön ál ló, rész ben ön ál ló élet vi tel hez szük sé ges fel -
té te lek biz to sí tá sát, a szük sé ges ét kez te tést,

b) az el lá tott re ha bi li tá ci ó já hoz szük sé ges fej lesz tõ fel -
ké szí tést, kép zést, fog lal koz ta tást vagy a fog lal koz ta tás -
hoz tör té nõ hoz zá ju tás mód ját,
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c) a szük sé ges egész ség ügyi el lá tást vagy az egész ség -
ügyi el lá tás hoz tör té nõ hoz zá ju tás mód ját,

d) a szük sé ges utó gon do zást
az el lá tot tal kö tött, a 94/B.  § (2) be kez dé se, illetve a
94/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti meg ál la po dás ban a re ha bi li -
tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá lat, illetve a fe lül vizs gá lat ered -
mé nyé nek figye lembe véte lével kell meg ha tá roz ni.

(7) Az utó gon do zás a re ha bi li tá ci ós in téz mény és a re -
ha bi li tá ci ós célú la kó ott hon ál tal a tár sa dal mi élet ben való
rész vé tel, a mun ka vál la lás és az ön ál ló élet vi tel elõ se gí té -
se ér de ké ben nyúj tott szol gál ta tás. Az utó gon do zás idõ tar -
ta ma nem ha lad hat ja meg a két évet.”

45.  § Az Szt. 113/A.  §-a és az azt meg elõ zõ al cím he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ellátottak felülvizsgálata

113/A.  § A kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fe lül -
vizs gá la ton vesz nek részt

a) az ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény ben vagy
ápo ló-gon do zó célú la kó ott hon ban el he lye zett, BNO 10
kód könyv F di ag nó zis kód dal ren del ke zõ el lá tot tak,

b) az ápo lást, gon do zást nyúj tó in téz mény ben vagy
ápo ló-gon do zó célú la kó ott hon ban el lá tott fo gya té kos sze -
mé lyek,

c) a re ha bi li tá ci ós in téz mény ben, re ha bi li tá ci ós célú la -
kó ott hon ban el lá tot tak,

d) a szo ciá lis fog lal koz ta tás ban részt vevõ el lá tot tak.”

46.  § Az Szt. 114.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fenn tar tó in gye nes el lá tás ban ré sze sí ti azt az el lá -
tot tat,

a) aki jö ve de lem mel nem ren del ke zik,
b) ét kez te tés és házi se gít ség nyúj tás ese té ben aki nek a

csa lád ja jö ve de lem mel (119/C.  §) nem ren del ke zik,
és bent la ká sos el lá tás ese té ben a 119.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti jel zá log alap já ul szol gá ló va gyo na nincs.”

47.  § (1) Az Szt. 115.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
má so dik, har ma dik és ne gye dik mon dat tal egé szül ki:

„Ha az el lá tás ra a min den ko ri költ ség ve té si tör vény dif -
fe ren ci ált össze gû nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lást ha tá roz
meg, az in téz mé nyi té rí té si dí jat va la mennyi normatíva -
kategóriára kü lön meg kell ha tá roz ni. Az in téz mé nyi té rí -
té si dí jat in teg rált in téz mény ese té ben is szol gál ta tá son -
ként kell meg ha tá roz ni, a kö zös költ ség ele mek szol gál ta -
tá son kén ti köz vet len költ sé ge i nek ará nyá ban tör té nõ meg -
osz tá sá val. Emelt szín vo na lú bent la ká sos el lá tás ese té ben
az in téz mé nyi té rí té si dí jat az elõ zõ év ben tény le ge sen
igény be vett nor ma tív ál lam i hoz zá já ru lás sal kell számí -
tani.”

(2) Az Szt. 115.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A kö te le zett ál tal fi ze ten dõ té rí té si díj össze gét
(a továb biak ban: sze mé lyi té rí té si díj) az in téz mény ve ze tõ

konk rét összeg ben ál la pít ja meg és ar ról az el lá tást igény -
lõt az el lá tás igény be vé te lét meg elõ zõ en írás ban tá jé koz -
tat ja. A sze mé lyi té rí té si díj nem ha lad hat ja meg az in téz -
mé nyi té rí té si díj össze gét, ki vé ve, ha az in téz mé nyi té rí té -
si díj szá mí tá sa nem ered mé nyez po zi tív szá mot. Eb ben az
eset ben kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott össze gû sze -
mé lyi té rí té si dí jat kell fi zet ni.”

(3) Az Szt. 115.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A szol gál ta tá si ön költ ség a szol gál ta tás kap csán
fel me rült rá for dí tá sok (a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény 78–80.  §-ai sze rin ti költ sé gek, ön kor mány za ti
in téz mé nyek nél az éves költ ség ve té si be szá mo ló 21. táb lá -
ja 01–07 so ra i ban fel tün te tett költ sé gek) egy szol gál ta tá si
egy ség re (étel adag, szol gál ta tá si óra, nap) szá mí tott ér té -
ke, ame lyet az elõ zõ év ada tai alap ján, a tárgy év már ci us
1-jé ig kell meg ál la pí ta ni. A szol gál ta tá si ön költ ség év köz -
ben egy al ka lom mal kor ri gál ha tó, ha azt a tárgy idõ sza ki
fo lya ma tok in do kol ják. Ha a szol gál ta tás az elõ zõ év ben
nem mû kö dött, az ön költ ség szá mí tá sá nak alap já ul a
tárgy év re ter ve zett költ sé ge ket kell figye lembe ven ni.”

(4) Az Szt. 115.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(10) A fenn tar tó az in téz mé nyi té rí té si dí jat az (1) be -
kez dés sze rint ki szá mí tott és kü lön jog sza bály sze rint do -
ku men tált té rí té si díj nál ala cso nyabb összeg ben is meg ha -
tá roz hat ja.”

48.  § Az Szt. 115/A.  §-ának b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Té rí tés men te sen kell biz to sí ta ni]
„b) a nép kony hán tör té nõ ét kez te tést,”

49.  § (1) Az Szt. 116.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szo ciá lis alap szol gál ta tás sze mé lyi té rí té si dí já -
nak meg ál la pí tá sá nál

a) a szol gál ta tást igény be vevõ sze mély rend sze res
havi jö ve del mét,

b) ét kez te tés és házi se gít ség nyúj tás ese té ben a
119/C.  § (3) be kez dé se sze rin ti jö ve de lem iga zo lás ban
meg ha tá ro zott jö ve del met,

c) kis ko rú igény be vevõ ese tén – a b) pont sze rin ti ki vé -
tel lel – a vele kö zös ház tar tás ban élõ szü lõk egy fõre jutó
rend sze res havi jö ve del mét
kell figye lembe ven ni.”

(2) Az Szt. 116.  §-a (3) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sze mé lyi té rí té si díj – a (2) be kez dés sze rin ti kivé -
tellel – nem ha lad hat ja meg az (1) be kez dés sze rin ti jö ve -
de lem”

[a) 25%-át ét kez te tés,
b) 20%-át házi se gít ség nyúj tás,
c) 30%-át, ha a házi se gít ség nyúj tás mel lett ét ke zést is

biz to sí ta nak, illetve tá mo ga tó szol gál ta tás,
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d) 20%-át a kis ko rú ré szé re nyúj tott tá mo ga tó szol gál -
ta tás,

e) 2%-át jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás 
ese té ben.]

50.  § (1) Az Szt. 117.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö veg e és a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek
lép nek:

„Az in téz mé nyi el lá tá sért fi ze ten dõ sze mé lyi té rí té si díj
nem ha lad hat ja meg az el lá tott havi – idõs ott ho ni el lá tás
ese té ben a 119/C.  § (3) be kez dé se sze rin ti jö ve de lem iga -
zo lás ban meg ha tá ro zott – jö ve del mé nek

a) 15%-át a nap pa li el lá tást, illetve 30%-át a nap pa li el -
lá tást és ott ét ke zést;”

[b) 60%-át az át me ne ti el he lye zést;
c) 50%-át a re ha bi li tá ci ós célú la kó ott ho ni el he lye zést;
d) 80%-át, a c) pont alá nem tar to zó egyéb tar tós el he -

lye zést
nyúj tó in téz mé nyek ese tén.]

(2) Az Szt. 117.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az ön kor mány za ti fenn tar tó a sze mé lyi té rí té si dí -
jat ha tá ro zat tal is meg ál la pít hat ja.”

51.  § Az Szt. 117/A.  §-a (1) be kez dé sé nek ne gye dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A köl tõ pénz havi össze ge nem le het ke ve sebb a tárgy -
év ja nu ár 1-jén ér vé nyes öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
gé nek 20%-ánál, ha a té rí té si dí jat úgy ál la pí tot ták meg,
hogy az va gyont is ter hel, 30%-ánál.”

52.  § Az Szt. 118.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„118.  § Amennyi ben az in téz mé nyi el he lye zést a gyám -
hi va tal ha tá ro za ta ala poz za meg, a kis ko rú el lá tott után té -
rí té si díj fi ze té sé nek kö te le zett sé ge nem ír ha tó elõ. A
gyám hi va tal ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott gon do zá si dí jat
– a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lek és el já rás 
alap ján – a szo ciá lis in téz mény ré szé re kell át utal ni.”

53.  § (1) Az Szt. 119.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a sze mé lyi té rí té si dí jat az (1) be kez dés sze rint
nem fi ze tik meg, illetve ha a köl tõ pénzt az in téz mény biz -
to sít ja, a kö ve te lést tar tós bent la ká sos in téz mé nyi el lá tás
ese té ben a kö te le zett in gat lan va gyo nán, idõs ott ho ni el lá -
tás ese té ben a 119/D.  § (1) be kez dé se sze rin ti va gyo nán
fenn ál ló jel zá log jog biz to sít ja.”

(2) Az Szt. 119.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül 
ki:

„(3) A jel zá log jo got a kü lön jog sza bály sze rint nyil ván -
tar tott fo lyó évi hát ra lék ere jé ig le het be je gyez ni. A jel zá -
log be jegy zé sé nek kez de mé nye zé sé rõl a szo ciá lis ha tó ság
a jog sza bá lyi fel té te lek fenn ál lá sa ese tén – a fenn tar tó ké -
rel me alap ján – ha tá ro za tot hoz. A ha tá ro zat egy pél dá nyát 
az in gat lan ügyi ha tó ság hoz meg kell kül de ni.”

54.  § Az Szt. V. Fe je ze te a kö vet ke zõ IV. cím mel és
119/C–119/D.  §-sal egé szül ki:

„IV. cím
Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében

119/C.  § (1) Az el lá tás igény be vé te lét meg elõ zõ en a
jegy zõ ét kez te tés – ide nem ért ve a nép kony hát – és házi
se gít ség nyúj tás ese té ben az el lá tást igény lõ csa lád já ban az
egy fõre jutó jö ve del met, idõs ott ho ni el lá tás ese té ben az
el lá tást igény lõ havi jö ve del mét meg vizs gál ja. A jö ve de -
lem vizs gá lat ra a 10.  § és a 32–32/A.  § sza bá lya it is al kal -
maz ni kell.

(2) A csa lád hoz tar to zó kö ze li hoz zá tar to zó ként a Ptk.
685.  § b) pont ja sze rin ti sze mé lye ket és az élet tár sat kell
figye lembe ven ni.

(3) A jegy zõ a jö ve de lem vizs gá lat alap ján – tárgy év re
 szóló ér vé nyes ség gel – iga zo lást ál lít ki az (1) be kez dés
sze rin ti jö ve de lem rõl. Az iga zo lás tar tal maz za to váb bá

a) az el lá tást igény lõ és a jö ve de lem szá mí tás so rán
figye lembe vett csa lád ta gok ter mé sze tes sze mély azo no sí -
tó ada ta it,

b) az egy fõre jutó havi jö ve del met az öreg sé gi nyug díj
– az iga zo lás ki adá sá nak idõ pont já ban ér vé nyes – leg ki -
sebb össze gé nek szá za lé ká ban ki fe jez ve,

c) az iga zo lás ér vé nyes sé gi ide jét.
(4) Ha az iga zo lást a jegy zõ a csa lád bár me lyik tag já ra

vo nat ko zó an ki ál lí tot ta, az iga zo lás ét kez te tés és házi se -
gít ség nyúj tás igény lé se kor a jö ve de lem vizs gá lat so rán
figye lembe vett to váb bi sze mé lyek ese té ben is fel hasz nál -
ha tó.

(5) A jö ve de lem vizs gá la tot
a) ét kez te tés ese té ben a szol gál ta tást igény be ven ni kí -

vá nó sze mély az el lá tás igény lé sét meg elõ zõ en,
b) házi se gít ség nyúj tás és idõs ott ho ni el lá tás ese té ben

az in téz mény ve ze tõ je vagy a szol gál ta tó a gon do zá si
szük ség let meg ál la pí tá sát köve tõen
ké rel me zi a jegy zõ nél.

(6) Ha a jegy zõ a ké rel me zõ csa lád já nak jö ve del mi
hely ze tét az iga zo lás ki ál lí tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sát
meg elõ zõ en is vizs gál ta, a há rom hó nap nál nem ré geb bi
ada tok a jö ve del mi rá szo rult ság vizs gá la tá nál fel hasz nál -
ha tók.

(7) Az iga zo lás ki ál lí tá sá nak alap já ul szol gá ló té nyek -
ben be kö vet ke zett vál to zás a tárgy év ben a ki adott iga zo lás 
ér vé nyes sé gét nem érin ti. Év kö zi jö ve de lem csök ke nés
ese té ben az iga zo lás ki ál lí tá sa is mé tel ten ké rel mez he tõ.

(8) Az iga zo lás elsõ al ka lom mal tör té nõ ki ál lí tá sát
köve tõen az in téz mény ve ze tõ min den év ok tó ber 31-éig
ké rel me zi a szol gál ta tó nál, in téz mény nél el lá tást igény be
vevõ sze mé lyek kö vet ke zõ nap tá ri évre  szóló iga zo lá sá -
nak ki ál lí tá sát.

119/D.  § (1) Idõs ott ho ni el lá tás ese té ben – a jö ve de lem -
vizs gá lat ke re té ben – a jegy zõ meg vizs gál ja az el lá tást
igény lõ va gyo ni hely ze tét. Va gyon ként kell figye lembe
ven ni az el lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az el lá tást
igény lõ tu laj do ná ban álló in gat lant, valamint az õt il le tõ
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hasz no sít ha tó, in gat la non fenn ál ló va gyo ni ér té kû jo got,
illetve az el lá tás igény lé sét meg elõ zõ 18 hó nap ban in gye -
ne sen át ru há zott in gat lant, ha azok együt tes for gal mi ér té -
ke az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek a 
har minc szo ro sát meg ha lad ja. Osz tat lan kö zös tu laj don
ese tén a tu laj do ni há nya dot kell figye lembe ven ni.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti va gyon együt tes ér té ké nek
az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé nek a
negy ven sze re sét meg ha la dó ré szét jö ve de lem ként kell
figye lembe ven ni.

(3) A havi jö ve de lem szá mí tá sa kor a (2) be kez dés sze -
rin ti össze get 96 hó nap ra el oszt va kell meg ha tá roz ni és az
el lá tást igény lõ havi jö ve del mé hez hoz zá ad ni.”

55.  § Az Szt. 122/A.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
f) pont tal egé szül ki:

[Szer zõ dé ses szol gál ta tá sok le het nek kü lö nö sen]
„f) jel zõ rend sze res házi se gít ség nyúj tás ese tén a jel zõ -

rend szer mû köd te té se.”

56.  § Az Szt. VII. Fe je ze te a kö vet ke zõ 131/A.  §-sal
egé szül ki:

„131/A.  § A tá mo ga tó szol gál ta tá sok és a kö zös sé gi el -
lá tá sok mû köd te té sét az ál lam – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott el já rá si rend sze rint ki vá lasz tott – fenn tar -
tók kal kö tött fi nan szí ro zá si szer zõ dé sek út ján tá mo gat ja.
A fi nan szí ro zá si szer zõ dést – ha jog sza bály más ként nem
ren del ke zik – há rom évre kell meg köt ni.”

57.  § (1) Az Szt. 132.  §-ának (1) be kez dé sé nek n) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a be kez -
dés a kö vet ke zõ p)–t) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy meg ál la pít sa]
„n) a szo ciá lis ha tó ság és a szo ciá lis szak ér tõi szerv ki -

je lö lé sét;”
„p) a tá mo ga tó szol gál ta tás és a kö zös sé gi el lá tá sok

finan szírozásának rend jé re vo nat ko zó rész le tes szabá -
lyokat;

q) a sze mé lyes gon dos ko dás igény be vé te lé vel kap cso -
la tos el já rá sok ban köz re mû kö dõ szak ér tõk re, szak ér tõi
szer vek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

r) a szo ciá lis in téz mé nyek ben el lá tott sze mé lyek ál la -
po tá nak fe lül vizs gá la tá ra, a re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi
vizs gá lat ra, to váb bá a fo gya té kos sze mé lyek alap vizs gá la -
tá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat;

s) a szo ciá lis igaz ga tá si bír ság al kal ma zá sá ra és fel -
hasz ná lá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

t) az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás mér té ké re, a tá mo -
ga tás ra való jo go sult ság meg ál la pí tá sá nak fel té te le i re és a
jo go sul tak kö ré re, a tá mo ga tás igény lé sé re, meg ál la pí tá sá -
ra, ér vé nye sí té sé re, a tá mo ga tás jog sze rû igény be vé te le el -
len õr zé sé nek és a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás
vissza kö ve te lé sé nek rend jé re, to váb bá a tá mo ga tás for rá -
sá ul szol gá ló elõ irány zat ke ze lé sé re és fel hasz ná lá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat.”

(2) Az Szt. 132.  §-a (2) be kez dé sé nek g) és m) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek és ezzel egy ide jû -
leg a be kez dés a kö vet ke zõ n) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a szo ci ál- és csa lád po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za]

„g) a mód szer ta ni in téz mé nyek ki je lö lé sé re és felada -
taira vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;”

„m) a gon do zá si szük ség let, valamint az egész sé gi ál la -
po ton ala pu ló szo ciá lis rá szo rult ság vizs gá la tá nak és iga -
zo lá sá nak rész le tes sza bá lya it;

n) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a szo ci á li san rá szo rult sze mé lyek föld gáz- és táv hõ -
szol gál ta tás hoz kap cso ló dó ki egé szí tõ tá mo ga tá sá nak,
valamint egyéb fû té si tá mo ga tá sá nak sza bá lya it.”

II.

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
 szóló 1997. évi XXXI. tör vény módosítása

58.  § A gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga -
tás ról  szóló 1997. évi XXXI. tör vény (a továb biak ban:
Gyvt.) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A tör vény ha tá lya ki ter jed]
„b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ

sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély re, amennyi ben az el -
lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg -
ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la -
kó hellyel ren del ke zik.”

59.  § A Gyvt. 5.  §-ának sa)–sb) és sd) al pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[E tör vény al kal ma zá sá ban fenn tar tó:]
„sa) a köz pon ti költ ség ve té si szerv, a he lyi ön kor -

mány zat, a he lyi ön kor mány za tok tár su lá sa i ról és együtt -
mû kö dé sé rõl  szóló 1997. évi CXXXV. tör vény 8.  §-a,
9.  §-a, illetve 16.  §-a sze rin ti in téz mé nyi tár su lás, a te le pü -
lé si ön kor mány za tok több cé lú kis tér sé gi tár su lá sa, a te le -
pü lé si ki sebb sé gi ön kor mány zat és a te rü le ti ki sebb sé gi
ön kor mány zat (a továb biak ban együtt: ál lam i fenn tar tó),

sb) a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, valamint az
egy há zak ról  szóló 1990. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Ltv.) sze rin ti, ma gyar or szá gi szék he lyû egy ház, az egy há -
zak nak az Ltv. 14.  §-a sze rin ti ma gyar or szá gi szék he lyû
szö vet sé ge, illetve az Ltv. 13.  §-ának (2)–(3) be kez dé se
sze rin ti ma gyar or szá gi szék he lyû egy há zi jogi sze mély
(a továb biak ban: egy há zi fenn tar tó); nem mi nõ sül egy há zi
fenn tar tó nak az a jogi sze mély, amely más tí pu sú szer ve -
zet ként jog ala nyi ság gal ren del ke zik, így kü lö nö sen a tár -
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sa dal mi szer ve zet, annak alap sza bály ban jogi sze méllyé
nyil vá ní tott szer ve ze ti egy sé ge, az ala pít vány, annak ala -
pí tó ok irat ban jogi sze méllyé nyil vá ní tott szer ve ze ti egy -
sé ge, a gaz da sá gi tár sa ság és a köz hasz nú tár sa ság,”

„sd) a ma gyar or szá gi szék he lyû jogi sze mély, jogi sze -
mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság – az sa)–sb) al pon tok -
ban fog lal tak ki vé te lé vel,”

60.  § A Gyvt. a „Rend sze res gyer mek vé del mi ked vez -
mény” al cí met meg elõ zõ en a kö vet ke zõ 18/A.  §-sal egé -
szül ki:

„18/A.  § (1) A pénz be li és ter mé szet be ni el lá tás irán ti
ké rel met az a 18.  § (1) vagy (3) be kez dé se sze rin ti szerv bí -
rál ja el, amely nek ille té kességi te rü le tén a ké rel me zõ lak -
cí me van. Ha a ké rel me zõ nek több lak cí me van, az ille té -
kességet az a la kó hely vagy tar tóz ko dá si hely ala poz za
meg, ahol élet vi tel sze rû en la kik.

(2) A lak cím meg ál la pí tá sa szem pont já ból a sze mé lyi -
adat- és lak cím nyil ván tar tás ada tai irány adó ak.”

61.  § (1) A Gyvt. 19.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A te le pü lé si ön kor mány zat jegy zõ je meg ál la pít ja a
gyer mek rend sze res gyer mek vé del mi ked vez mény re való
jo go sult sá gát, amennyi ben a gyer me ket gon do zó csa lád -
ban az egy fõre jutó havi jö ve de lem össze ge nem ha lad ja
meg

a) az öreg sé gi nyug díj min den ko ri leg ki sebb össze gé -
nek (a továb biak ban: az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze -
ge) a 135%-át,

aa) ha a gyer me ket egye dül ál ló szü lõ, illetve más tör -
vényes kép vi se lõ gon doz za, vagy

ab) ha a gyer mek tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo -
gya té kos, vagy

ac) ha a nagy ko rú vá vált gyer mek meg fe lel a 20.  §
(3) vagy (4) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek;

b) az öreg sé gi nyug díj leg ki sebb össze gé nek 125%-át
az a) pont alá nem tar to zó eset ben,
fel té ve, hogy a va gyo ni hely zet vizs gá la ta so rán az egy
fõre jutó va gyon ér té ke nem ha lad ja meg kü lön-kü lön
vagy együt te sen a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ér té -
ket.”

(2) A Gyvt. 19.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(9) Nem ál la pít ha tó meg rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény re való jo go sult ság, ille tõ leg a meg ál la pí tott
jo go sult sá got meg kell szün tet ni, ha a gyer mek tar tóz ko -
dá si joga meg szûnt vagy tar tóz ko dá si jo gá nak gya kor lá sá -
val fel ha gyott.”

62.  § A Gyvt. 146.  §-a (4) be kez dé sé nek g) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A gyer me kek nap köz be ni el lá tá sa ke re té ben biz to sí tott
gyer mek ét kez te tés sza bá lya it kell al kal maz ni]

„g) a fo gya té kos gyer me kek, ta nu lók ne ve lé sét, ok ta tá -
sát el lá tó in téz mény ben, illetve a fo gya té kos gyer me kek

szá má ra nap pa li el lá tást nyúj tó, az Szt. ha tá lya alá tar to zó
fo gya té ko sok nap pa li in téz mé nyé ben”
[nyúj tott ét kez te tés re.]

63.  § A Gyvt. 162.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
q) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben ál -
la pít sa meg]

„q) a gyer mek vé del mi gon dos ko dás, valamint a gyer -
mek és a kap cso lat tar tás ra jo go sult sze mé lyek kö zöt ti kap -
cso lat tar tás sza bá lya i nak vég re haj tá sát.”

III.

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény módosítása

64.  § A fo gya té kos sze mé lyek jo ga i ról és esély egyen lõ -
sé gük biz to sí tá sá ról  szóló 1998. évi XXVI. tör vény
(a továb biak ban: Fot.) 15.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez -
dé sek kel egé szül ki:

„(3) A mun kál ta tó a fo gya té kos sze mély mun ká hoz ju -
tá sá nak elõ se gí té se ér de ké ben – a fel vé te li el já rás so rán –
kö te les biz to sí ta ni az egyen lõ eséllyel hoz zá fér he tõ kör -
nye ze tet.

(4) A mun kál ta tót a (3) be kez dés ben fog lalt kö te le zett -
ség ab ban az eset ben ter he li, amennyi ben

a) a meg üre se dett ál lás he lyet nyil vá no san meg hir det te,
b) az ál lás hely re a fo gya té kos sze mély oly mó don je -

lent ke zett, hogy je lez te a meg hall ga tás hoz szük sé ges spe -
ci á lis igé nye it, és

c) azok biz to sí tá sa a mun kál ta tó szá má ra nem je len t
arány ta la nul nagy ter het. Arány ta la nul nagy te her nek mi -
nõ sül az, ha a kö te le zett ség tel je sí té se a mun kál ta tó mû kö -
dé sét el le he tet le ní ti.”

65.  § (1) A Fot. 23.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tá mo ga tás ra jo go -
sult]

„a) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély, amennyi ben az el lá -
tás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha -
la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé nek
nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la kó -
hellyel ren del ke zik, és az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel -
té te lek nek meg fe lel, valamint”

(2) A Fot. 23.  §-a (5) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a jo go sult há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ra
tá vo zik az Euró pai Unió tag ál la má nak vagy az Euró pai
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Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más
ál lam nak, illetve annak az ál lam nak a te rü le té re, amely nek 
ál lam pol gá ra az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, valamint 
az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él -
vez, az el lá tás ré szé re a szo ciá lis biz ton sá gi rend sze rek nek 
a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal -
ko zók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ta ná csi ren de let ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül
to vább fo lyó sí tás ra.”

(3) A Fot. 23.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Ha a tá mo ga tás ra való jo go sult ság a fo gya té kos
sze mély ha lá la  miatt szû nik meg, az el ha lá lo zás hó nap já ra
járó tá mo ga tást a vele kö zös ház tar tás ban együtt élt kö ze li
hoz zá tar to zó, en nek hi á nyá ban az örö kös ve he ti fel a ha lál
nap já tól vagy a ha gya té ki át adó vég zés jog erõ re emel ke -
dé sé tõl szá mí tott egy éven be lül.”

66.  § A Fot. 23/E.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) Aki a jo go sult ha lá la ese tén a ki utalt fo gya té kos sá -
gi tá mo ga tást jog alap nél kül vet te fel, kö te les azt vissza fi -
zet ni, ha erre írás ban kö te lez ték.”

67.  § A Fot. a kö vet ke zõ 32.  §-sal egé szül ki:
„32.  § (1) E tör vény 29.  §-a a légi jár mû ve ken uta zó fo -

gya ték kal élõ, illetve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé -
lyek jo ga i ról  szóló, 2006. jú li us 5-i 1107/2006/EK euró pai 
par la men ti és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít meg.

(2) E tör vény 15–16.  §-ai a fog lal koz ta tás és a mun ka -
vég zés so rán al kal ma zott egyen lõ bá nás mód ál ta lá nos ke -
re te i nek lét re ho zá sá ról  szóló 2000/78/EK ta ná csi irány elv
5. cik ké nek való meg fe le lést szol gál ják.”

IV.

A családok támogatásáról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény módosítása

68.  § A csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló 1998. évi
LXXXIV. tör vény (a továb biak ban: Cst.) 2.  §-ának
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[E tör vény ha tá lya ki ter jed – amennyi ben nem zet kö zi
szer zõ dés el té rõ en nem ren del ke zik – a Ma gyar Köz tár sa -
ság te rü le tén élõ]

„c) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló tör vény
(a továb biak ban: Szmtv.) sze rint a sza bad moz gás és tar -
tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mély re, amennyi ben az el -
lá tás igény lé sé nek idõ pont já ban az Szmtv.-ben meg ha tá -

ro zot tak sze rint a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg -
ha la dó tar tóz ko dá si jo gát a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén
gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí mé -
nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény sze rint be je len tett la -
kó hellyel ren del ke zik,”

69.  § (1) A Cst. 8.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a kö -
vet ke zõ bf) al pont tal egé szül ki:

[Csa lá di pót lék ra jo go sult sa ját jo gán
b) a köz ok ta tá si in téz mény ben ta nul má nyo kat foly ta tó,

a 7.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt élet ko rú, nagy ko rú
 személy,]

„bf) aki a 7.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti sze -
méllyel nem él egy ház tar tás ban.”

(2) A Cst. 8.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Az e be kez dés alap ján fo lyó sí tott el lá tás más jog sza -
bály al kal ma zá sá ban ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék nak
mi nõ sül.”

70.  § A Cst. 11.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„11.  § (1) A csa lá di pót lék havi össze ge
a) egy gyer me kes csa lád ese tén 12 200 fo rint,
b) egy gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén 13 700 fo -

rint,
c) két gyer me kes csa lád ese tén gyer me ken ként 13 300 fo -

rint,
d) két gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén gyer me -

ken ként 14 800 fo rint,
e) há rom- vagy több gyer me kes csa lád ese tén gyer me -

ken ként 16 000 fo rint,
f) há rom vagy több gyer me ket ne ve lõ egye dül ál ló ese -

tén gyer me ken ként 17 000 fo rint,
g) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -

ket ne ve lõ csa lád ese tén, valamint a 7.  § (1) be kez dé sé nek
b)–c) pont ja sze rin ti in téz mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ -
szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ szü lõ nél el he lye zett tar tó san be -
teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer mek után 23 300 fo -
rint,

h) tar tó san be teg, illetve sú lyo san fo gya té kos gyer me -
ket ne ve lõ egye dül ál ló ese tén a tar tó san be teg, illetve sú -
lyo san fo gya té kos gyer mek után 25 900 fo rint,

i) a 7.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti sze mély
ese tén – a 8.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak ki vé te lé vel –
20 300,

j) a 7.  § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja sze rin ti in téz -
mény ben élõ, to váb bá ne ve lõ szü lõ nél, hi va tá sos ne ve lõ -
szü lõ nél el he lye zett, a g) és h) pon tok alá nem tar to zó, to -
váb bá a Gyvt. 72.  §-ának (1) be kez dé se alap ján ide ig le nes
ha tállyal el he lye zett gyer mek, a 7.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja sze rin ti sze mély, valamint a 8.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont ja alá tar to zó sze mély ese tén 14 800 fo rint.”

71.  § A Cst. 12.  §-a a) pont já nak ac) al pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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[A csa lá di pót lék össze gé nek meg ál la pí tá sa szem pont -
já ból azt a vér sze rin ti, örök be fo ga dott vagy ne velt gyer -
me ket kell figye lembe ven ni,

a) aki az igény lõ ház tar tá sá ban él, és]
„ac) aki a 8.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja, valamint a

b) pont já nak ba)–be) al pont ja sze rint sa ját jo gán jo go sult
az el lá tás ra;”

72.  § A Cst. 34.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A kincs tár – a fi a ta lok élet kez dé si tá mo ga tá sá ról
 szóló 2005. évi CLXXIV. tör vény sze rint az élet kez dé si
tá mo ga tás ér vé nye sí té se ér de ké ben az ál lam i adó ha tó ság
ál tal át adott ter mé sze tes sze mély azo no sí tó és lak cím ada -
tok alap ján – a 2007. de cem ber 31-e után szü le tett gyer -
mek tör vényes kép vi se lõ je ré szé re meg kül di a csa lá di pót -
lék irán ti igény be je len té sé hez szük sé ges nyom tat vá nyo -
kat, valamint az el lá tá sok ról  szóló tá jé koz ta tást.”

73.  § (1) A Cst. 35.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az el lá tás irán ti igényt el bí rá ló szerv
a) a kincs tár,
b) a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott csa lád tá mo ga -

tá si ki fi ze tõ hely.”

(2) A Cst. 35.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a jo go sult há rom hó na pot meg ha la dó idõ tar tam ra
tá vo zik az Euró pai Unió tag ál la má nak vagy az Euró pai
Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes más
ál lam nak, illetve annak az ál lam nak a te rü le té re, amely nek 
ál lam pol gá ra az Euró pai Kö zös ség és tag ál la mai, valamint 
az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban
nem ré szes ál lam kö zött lét re jött nem zet kö zi szer zõ dés
alap ján az Euró pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po -
dás ban ré szes ál lam ál lam pol gá rá val azo nos jog ál lást él -
vez, az el lá tás ré szé re a szo ciá lis biz ton sá gi rend sze rek nek 
a Kö zös sé gen be lül moz gó mun ka vál la lók ra, ön ál ló vál lal -
ko zók ra és csa lád tag ja ik ra tör té nõ al kal ma zá sá ról  szóló
1408/71/EGK ta ná csi ren de let ben fog lal tak ra fi gye lem -
mel, kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak sze rint ke rül
to vább fo lyó sí tás ra.”

74.  § A Cst. 37.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Az el lá tást – a (4) be kez dés ben sza bá lyo zott el té -
rés sel – utó lag, a tárgy hó na pot kö ve tõ hó nap 10. nap já ig,
bank szám lá ra uta lás ese té ben 3. nap já ig kell fo lyó sí ta ni.”

75.  § A Cst. 41.  §-ának (6)–(7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha az el lá tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért, ille -
tõ leg fel vé te lé ért az igé nyel bí rá ló vagy egyéb szer vet és az 
el lá tás ban ré sze sü lõt is fe le lõs ség ter he li, úgy a jog alap
nél kül fel vett el lá tást köz re ha tá suk ará nyá ban kö te le sek
meg té rí te ni, ille tõ leg vissza fi zet ni. Ha a köz re ha tá suk ará -

nya nem ál la pít ha tó meg, ak kor a fe le lõ sö ket egyen lõ
arány ban kell meg té rí tés re, vissza fi ze tés re kö te lez ni.

(7) Ha az el lá tás jog alap nél kü li meg ál la pí tá sá ért, fel vé -
te lé ért az igé nyel bí rá ló szer vet és az egyéb szer vet is fe le -
lõs ség ter he li, úgy a jog alap nél kül fel vett el lá tás meg té rí -
té sé ért egye tem le ge sen fe lel nek.”

76.  § (1) A Cst. 43.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A jog alap nél kül fel vett el lá tás vissza fi ze té sé re kö -
te le zõ ha tá ro za tot az a szerv hoz za, amely a jog alap nél kül
fel vett el lá tást fo lyó sí tot ta.”

(2) A Cst. 43.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A jog alap nél kül ki fi ze tett és jog erõs ha tá ro zat
alap ján vissza kö ve telt csa lád tá mo ga tá si el lá tás össze gét a
ma gán sze mély ké rel mé re a kincs tár ve ze tõ je mél tá nyos -
ság ból el en ged he ti, ha a vissza fi ze tés re kö te le zett sze mély 
az el lá tás tel jes össze gét az arra jo go sult sze mély nek át ad -
ta, a fel vett el lá tás össze ge nem ha lad ja meg a jo go sul tat
meg il le tõ össze get és a jo go sult nem ré sze sült egy ide jû leg
az el lá tás ban.”

77.  § A Cst. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az el lá tást igény lõ az igé nyel bí rá ló szerv dön té -
sé vel, vagy a ha tá ro zat ho za tal mel lõ zé se ese tén in téz ke dé -
sé vel nem ért egyet, úgy a kéz hez vé tel tõl, illetve az in téz -
ke dés rõl való tu do más szer zés tõl szá mí tott 15 na pon be lül
fel leb be zés sel él het.”

78.  § A Cst. 45.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki:

[Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cél ra az aláb bi sze -
mé lyes ada tok tart ha tók nyil ván:]

„i) a ma ga sabb össze gû csa lá di pót lék ban ré sze sü lõ,
18. élet évét be töl tött jo go sult mun ka ké pes ség-csök ke né -
se, illetve egész ség ká ro so dá sa mér té ké re vo nat ko zó adat.”

79.  § A Cst. 48.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„48.  § (1) A csa lád tá mo ga tá si igaz ga tá si el já rás so rán az 
igé nyel bí rá ló szerv a 45.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott kör ben ada tot kér het az Egész ség biz to sí tá si Alap
ke ze lé sé ért fe le lõs szerv tõl, illetve az egész ség biz to sí tá si
szerv tõl, to váb bá a pol gá rok sze mé lyi ada ta it és lak cí mét
nyil ván tar tó szerv tõl a csa lád tá mo ga tá si el lá tás ra való jo -
go sult ság el bí rá lá sa, illetve a jo go sult ság fenn ál lá sá nak el -
len õr zé se cél já ból.

(2) A kincs tár meg ke re sé sé re az Egész ség biz to sí tá si
Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv, to váb bá az egész ség biz to -
sí tá si szerv a csa lád tá mo ga tá si el lá tás ra való jo go sult ság
fenn ál lá sá nak el len õr zé se cél já ból TAJ-szá mon cso por tos
adat szol gál ta tást tel je sít nyil ván tar tá sá ból az egész ség biz -
to sí tás pénz be li el lá tá sa i ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl.
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(3) Az egész ség biz to sí tás pénz be li el lá tá sa i ra való jo go -
sult ság fenn ál lá sá nak el len õr zé se cél já ból a kincs tár az
Egész ség biz to sí tá si Alap ke ze lé sé ért fe le lõs szerv,
 továbbá az egész ség biz to sí tá si szerv meg ke re sé sé re a
45.  § sze rin ti nyil ván tar tás ból TAJ-szá mon cso por tos
adat szol gál ta tást tel je sít a gyer mek gon do zá si tá mo ga tás -
ban ré sze sü lõ sze mé lyek rõl.”

V.

Záró rendelkezések

80.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel -
lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E tör vény 23.  §-a, az Szt. 132.  §-a (1) be kez dé sé nek
– e tör vény 57.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott –
t) pont ja, e tör vény 82.  §-ának (3) és (7) be kez dé se,
valamint 84–86.  §-a a ki hir de tést kö ve tõ nyol ca dik na pon
lép ha tály ba.

81.  § (1) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor mû kö dõ me -
gyei, egy há zi, re gi o ná lis és or szá gos mód szer ta ni in téz mé -
nyek ki je lö lé se 2008. jú ni us 30-áig ma rad ér vény ben, a
2008. ja nu ár 1-je és jú ni us 30-a kö zött le já ró ki je lö lé sek
2008. jú ni us 30-áig meg hosszab bod nak. 2008. ja nu ár 1-je
és jú ni us 30-a kö zöt ti idõ tar tam ra új mód szer ta ni in téz -
mény nem je löl he tõ ki, eb ben az idõ szak ban a mód szer ta ni 
in téz mé nyek mû kö dé sé re a 2007. de cem ber 31-én ha tá -
lyos jog sza bá lyi ren del ke zé se ket kell al kal maz ni.

(2) Az Szt. 37/B.  § (1) be kez dé sé nek – e tör vény
12.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – bd) al pont ját
csak a tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen szü le tett gyer me -
kek re te kin tet tel fenn ál ló gyer mek gon do zá si se gély re való 
jo go sult ság ese té ben kell al kal maz ni.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor jel zõ rend sze res házi 
se gít ség nyúj tás ra mû kö dé si en ge déllyel ren del ke zõ szo -
ciá lis szol gál ta tók nak, in téz mé nyek nek az Szt. – e tör vény
27.  §-ával meg ál la pí tott – 65.  §-ának (1) be kez dé sé ben
fog lalt fel té tel nek 2008. de cem ber 31-éig kell megfelel -
niük.

(4) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor házi se gít ség nyúj -
tás ban ré sze sü lõ, az egyes szo ciá lis tár gyú tör vények mó -
do sí tá sá ról  szóló 2006. évi CXVII. tör vény 38.  §-ának
(9) be kez dé se sze rint szo ci á li san rá szo rult nak mi nõ sí tett
sze mé lyek gon do zá si szük ség le tét nem kell az e tör vény
26.  §-a sze rint meg vizs gál ni; a gon do zá si szük ség let fenn -
ál lá sát a kü lön jog sza bály sze rin ti, egész sé gi ál la pot ról
 szóló or vo si iga zo lás a kö vet ke zõ fe lül vizs gá lat idõpont -
jáig iga zol ja.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor idõs ott ho ni el lá tás -
ban ré sze sü lõ sze mé lyek gon do zá si szük ség le tét

a) nem kell az e tör vény 31.  §-a sze rint meg vizs gál ni,

b) fenn ál ló nak kell te kin te ni idõs ott ho ni el lá tá suk tel -
jes idõ tar ta ma alatt.

(6) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor emelt szin tû idõs ott -
ho ni el lá tás ban ré sze sü lõ sze mé lyek e tör vény 31.  §-ával
meg ha tá ro zott, gon do zá si szük ség let meg ál la pí tá sá ra irá -
nyuló vizs gá la tát a fenn tar tó 2008. év so rán kez de mé nyez -
he ti a szo ciá lis szak ér tõi szerv nél. A gon do zá si szük ség let
vizs gá la ta az (5) be kez dés b) pont já ban fog lal ta kat nem
érin ti, azon ban a napi 4 órát meg ha la dó gon do zá si szük -
ség let meg ál la pí tá sa ese tén az el lá tott után 2009. év tõl a
nem emelt szin tû idõs ott ho ni el lá tás hoz kap cso ló dó nor -
ma tív hoz zá já ru lás ve he tõ igény be. Eb ben az eset ben
2008. év so rán az el lá tott e tör vény 54.  §-ával meg ál la pí -
tott jö ve de lem vizs gá la tát is el kell vé gez ni, az zal, hogy az
Szt. – e tör vénnyel meg ál la pí tott – 119/D.  §-át nem kell al -
kal maz ni. Az el lá tott nak to vább ra is a meg álla po dás sze -
rin ti el he lye zést és el lá tást kell nyúj ta ni.

(7) Azon re ha bi li tá ci ós in téz mény ben, illetve re ha bi li -
tá ci ós célú la kó ott hon ban el he lye zett el lá tot tak ese tén,
akik nek in téz mé nyi jog vi szo nya e tör vény ha tály ba lé pé sét 
meg elõ zõ en jött lét re, a jog vi szony idõ tar ta má ra és – ha a
94/B.  § (2) be kez dé se, illetve a 94/D.  § (1) be kez dé se sze -
rin ti meg álla po dás más ként nem ren del ke zik – az el lá tás
tar tal má ra a jog vi szony lét re jöt te kor ha tá lyos ren del ke zé -
se ket kell al kal maz ni az zal, hogy a re ha bi li tá ci ós célú la -
kó ott hon ban e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en el he -
lye zett sze mély el he lye zé se ha tá ro zat lan ide jû re mó do sít -
ha tó.

(8) Szo ciá lis igaz ga tá si bír sá got ki szab ni csak az e tör -
vény ha tály ba lé pé sét köve tõen el kö ve tett jog sér té sek ese -
tén le het. Amennyi ben a jog sér tés va la mely ál la pot fenn -
tar tá sá val va ló sul meg, a szo ciá lis igaz ga tá si bír sá got ak -
kor le het ki szab ni, ha a jog sér tõ ál la pot e tör vény ha tály ba -
lé pé se után is fenn áll.

(9) Az Szt. – e tör vény 56.  §-ával meg ál la pí tott –
131/A.  §-ának ren del ke zé se it a 2009. költ ség ve té si év tõl
kell al kal maz ni.

(10) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor ét kez te tés ben, házi 
se gít ség nyúj tás ban, illetve idõs ott ho ni el lá tás ban ré sze sü -
lõk után 2008. év ben járó nor ma tív hoz zá já ru lás össze ge
nem le het ke ve sebb a 2007. évi összeg nél, idõs ott ho ni el -
lá tás ese té ben 2009. év tõl pe dig a 2007. évi összeg nek a
dif fe ren ci ált nor ma tí va emel ke dé sé nek át la gá val emelt
össze gé nél. Ét kez te tés és házi se gít ség nyúj tás 2009. ja -
nuár 1-jé tõl csak az e tör vény 54.  §-a sze rin ti jö ve de lem -
vizs gá lat alap ján nyújt ha tó. Idõs ott ho ni el lá tás ese té ben a
tör vény ha tály ba lé pé se kor el lá tás ban ré sze sü lõ sze mély re
vo nat ko zó an 2008. év so rán a fenn tar tó kez de mé nyez he ti
az 54.  § sze rin ti jö ve de lem vizs gá lat el vég zé sét, eb ben az
eset ben 2009. év tõl a költ ség ve té si tör vény ben a jö ve de -
lem vizs gá lat ered mé nyé tõl füg gõ en meg ha tá ro zott nor ma -
tív ál lam i hoz zá já ru lás ve he tõ igény be. A jö ve de lem vizs -
gá lat so rán az Szt. – e tör vénnyel meg ál la pí tott –
119/D.  §-át nem kell al kal maz ni.
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(11) A Gyvt. – e tör vény 60.  §-ával meg ál la pí tott –
18/A.  §-át a 2007. de cem ber 31-e után in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(12) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyek nél – ide nem
ért ve a Cst. 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti csa -
lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ he lyet – 2007. de cem ber 31-én fo -
lya mat ban lévõ anya sá gi tá mo ga tás, csa lá di pót lék, illetve
gyer mek gon do zá si se gély ügyek ben a Ma gyar Ál lam -
kincs tár la kó hely sze rint ille té kes Re gi o ná lis Igaz ga tó sá ga 
(a továb biak ban: Igaz ga tó ság) jár el. A csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ hely a fo lya mat ban lévõ ügyek tel jes irat anya gát
2008. ja nu ár 5-éig át te szi az Igaz ga tó ság nak.

(13) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely dön té se ellen be -
nyúj tott és 2007. de cem ber 31-én fo lya mat ban lévõ fel leb -
be zést a Ma gyar Ál lam kincs tár bí rál ja el. A fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos sza bá lyok sze -
rint ha tás kör rel ren del ke zõ Igaz ga tó ság a fo lya mat ban
lévõ ügyek tel jes irat anya gát 2008. ja nu ár 5-éig át te szi a
Ma gyar Ál lam kincs tár hoz.

(14) 2007. de cem ber 31-ét köve tõen a csa lád tá mo ga tá si
ki fi ze tõ hely dön té se ellen be nyúj tott fel leb be zés ese tén a
ki fi ze tõ hely a fel leb be zé si el já rás le foly ta tá sa vé gett az
ügy tel jes irat anya gát a Ma gyar Ál lam kincs tár hoz ter jesz ti 
fel.

(15) A 200 fõt meg nem ha la dó biz to sí tot ti lét szá mot
fog lal koz ta tó csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely a 2007. de -
cem ber hó nap ra járó csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok ki fi ze té se
után a – 2007. de cem ber 31-éig meg ál la pí tott – csa lád tá -
mo ga tá si el lá tá sok fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges adat ál lo -
mányt elekt ro ni ku san 2008. ja nu ár 15-éig át ad ja az Igaz -
ga tó ság nak.

(16) Az 500 fõt meg nem ha la dó biz to sí tot ti lét szá mot
fog lal koz ta tó csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely – ide nem ért -
ve a (15) be kez dés sze rin ti ese tet – a 2008. ja nu ár hó nap ra
járó csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok ki fi ze té se után a – 2007.
de cem ber 31-éig meg ál la pí tott – csa lád tá mo ga tá si el lá tá -
sok fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges adat ál lo mányt elekt ro ni ku -
san 2008. feb ru ár 15-éig át ad ja az Igaz ga tó ság nak.

(17) Az 500 fõ fe let ti biz to sí tot ti lét szá mot fog lal koz ta -
tó csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely a 2008. feb ru ár hó nap ra
járó csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok ki fi ze té se után a – 2007.
de cem ber 31-éig meg ál la pí tott – csa lád tá mo ga tá si el lá tá -
sok fo lyó sí tá sá hoz szük sé ges adat ál lo mányt elekt ro ni ku -
san 2008. már ci us 15-éig át ad ja az Igaz ga tó ság nak.

(18) A (15)–(17) be kez dés sze rin ti adat ál lo mány át adá -
sát köve tõen a csa lád tá mo ga tá si el lá tá sok fo lyó sí tá sá ról
– ide ért ve az adat ál lo mány át adá sá nak hó nap já ra járó el lá -
tást is – az Igaz ga tó ság gon dos ko dik.

(19) A csa lád tá mo ga tá si ki fi ze tõ hely a csa lád tá mo ga tá -
si ügyek irat anya gát az adat ál lo mány elekt ro ni kus át adá sa
hó nap já nak utol só nap já ig át ad ja az ille té kes Igaz ga tó ság -
nak.

(20) Amennyi ben a jog alap nél kül fel vett el lá tást 2007.
de cem ber 31-ét meg elõ zõ en a ki fi ze tõ hely fo lyó sí tot ta,
annak a vissza fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za tot az ille té kes
Igaz ga tó ság hoz za.

(21) A ki fi ze tõ hely az ál ta la át adott és már el bí rált csa -
lád tá mo ga tá si el lá tá sok jog sza bá lyok nak való meg fe le lõ -
sé gé ért a Cst. fe le lõs sé gi sza bá lyai sze rint tar to zik fe le lõs -
ség gel.

(22) A 2007. ja nu ár 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos sza bá -
lyok alap ján ki adott szak ha tó sá gi ál lás fog la lás ra az Szt.
– e tör vénnyel meg ál la pí tott – 50/B.  § (1) be kez dé se nem
al kal maz ha tó.

82.  § (1) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá -
lyát vesz ti

a) az Szt.
aa) 4.  §-a (1) be kez dé se m) pont já nak má so dik mon da ta,
ab) 10.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
ac) 17.  §-ának (8) be kez dé se,
ad) 19.  §-ában a „csak” szö veg rész,
ae) 32/C.  §-ának (3) be kez dé se,
af) 37/A.  §-ának (6) be kez dé se,
ag) 37/E.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „tény le ges” szö -

veg rész,
ah) 54.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „leg fel jebb” szö veg -

rész,
ai) 54/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a tár sa da lom biz to -

sí tá si igaz ga tá si szerv és” szö veg rész,
aj) 59.  §-ának (5) be kez dé se,
ak) 59/A.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja,
al) 88.  §-ának (3)–(6) be kez dé se,
am) 88/A.  §-ának (1)–(3) be kez dé se,
an) 92.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja,
ao) 92.  §-a (6) be kez dé sé nek d) pont ja,
ap) 99/D.  §-ának (7) be kez dé se,
aq) 113/B–G.  §-a és az azo kat meg elõ zõ al cí mek,
ar) 116.  §-ának (4) be kez dé se,
as) 117.  §-ának (1) és (4) be kez dé se,
at) 117/A.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban

az „in gat lan” szö veg rész,
au) 117/A.  §-a (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tá -

ban „az in gat lan” szö veg rész,
av) 134.  §-a;
b) a Cst.
ba) 4.  §-ának b) pont ja,
bb) 35.  §-ának (2) be kez dé se.

(2) 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát vesz ti az Szt. 88.  §-a
(1) be kez dé sé nek c) pont ja.

(3) A föld gáz el lá tás ról  szóló 2003. évi XLII. tör vény
(a továb biak ban: GET)

a) 55.  §-ának m) pont ja,
b) 56.  §-a (2) be kez dé sé nek m) pont ja és (3) be kez dé se

ha tá lyát vesz ti.
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(4) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
a) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban a „pénz be li”

szö veg rész he lyé be a „pénz be li és ter mé szet be ni” szö veg -
rész,

b) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont já ban az „együtt élõ”
szö veg rész he lyé be az „együtt lakó” szö veg rész,

c) 4.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont já ban az „együtt élõ”
szö veg rész he lyé be az „együtt lakó” szö veg rész,

d) 19.  §-ának – e tör vény 5.  §-ával át szá mo zott – (1) be -
kez dé sé ben az „egész ség biz to sí tá si szerv” szö veg rész he -
lyé be az „egész ség biz to sí tá si szerv, a kincs tár” szö veg -
rész,

e) 37/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „te le pü lé si ön kor -
mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást” szö veg rész he -
lyé be a „köz mun kát, köz hasz nú mun kát vagy köz cé lú
mun kát (a továb biak ban együtt: köz fog lal koz ta tás)” szö -
veg rész,

f) 37/B.  §-a (1) be kez dé sé nek be) al pont já ban a „te le -
pü lé si ön kor mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tás ban”
szö veg rész he lyé be a „köz fog lal koz ta tás ban” szö veg rész,

g) 37/B.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban „az ön kor -
mány zat ál tal szer ve zett fog lal koz ta tást” szö veg rész he -
lyé be „a köz fog lal koz ta tást” szö veg rész,

h) 37/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „nem fog lal koz ta -
tott” szö veg rész he lyé be a „nem fog lal koz ta tott vagy tá -
mo ga tott ál lás ke re sõ”, „a te le pü lé si ön kor mány zat ál tal
szer ve zett fog lal koz ta tás ban” szö veg rész he lyé be a „köz -
fog lal koz ta tás ban” szö veg rész,

i) 37/C.  §-ának (2) be kez dé sé ben „az ön kor mány zat ál -
tal szer ve zett fog lal koz ta tás ból” szö veg rész he lyé be „a
köz fog lal koz ta tás ból” szö veg rész,

j) 43.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont já ban a „me gyei, fõ -
vá ro si mód szer ta ni in téz mény tõl” szö veg rész he lyé be a
„mód szer ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak ér tõ tõl” szö veg -
rész,

k) 43/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
mód szer ta ni in téz mény” szö veg rész he lyé be a „mód szer -
ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak ér tõ” szö veg rész,

l) 43/A.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „me gyei, fõ vá ro si
mód szer ta ni in téz mény nek” szö veg rész he lyé be a „mód -
szer ta ni in téz mény ál tal ki je lölt szak ér tõ nek” szö veg rész,

m) 50/C.  §-ának (1) be kez dé sé ben az „egy éves” szö -
veg rész he lyé be „az ab ban meg je lölt” szö veg rész,

n) 54.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben a
„te le pü lé si ön kor mány zat pol gár mes te re ön kor mány za ti
ha tás kör ben” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ” szö veg rész,

o) 54.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „nem ren del ke zik va -
gyon nal” szö veg rész he lyé be a „csa lád já nak va gyo na
nincs” szö veg rész,

p) 54.  §-ának (2) be kez dé sé ben, 54/A.  §-a (1) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tá ban és 54/A.  §-a (2) be kez dé sé ben
a „pol gár mes ter” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ” szö veg -
rész,

q) 58/A.  §-ának (3) be kez dé sé ben az „57.  § sze rin ti”
szö veg rész he lyé be az „57.  § (2) be kez dé se sze rin ti” szö -
veg rész,

r) 92/J.  §-ában a „szak te rü le tét” szö veg rész he lyé be az
„is ko lai vég zett sé gét, szak kép zett sé gét, szak ké pe sí té sét,
szak te rü le tét” szö veg rész,

s) 99/B.  §-a (4) be kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a
„113/G.  §-ban fog lalt re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá -
la tot vég zõ szak ér tõi bi zott ság szak ér tõi vé le mé nye” szö -
veg rész he lyé be a „re ha bi li tá ci ós al kal mas sá gi vizs gá lat
ered mé nye” szö veg rész,

t) 99/C.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 113.  §-a
(1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban és 113.  §-a (2) be -
kez dé sé nek elsõ mon da tá ban a „szak ér tõi bi zott ság” szö -
veg rész he lyé be a „szo ciá lis szak ér tõi szerv” szö veg rész,

u) 99/D.  §-ának (4) be kez dé sé ben a „vagy” szö veg rész
he lyé be az „és” szö veg rész,

v) 113/G.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban az „éven -
te” szö veg rész he lyé be a „két éven te” szö veg rész,

w) 114.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „két sze re -
sét” szö veg rész he lyé be a „két és fél sze re sét” szö veg rész,

x) 115.  §-a (6) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gé ben „a
kö te le zett” szö veg rész he lyé be „az el lá tott, illetve ét kez te -
tés és házi se gít ség nyúj tás ese té ben a csa lád ja” szö veg -
rész,

y) 115.  §-ának (7) be kez dé sé ben a „jo go sult” szö veg -
rész he lyé be a „kö te le zett” szö veg rész
lép.

(5) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) a Gyvt.
aa) 20.  §-ának (1) be kez dé sé ben, 20/B.  §-ának (2) be -

kez dé sé ben és 21.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „la kó he lye”
szö veg rész he lyé be a „lak cí me” szö veg rész,

ab) 30.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „sze mé lyes gon dos -
ko dást” szö veg rész he lyé be a „gyer mek vé del mi szak el lá -
tást” szö veg rész,

ac) 103/A.  §-a (1) be kez dé sé ben a „szak te rü le tét” szö -
veg rész he lyé be az „is ko lai vég zett sé gét, szak kép zett sé -
gét, szak ké pe sí té sét, szak te rü le tét” szö veg rész,

ad) 148.  §-a (5) be kez dé sé nek a) pont já ban az „1–4.”
szö veg rész he lyé be az „1–5.” szö veg rész,

b) a Cst.
ba) 2.  §-ának d) pont já ban az „in gá zó kat” szö veg rész

he lyé be az „in gá zó mun ka vál la ló kat” szö veg rész,
bb) 4.  §-ának fb) al pont já ban a „mun ka ké pes sé gét leg -

alább 67%-ban el vesz tet te” szö veg rész he lyé be a „mun ka -
ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te, illetve leg alább
50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett” szö veg -
rész
lép.

(6) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a tár sa da -
lom biz to sí tá s el lá tá sa i ra és a ma gán nyug díj ra jo go sul tak -
ról, valamint e szol gál ta tá sok fe de ze té rõl  szóló 1997. évi
LXXX. tör vény 39.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „pol gár -
mes te re” szö veg rész he lyé be a „jegy zõ je” szö veg rész lép.

(7) Az egyes szo ciá lis tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról
 szóló 2006. évi CXVII. tör vény 38.  §-a (11) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban a „sza bá lyo kat” szö veg rész he lyé be
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a „ , 39.  § (2) be kez dé se sze rin ti sza bá lyo kat a továb biak -
ban is” szö veg rész lép.

83.  § A sza bály sér té sek rõl  szóló 1999. évi LXIX. tör -
vény 35.  §-a a kö vet ke zõ k) pont tal egé szül ki:

[A jog sza bály ban ha tás kö rük be utalt sza bály sér té si
ügyek ben a sza bály sér té si ha tó ság jog kö rét gya ko rol ják]

„k) a szo ciá lis ha tó ság.”

84.  § A sze mély azo no sí tó jel he lyé be lépõ azo no sí tá si
mó dok ról és az azo no sí tó kó dok hasz ná la tá ról  szóló
1996. évi XX. tör vény 20.  §-a (2) be kez dé sé nek g) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az adó azo no sí tó jel ke ze lé sé re tör vény ben meg ha tá ro -
zott fel adat kör ében el jár va jo go sult]

„g) a kincs tár az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Áht.) 18/C.  §-ának
(11) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada ta tel je sí té sé hez,
valamint az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá -
val, ér vé nye sí té sé vel, a jog sze rû igény be vé tel el len õr zé sé -
vel és a jo go su lat la nul igény be vett tá mo ga tás vissza kö ve -
te lé sé vel össze füg gés ben;”

85.  § (1) A GET 14/A.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze tõ
ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és ezzel 
egy ide jû leg a be kez dés a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

„Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok kö zül az
adat ke ze lés cél já hoz szük sé ges ada tok – az a)–c) és
e)–f) pon tok ese té ben az érin tett egy ide jû ér te sí té se mel -
lett – át ad ha tó ak”

„f) az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá -
val, ille tõ leg jog sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé sé vel
össze füg gõ fel ada to kat kü lön jog sza bály alap ján el lá tó
szerv nek.”

(2) A GET 50.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ház tar tá si fo gyasz tó a tu laj do ná ban vagy hasz ná -
la tá ban lévõ in gat lan – mint fo gyasz tás mé rõ vel ren del ke -
zõ fo gyasz tá si hely – ren del te tés sze rû hasz ná la ta ér de ké -
ben és mér té ké ig köz vet len vagy köz ve tett föld gáz igé nyé -
nek – ide ért ve a ve ze té kes pro pán- és bu tán gáz igényt is –
ki elé gí té se ér de ké ben kü lön tör vény sze rin ti ked vez mé -
nyes föld gáz el lá tás ban, valamint a táv hõ szol gál ta tás ról
 szóló 2005. évi XVIII. tör vény ben meg ha tá ro zott díj fi ze tõ
tu laj do ná ban álló vagy ál ta la bé relt, illetve hasz nált la kás -
cé lú épü let rész táv hõ igé nyé nek biz to sí tá sá hoz kü lön tör -
vény sze rin ti ked vez mé nyes táv hõ szol gál ta tás ban ré sze -
sül het. A ked vez mé nyes föld gáz el lá tás és táv hõ szol gál ta -
tás for má ja köz vet len pénz be li jut ta tás nem le het.”

86.  § A táv hõ szol gál ta tás ról  szóló 2005. évi XVIII. tör -
vény 45.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé -
szül ki, egy ide jû leg utol só mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ada tok kö -
zül az adat ke ze lés cél já hoz szük sé ges ada tok át ad ha tó ak:]

„f) az ener gia fel hasz ná lá si tá mo ga tás meg ál la pí tá sá -
val, ille tõ leg jog sze rû igény be vé te lé nek el len õr zé sé vel
össze füg gõ fel ada to kat kü lön jog sza bály alap ján el lá tó
szerv nek.

Az a)–c) és e)–f) pon tok ese té ben az át adás ról, ille tõ leg
az át adott ada tok ról az érin tet tet egy ide jû leg tá jé koz tat ni
kell.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXXII.
tör vény

a szolgálati nyugdíjjal összefüggõ egyes
tör vénymódosításokról*

1.  § A fegy ve res szer vek hi va tá sos ál lo má nyú tag ja i nak
szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló 1996. évi XLIII. tör vény
(a továb biak ban: Hszt.) 182.  §-ának (10) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, egy ide jû leg a § a kö vet ke -
zõ új (11) be kez dés sel egé szül ki:

„(10) A hi va tá sos ál lo mány tag ja a tény le ges nyug ál lo -
mány ba he lye zé se kor vá laszt hat a (8) be kez dés és a
182/A.  § sze rint rög zí tett, valamint a tény le ges nyug ál lo -
mány ba he lye zé se kor meg ál la pí tott nyug dí jak kö zött az -
zal, hogy ha a rög zí tést köve tõen szol gá la ti idõt sze rez, ak -
kor a rög zí tett nyug dí jat az éven kén ti eme lé sek kel nö vel ve 
kell figye lembe ven ni.

(11) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a 64.  § alap ján tör -
tént vissza vé te lét köve tõen leg alább 365 nap tény le ges
szol gá la ti idõt sze rez, a szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün -
te té se kor ki szá mí tott szol gá la ti nyug díj he lyett – amennyi -
ben ez szá má ra ked ve zõbb – vá laszt hat ja a ko ráb bi vagy
rög zí tett nyug dí já nak az éven kén ti eme lé sek kel nö velt
össze gét.”

2.  § A Hszt. a kö vet ke zõ új 182/A.  §-sal egé szül ki:
„182/A.  § (1) Annak a hi va tá sos ál lo má nyú nak, aki nek

a szol gá la ti nyug díj jo go sult ság szem pont já ból figye lembe 
ve he tõ szol gá la ti ide je 2007. de cem ber 31-én el éri, vagy
meg ha lad ja a 20 évet, a 2007. de cem ber 31-én ha tá lyos
nyug díj-meg ál la pí tá si sza bá lyok sze rint meg kell ál la pí ta -
ni, illetve új ból meg kell ál la pí ta ni (rög zí te ni) a szol gá la ti
nyug díj össze gét, annak fo lyó sí tá sa nél kül. Az így rög zí -
tett nyug dí jat meg il le ti a 2008. évi eme lés össze ge is.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gá la ti nyug díj rög zí té -
se kor (meg ál la pí tá sa kor) a 183.  § sze rint szá mí tott il let -
mény és il let mény jel le gû jut ta tá sok havi át la gá nak

a) 20 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén 60%-ával,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. ok tó ber 29-i ülés nap ján fo gad ta el.
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b) 21 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén 61%-ával,
c) 22 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén 62%-ával,
d) 23 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén 63%-ával,
e) 24 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén 64%-ával,
f) 25 év vagy en nél több be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 

tény le ges szol gá lat hoz tar to zó, a 184.  § sze rint szá mí tott
szá za lé ká val
kell szá mol ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi va tá sos ál lo -
má nyú – a nyug díj ba vo nu lás kor ha tá lyos tör vényi ren del -
ke zé sek tõl füg get le nül – tel jes össze gû szol gá la ti nyug díj -
ra jo go sult, ha

a) 25 év tény le ges szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ vel
ren del ke zik, és

aa) szol gá la ti vi szo nya a tör vény 56.  § (1) be kez dé sé -
nek a)–d) pont ja, 56.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja, ille tõ -
leg egész sé gi, pszi chi kai, fi zi kai al kal mat lan ság  miatt
szûnt meg, vagy

ab) szol gá la ti vi szo nya meg szû né se kor az 50. élet évét
már be töl töt te, vagy egész ség ká ro so dá sa a 40%-ot el ér te,
de nem rok kant, vagy

ac) 57. élet évét be töl töt te; vagy
b) 57. élet évét be töl töt te, tény le ges szol gá la ti vi szony -

ban leg alább 10 évet el töl tött, és ren del ke zik a tár sa da lom -
biz to sí tá si sza bá lyok sze rint szá mí tott 25 év szol gá la ti idõ -
vel.”

3.  § A Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál -
lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról  szóló 2001. évi XCV.
tör vény (a továb biak ban: Hjt.) 203.  §-a a kö vet ke zõ (8) be -
kez dés sel egé szül ki:

„(8) Ha a hi va tá sos ál lo mány tag ja a 69.  § alap ján tör tént 
vissza vé te lét köve tõen leg alább 365 nap tény le ges szol gá -
la ti idõt sze rez, a szol gá la ti vi szo nyá nak meg szün te té se -
kor ki szá mí tott szol gá la ti nyug dí ja he lyett – amennyi ben
ez szá má ra ked ve zõbb – vá laszt hat ja a ko ráb bi vagy rög zí -
tett nyug dí já nak az éven kén ti eme lé sek kel nö velt össze -
gét.”

4.  § A Hjt. 214.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„214.  § A hi va tá sos ál lo mány azon tag já nak, aki a szol -
gá la ti nyug díj ra jo go sult ság hoz szük sé ges, a 203.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti 25 év tény le ges szol gá la ti idõt meg szer zi,
a szol gá la ti nyug dí ja össze gét – annak fo lyó sí tá sa nél -
kül – hi va tal ból meg kell ál la pí ta ni (rög zí te ni).”

5.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 214/A.  §-sal egé szül ki:
„214/A.  § (1) Annak a hi va tá sos ka to ná nak, aki nek a

tény le ges szol gá la ti ide je 2007. de cem ber 31-én el éri,
vagy meg ha lad ja a 20 évet, a 2007. de cem ber 31-én ha tá -
lyos nyug díj-meg ál la pí tá si sza bá lyok sze rint meg kell ál -
la pí ta ni, illetve új ból meg kell ál la pí ta ni (rög zí te ni) a szol -
gá la ti nyug díj össze gét, annak fo lyó sí tá sa nél kül. Az így
rög zí tett nyug dí jat meg il le ti a 2008. évi eme lés össze ge is.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti szol gá la ti nyug díj meg ál la -
pí tá sa kor a 204.  § (1) be kez dé se sze rint szá mí tott il let -
mény és il let mény jel le gû jut ta tá sok havi át la gá nak

a) 20 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 60%-ával,
b) 21 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 61%-ával,
c) 22 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 62%-ával,
d) 23 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 63%-ával,
e) 24 év be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 64%-ával,
f) 25 év vagy en nél több be töl tött szol gá la ti idõ ese tén a 

tény le ges szol gá lat tel je sí té si idõ höz tar to zó, a 205.  § sze -
rin ti szá za lé ká val
kell szá mol ni.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott hi va tá sos ka to -
na – a nyug díj ba vo nu lás kor ha tá lyos tör vényi ren del ke zé -
sek tõl füg get le nül, a 203.  § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott ese tek ki vé te lé vel – tel jes össze gû szol gá la ti nyug díj -
ra jo go sult, ha

a) 25 év szol gá la ti vi szony ban töl tött idõ vel ren del ke -
zik, és

aa) szol gá la ti vi szo nya az 59.  § (1) be kez dés, valamint
(2) be kez dé sé nek b) pont ja vagy a 62.  § (1) be kez dés
c) pont ja alap ján, ille tõ leg egész sé gi, pszi chi kai, to váb bá
neki fel nem ró ha tó nem zet biz ton sá gi al kal mat lan ság
 miatt szûnt meg, vagy

ab) szol gá la ti vi szo nya meg szû né se kor az 52. élet évét
már be töl töt te, vagy egész ség ká ro so dá sa a 40%-ot el ér te,
de nem rok kant, vagy

ac) 57. élet évét be töl töt te; vagy
b) 57. élet évét be töl töt te, szol gá la ti vi szony ban leg -

alább 10 évet el töl tött, és ren del ke zik a tár sa da lom biz to sí -
tá si sza bá lyok sze rint szá mí tott 25 év szol gá la ti idõ vel.”

6.  § A Hjt. a kö vet ke zõ 214/B.  §-sal egé szül ki:
„214/B.  § A hi va tá sos ál lo mány tag ja a tény le ges nyug -

ál lo mány ba he lye zés kor vá laszt hat a 203.  § (8) be kez dé se,
a 214.  §, ille tõ leg a 214/A.  § sze rint rög zí tett, valamint a
tény le ges nyug ál lo mány ba he lye zés kor meg ál la pí tott
nyug dí jak kö zött az zal, hogy ha a rög zí tést köve tõen szol -
gá la ti idõt sze rez, ak kor a rög zí tett nyug dí jat az éven kén ti
eme lé sek kel nö vel ve kell figye lembe ven ni.”

7.  § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak ról
 szóló 1997. évi LXXXII. tör vény (a továb biak ban: Mpt.)
23.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal egé szül ki:

[A pénz tár tag tag sá gi jog vi szo nya]
„h) a tör vény 123.  §-ának (8) be kez dé se sze rin ti vissza -

lé pés sel”
[szû nik meg.]

8.  § Az Mpt. 24.  §-a a kö vet ke zõ új (9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(9) A 23.  § (1) be kez dés h) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben a pénz tár a pénz tár tag egyé ni szám lá ján nyil ván -
tar tott, az írás be li vissza lé pé si ké re lem pénz tár hoz tör té nõ
meg ér ke zé sé nek nap ját ma gá ban fog la ló ne gyed év for du -
ló na pi kö ve te lé sé nek a tag díj-ki egé szí tés sel csök ken tett

10474 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/149. szám



össze gét a for du ló na pot kö ve tõ 50 na pon be lül kö te les át -
utal ni a Nyug díj biz to sí tá si Alap ré szé re. A tag díj-ki egé -
szí tés össze gét a pénz tár a for du ló na pot kö ve tõ 50 na pon
be lül ki fi ze ti a tag ré szé re. A vissza lé pé si ké re lem hez a
pénz tár tag nak mel lé kel nie kell a fegy ve res szer vek hi va tá -
sos ál lo má nyú tag ja i nak szol gá la ti vi szo nyá ról  szóló
1996. évi XLIII. tör vény (a továb biak ban: Hszt.) 191.  §
(1) be kez dé se sze rin ti, illetve a Ma gyar Hon véd ség hi va tá -
sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú ka to ná i nak jog ál lá sá ról
 szóló 2001. évi XCV. tör vény (a továb biak ban: Hjt.)
212.  § (1) be kez dé se sze rin ti szerv iga zo lá sát ar ról, hogy a
pénz tár tag meg fe lel a 123.  § (8) be kez dé sé nek b)–c) pont -
ja i ban fog lalt fel té te lek nek.”

9.  § Az Mpt. 123.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez dés sel
egé szül ki:

„(8) A pénz tár tag 2010. de cem ber 31-ig vissza lép het a
tár sa da lom biz to sí tá si nyug díj rend szer be, amennyi ben

a) ön kén tes dön té se alap ján vált a pénz tár tag já vá, és
b) a Hszt.-ben, illetve a Hjt.-ben meg ha tá ro zott szol gá -

la ti vi szony ban áll, és
c) 2007. de cem ber 31-én leg alább húsz év, a Hszt.,

illetve a Hjt. sze rin ti tény le ges szol gá la ti vi szony ban el töl -
tött szol gá la ti idõ vel ren del ke zik.

(9) A (8) be kez dés ben meg ha tá ro zott pénz tár ta go kat a
Hszt. 191.  § (1) be kez dé se, illetve a Hjt. 212.  § (1) be kez -
dé se sze rin ti szer vek 2008. feb ru ár 28-ig tér ti ve vénnyel el -
lá tott – a pénz-, tõ ke- és biz to sí tá si piac sza bá lyo zá sá ért fe -
le lõs mi nisz ter rel egyez te tett tar tal mú – le vél ben ér te sí tik
a vissza lé pés le he tõ sé gé rõl, amely ben tá jé koz tat ják õket a
ma gánnyug díj pénz tá ri tag ság vár ha tó elõ nye i rõl, illetve
koc ká za ta i ról.”

10.  § (1) A Hszt. 183.  § (1) be kez dé sé ben az „a szol gá la -
ti vi szony ke re té ben el ért” szö veg rész he lyé be az „a szol -

gá la ti vi szony ke re té ben el ért, a ki fi ze tés idõ pont já ban ha -
tá lyos jog sza bá lyok sze rint nyug díj já ru lék alap já ul szol -
gá ló” szö veg, „a szá mí tott sze mé lyi jö ve de lem adó val
csök ken tett” szö veg rész he lyé be az „az el ért jö ve de lem bõl 
le vont egész ség biz to sí tá si já ru lék, nyug díj já ru lék, ma -
gán-nyug díj pénz tá ri tag díj, valamint mun ka vál la lói já ru -
lék össze gé vel, to váb bá a fenn ma ra dó összeg re kép zett
sze mé lyi jö ve de lem adó össze gé vel csök ken tett” szö veg
lép.

(2) A Hjt. 204.  § (1) be kez dé sé ben az „a szá mí tott sze -
mé lyi jö ve de lem adó val csök ken tett” szö veg rész he lyé be
az „az el ért jö ve de lem bõl le vont egész ség biz to sí tá si já ru -
lék, nyug díj já ru lék, ma gán-nyug díj pénz tá ri tag díj,
valamint mun ka vál la lói já ru lék össze gé vel, to váb bá a
fenn ma ra dó összeg re kép zett sze mé lyi jö ve de lem adó
össze gé vel csök ken tett” szö veg lép.

11.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba,
ezzel egy ide jû leg a köz tiszt vi se lõk jog ál lá sá ról  szóló
1992. évi XXIII. tör vény 32.  § (5) be kez dé sé ben a „3” szö -
veg rész he lyé be a „2” szö veg lép.

(2) E tör vény 1–10.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) 2008. ja nu ár 31-ig nem kell pá lyá za tot ki ír ni a rend -
õrség re gi o ná lis, te rü le ti, he lyi szer ve ve ze tõ jé nek ki ne ve -
zé sé hez és a jog sza bály ál tal meg ha tá ro zott, csak pá lyá zat
út ján be tölt he tõ szol gá la ti be osz tás be töl té sé hez.

(4) E tör vény 2008. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt
in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

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 kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy
a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az 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 kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: Gilyán György. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a FÁMA Rt. közremûködésével. Telefon: 266-6567.
Információ: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2007. évi éves elõfizetési díj: 99 792 Ft. Egy példány ára: 210 Ft 16 oldal terjedelemig, utána +8 oldalanként +189 Ft.
A kiadó az elõfizetési díj évközbeni emelésének jogát fenntartja.
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07.3716 – Nyomja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket folyamatosnak
tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2008. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példányszámot, esetleg a címlistát
módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelöléssel). Az esetleges módosítást szívesked-
jenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az elõfizetési díj beérkezését
követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott 10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve
a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizessék be.
Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Hivatalos Közlönykiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.) lehetséges. (Levél-
cím: Magyar Hivatalos Közlönykiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 121 212 Ft/év
Határozatok Tára 26 460 Ft/év
Önkormányzatok Közlönye 6 552 Ft/év
Az Alkotmánybíróság Határozatai 22 428 Ft/év
Bányászati Közlöny 5 544 Ft/év
Belügyi Közlöny 29 232 Ft/év
Egészségbiztosítási Közlöny 25 452 Ft/év
Egészségügyi Közlöny 31 752 Ft/év
Ellenõrzési Figyelõ 4 284 Ft/év
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 21 924 Ft/év
Gazdasági Közlöny 26 964 Ft/év
Hírközlési Értesítõ 7 560 Ft/év
Honvédelmi Közlöny 21 420 Ft/év
Igazságügyi Közlöny 18 900 Ft/év
Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 17 388 Ft/év
Közigazgatási Szemle 7 400 Ft/év

Közlekedési Értesítõ 28 476 Ft/év
Kulturális Közlöny 21 672 Ft/év
Külgazdasági Értesítõ 23 940 Ft/év
Munkaügyi Közlöny 17 640 Ft/év
Nemzetközi Közlöny 7 400 Ft/év
Oktatási Közlöny 25 200 Ft/év
Pénzügyi Közlöny 35 028 Ft/év
Sportértesítõ 6 048 Ft/év
Statisztikai Közlöny 15 120 Ft/év
Szociális Közlöny 17 892 Ft/év
Turisztikai Értesítõ 14 112 Ft/év
Ügyészségi Közlöny 7 560 Ft/év
Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 6 048 Ft/év
Pénzügyi Szemle 22 680 Ft/év
L'udové noviny 5 796 Ft/év
Neue Zeitung 5 544 Ft/év

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díjai:

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2008. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

Facsimile Magyar Közlöny. A hivatalos lap 2007-es évfolyama jelenik meg CD-n az eredeti külalak megõrzésével, de könnyen kezelhetõen. Ára: 18 480 Ft + áfa.


