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Törvények

2011. évi CXC. törvény
a nemzeti köznevelésrõl*
A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövõ lehetõségeivel
ötvözve, a felnövekvõ nemzedékek hazafias nevelése és minõségi oktatása érdekében az Alaptörvényben foglalt mûvelõdéshez
való jog, a nemzetiségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a köznevelés résztvevõi kötelességeinek és jogainak
meghatározása, továbbá korszerû tudást biztosító köznevelési rendszer irányítása és mûködtetése céljából az Országgyûlés
a következõ törvényt alkotja:

1. A törvény célja és alapelvei
1. §

(1) A törvény célja olyan köznevelési rendszer megalkotása, amely elõsegíti a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és
értelmi fejlõdését, készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik, mûveltségük
életkori sajátosságaiknak megfelelõ, tudatos fejlesztése révén, és ezáltal erkölcsös, önálló életvitelre és céljaik
elérésére, a magánérdeket a köz érdekeivel összeegyeztetni képes embereket, felelõs állampolgárokat nevel. Kiemelt
célja a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.
(2) A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvõ nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlõdésének
feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja. A köznevelés egészét a tudás,
az igazságosság, a rend, a szabadság, a méltányosság, a szolidaritás erkölcsi és szellemi értékei, az egyenlõ bánásmód,
valamint a fenntartható fejlõdésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg. A köznevelés
egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.
(3) A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai kultúráját az egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló
elfogadása, a bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelõ követelmények támasztása, a feladatok
elvégzésének ellenõrzése és a gyermek, tanuló fejlõdését biztosító sokoldalú, a követelményekhez igazodó értékelés
jellemzi.

2. §

(1) Az Alaptörvényben foglalt ingyenes és kötelezõ alapfokú, ingyenes és mindenki számára hozzáférhetõ középfokú
nevelés-oktatáshoz való jog biztosítása az érettségi megszerzéséig, valamint az elsõ szakképesítésre történõ
felkészítés a magyar állam közszolgálati feladata.
(2) Az állami, települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevõ
nemzetiségi önkormányzati, egyházi és magánintézményekben az óvodai nevelés, az óvodai nevelést és az iskolai
nevelés-oktatást kiegészítõ pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint a kollégiumi ellátás az ingyenes
oktatásban részt vevõ, e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelõ gyermekek, tanulók számára
térítésmentes.
(3) Köznevelési intézményt az állam, e törvény keretei között nemzetiségi önkormányzat, Magyarországon
nyilvántartásba vett egyházi jogi személy, továbbá más szervezet vagy személy alapíthat és tarthat fenn, ha
a tevékenység folytatásának jogát – jogszabályban foglaltak szerint – megszerezte. Óvodát települési önkormányzat is
alapíthat és fenntarthat.

3. §

(1) A köznevelés középpontjában a gyermek, a tanuló, a pedagógus és a szülõ áll, akiknek kötelességei és jogai egységet
alkotnak.
(2) A köznevelésben a nevelés és oktatás feladatát a gyermek szülei, törvényes képviselõi megosztják a köznevelési
intézményekkel és a pedagógusokkal. E közös tevékenység alapja a bizalom, az intézmény és a pedagógusok szakmai
hitele.

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 19-i ülésnapján fogadta el.
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(3) Az állami és települési önkormányzati nevelési-oktatási intézményben az ismereteket, a vallási, világnézeti
információkat tárgyilagosan, sokoldalúan kell közvetíteni, a teljes nevelés-oktatási folyamatban tiszteletben tartva
a gyermek, a tanuló, a szülõ, a pedagógus vallási, világnézeti meggyõzõdését, és lehetõvé kell tenni, hogy a gyermek,
tanuló egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatásban vehessen részt.
(4) A köznevelés érvényre juttatja a nemzetiségek kulturális autonómiájának megfelelõ oktatási érdekeket.
(5) A nevelés-oktatás nyelve magyar, nemzetiségi óvodában és iskolában részben vagy egészben a nemzetiségek nyelve,
a két tanítási nyelvû iskolában – külön jogszabály szerint – részben a célnyelv.
(6) A köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelõzõ kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényû és
a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele,
egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlõdésük elõsegítése, a minél teljesebb társadalmi
beilleszkedés lehetõségeinek megteremtése.
(7) Az alapfokú, az iskolai rendszerû szakképzést is magában foglaló középfokú nevelés-oktatás és a felsõoktatás
az oktatási rendszer egymásra épülõ, szerves részei. A köznevelés bármely iskolai szinten felnõttoktatásként is folyhat.
(8) A fenntartó és az iskola a szakképzésrõl szóló törvényben foglalt feltételekkel vehet részt a szakképzés feladatainak
megvalósításában. Az óvoda, az iskola, a kollégium és a pedagógiai szakszolgálati intézmény az e törvényben
meghatározottak szerint vehet részt a pedagógusképzésben és a pedagógus-továbbképzésben.
(9) A köznevelés rendszerének alapegységei a szakmai önállósággal rendelkezõ intézmények. Munkájuk minõségét,
demokratikus és jogszerû mûködésüket törvényi szabályozás és állami ellenõrzés biztosítja.
(10) Az iskolarendszer átjárható, így a fogadó intézménynek az e törvényben foglalt keretek között megállapított
követelményei alapján más iskolába vagy iskolatípusba akár tanév közben is át lehet lépni.

2. Értelmezõ rendelkezések
4. §

E törvény alkalmazásában
1. alapfeladat: a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, amely
a) óvodai nevelés,
b) nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése,
c) általános iskolai nevelés-oktatás,
d) nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása,
e) kollégiumi ellátás,
f) nemzetiségi kollégiumi ellátás,
g) gimnáziumi nevelés-oktatás,
h) szakközépiskolai nevelés-oktatás,
i) szakiskolai nevelés-oktatás,
j) nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása,
k) nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása,
l) nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása,
m) Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás,
n) felnõttoktatás,
o) alapfokú mûvészetoktatás,
p) fejlesztõ nevelés, fejlesztõ nevelés-oktatás,
q) pedagógiai szakszolgálati feladat,
r) a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók óvodai
nevelése és iskolai nevelése-oktatása,
s) azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt,
t) a gyermekgyógyüdülõkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós gyógykezelés
alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás,
u) pedagógiai-szakmai szolgáltatás
lehet,
2. beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ
gyermek, tanuló, aki a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentõsen
alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
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beilleszkedése, továbbá személyiségfejlõdése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minõsül sajátos
nevelési igényûnek,
3. egész napos iskola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelõtti és délutáni idõszakra
egyenletesen szétosztva szervezik meg, mûködését, feltételrendszerét a kormány jogszabályban határozza meg,
4. egyéb foglalkozás: a tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozás, amely a tanulók
fejlõdését szolgálja,
5. emelt szintû oktatás: meghatározott tantárgy kerettanterv szerinti magasabb követelményekkel történõ tanítása,
6. feladatellátási hely: az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt feladat ellátása történik,
7. felmenõ rendszer: a tanulmányi és vizsgakövetelmények bevezetésének fokozatos ütemezése, amelynek
értelmében a változást az érintett legalacsonyabb iskolai évfolyamon kezdve lehet bevezetni,
8. fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a köznevelési feladat ellátására való jogosultságot
megszerezte vagy azzal rendelkezik, és az e törvényben meghatározottaknak megfelelõen a köznevelési intézmény
mûködéséhez szükséges feltételekrõl gondoskodik,
9. gyermek, tanuló felügyelete a nevelési-oktatási intézményben: a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról és
erkölcsi védelmérõl való gondoskodás, a nevelési-oktatási intézménybe történõ belépéstõl a nevelési-oktatási
intézmény jogszerû elhagyásáig terjedõ idõben, továbbá a pedagógiai program részeként kötelezõ,
a nevelési-oktatási intézményen kívül tartott foglalkozások, programok ideje alatt,
10. intézményátszervezés: minden olyan fenntartói döntés, amely az alapító okirat 21. § (3) bekezdés c)–k) pontjában
felsoroltak bármelyikének módosulásával jár, kivéve az olyan vagyont érintõ döntést, amely vagyon
a feladatellátáshoz a továbbiakban nem szükséges,
11. intézményegység: az a szervezeti egység, amelyik a köznevelési intézmény, többcélú intézmény valamely
alapfeladatát látja el,
12. kiemelt figyelmet igénylõ gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló:
aa) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetû gyermek, tanuló,
13. kiemelten tehetséges gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki átlag feletti
általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthetõ benne a feladat
iránti erõs motiváció, elkötelezettség,
14. közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek
között folytatott, anyagi érdektõl független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása,
15. magánintézmény: nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi fenntartású intézmény,
16. minõsítési eljárás: a pedagógus teljesítményét értékelõ eljárás, amely a magasabb fokozatba lépéséhez szükséges,
17. nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
18. nevelõtestület: a nevelési-oktatási intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
pedagógus-munkakörben, valamint a felsõfokú végzettséggel rendelkezõ, nevelõ és oktató munkát közvetlenül
segítõ munkakörben foglalkoztatottak közössége,
19. óraadó: megbízási szerzõdés keretében legfeljebb heti tíz óra vagy foglalkozás megtartására alkalmazott
pedagógus, oktató,
20. országos feladat ellátása: országos feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha a szolgáltatásait igénybe vevõk
legalább ötvenegy százaléka – feladatellátási helyenként külön-külön vizsgálva, leszámítva azt a megyét (fõvárost),
ahol a feladatellátási hely található – legkevesebb öt különbözõ megyébõl (fõvárosból) élõk közül kerül ki, feltéve,
hogy az adott feladatot ellátó, szolgáltatást nyújtó köznevelési intézménybõl legfeljebb három mûködik az országban;
továbbá, ha nemzetiségi nevelés, oktatás feladatait látja el, vagy vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett nevelést,
oktatást folytat és az országban legfeljebb egy ilyen intézmény található, amelyik egy településen, a fõvárosban egy
kerületben mûködik,
21. óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport: az a legalább egy nevelési évre, tanévre alkotott
oktatásszervezési egység, amely meghatározott közös pedagógiai feladatok végrehajtására alakul az óvodába,
iskolába, kollégiumba felvételt nyert, azonos feladatellátási helyre járó gyermekekbõl, tanulókból,
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22. összevont osztály: az általános iskola alsó tagozatán, az alapfokú mûvészeti iskolában, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai nevelési-oktatási intézményben legalább kettõ, legfeljebb négy iskolai évfolyam tanulóiból alkotott
osztály, az alternatív program alapján mûködõ iskolák – a kiadott engedélyben meghatározottak szerint –
szervezhetnek összevont osztályokat,
23. sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló, aki a szakértõi
bizottság szakértõi véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság
együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlõdési
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd,
24. szakalkalmazotti értekezlet: a vezetõkbõl és a köznevelési intézmény alapító okiratában meghatározott
alapfeladatra létesített munkakörökben közalkalmazotti jogviszony vagy munkaviszony keretében
foglalkoztatottakból állók közössége,
25. székhely: az alapító okiratban meghatározott, a köznevelési intézmény alapfeladatának ellátását szolgáló
feladatellátási hely, ahol képviseleti jogának gyakorlására jogosult vezetõjének munkahelye található,
26. tagintézmény: az az intézményegység, ahol a székhelytõl való távolság vagy a feladatok jellege miatt az irányítási,
képviseleti feladatok a székhelyrõl nem, vagy csak részben láthatók el,
27. tagozat: az általános iskola elsõ–negyedik, valamint az ötödik–nyolcadik évfolyamán folyó nevelõ-oktató munka
szakaszára létrehozott szervezeti egység,
28. tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétõl a következõ év augusztus 31-éig tartó idõszak,
29. tanítási év: ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének elsõ munkanapjától
a következõ év június 16-át megelõzõ utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi idõszak, az érettségi és a szakmai vizsga
évét kivéve; a szakközépiskola és a szakiskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken – a szakképzésrõl szóló
törvényben szabályozott esetekben – közismereti képzés nem folyik, a tanítási év – a tanév rendjérõl szóló miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint – februárban is megkezdhetõ,
30. tanítási nap: az egyes osztályokban a tanítási órák, továbbá az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási
órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás, így különösen a tanulmányi kirándulás,
környezeti nevelési program, a kulturális, sportrendezvény megtartására fordított nap, ha a foglalkozási órák száma
eléri a hármat,
31. tanuló- és gyermekbaleset: minden olyan baleset, amely a gyermeket, a tanulót az alatt az idõ alatt vagy
tevékenység során éri, amikor a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés folytatójának felügyelete alatt
áll, ide értve az intézményen kívüli gyakorlati képzés során bekövetkezett balesetet is,
32. telephely: a székhelyen kívül mûködõ feladatellátási hely,
33. térségi feladat ellátása: térségi feladatot lát el a köznevelési intézmény, ha öt év átlagában szolgáltatásait legalább
ötvenegy százalékban – az intézmény székhelyét leszámítva – kettõnél több megyében, vagy a fõváros határain kívül
élõk veszik igénybe.

3. A pedagógiai munka szakaszai
5. §

(1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következõk:
a) az óvodai nevelés szakasza, amely a gyermek hároméves korában kezdõdik, és addig az idõpontig tart, ameddig
a gyermek a tankötelezettség teljesítését meg nem kezdi,
b) az alapfokú nevelés-oktatás szakasza, amely az elsõ évfolyamon kezdõdik, a nyolcadik évfolyam végéig tart és két
részre tagolódik:
ba) az elsõ évfolyamon kezdõdõ és a negyedik évfolyam végéig tartó alsó, és
bb) az ötödik évfolyamon kezdõdõ és a nyolcadik évfolyam végéig tartó felsõ
tagozat,
c) a középfokú nevelés-oktatás szakasza, amely a – a hat és nyolc évfolyammal mûködõ gimnázium kivételével –
kilencedik évfolyamon kezdõdik, és szakiskolában a tizenegyedik, középiskolában a tizenkettedik évfolyam végén
fejezõdik be (a továbbiakban a b)–c) pont alattiak együtt: az iskolai nevelés-oktatás szakasza),
d) az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasza, amely – ha e törvény másképp nem
rendelkezik – az alapfokú nevelés-oktatás szakasza után kezdõdik, és a szakképzõ iskolában az Országos Képzési
Jegyzékben meghatározott szakképzési évfolyamon fejezõdik be.
(2) Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés országos alapprogramja határozza meg. Az óvodák az Óvodai nevelés
országos alapprogramja alapján készítik el helyi pedagógiai programjukat.
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(3) Az egyes iskolai évfolyamok tananyaga és követelményei egymásra épülnek. A szakiskolában és a szakközépiskolában
a középfokú nevelés-oktatás és az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakasza
párhuzamosan folyhat.
(4) Az iskolai nevelés-oktatás tartalmi egységét, az iskolák közötti átjárhatóságot a Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban:
Nat) biztosítja, amely meghatározza az elsajátítandó mûveltségtartalmat, valamint kötelezõ rendelkezéseket állapít
meg az oktatásszervezés körében, így különösen a tanulók heti és napi terhelésének korlátozására. A szakiskolai
közismereti nevelés-oktatás tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg
a Nat-ban foglaltak figyelembevételével.
(5) A Nat-ban foglaltak érvényesülését a kerettantervek biztosítják. Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban
a kerettantervek tartalmazzák a nevelés és oktatás céljait, a tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit,
tartalmát, a tantárgyak egy vagy két évfolyamra vonatkozó követelményeit, továbbá a tantárgyközi tudás- és
képességterületek fejlesztésének feladatait, és meghatározzák a követelmények teljesítéséhez rendelkezésre álló
kötelezõ, valamint az ajánlott idõkeretet.
(6) Az iskolafenntartó, továbbá a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és
vallási közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti, az Országgyûlés által elismert magyarországi egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek – e törvény és a Nat keretei között – kerettantervet nyújthatnak be jóváhagyás
céljából. Az e §-ban szabályozott eljárások költsége azt terheli, aki az eljárást indította.
(7) Az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakaszában alkalmazandó kerettantervet
a szakképzésrõl szóló törvény és a szakmai és vizsgakövetelményeket meghatározó miniszteri rendeletek alapján
készülõ kerettantervek tartalmazzák. A kerettanterveket a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter
az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével rendeletben adja ki.
(8) A nemzetiség óvodai nevelése és iskolai oktatása, a két tanítási nyelvû iskolai oktatás, a sajátos nevelési igényû
gyermekek óvodai nevelése, iskolai oktatása, a kollégiumi nevelés, az alapfokú mûvészetoktatás az oktatásért felelõs
miniszter által kiadott rendeletekben foglalt különleges elõírásokra épül.
(9) A kerettantervek és a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja nemzetiségi nevelést-oktatást érintõ kérdéseiben,
továbbá a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásához be kell
szerezni az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.

4. Az állami vizsgák rendszere
6. §

(1) Az érettségi vizsga állami vizsga, amelyet országosan egységes vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi
vizsgakövetelmények) szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat
és az érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeirõl szóló jogszabály alapján kell meghatározni. Az érettségi
bizonyítvány érettségi végzettséget tanúsít, és jogszabályban meghatározottak szerint felsõoktatási intézménybe
való felvételre, szakképzésbe való bekapcsolódásra, valamint munkakör betöltésére, tevékenység folytatására jogosít,
a szakmai érettségi továbbá a szakképzésre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerinti munkakör
betöltésére képesít.
(2) Az érettségi vizsgán a tanuló a következõ vizsgatárgyakból ad számot tudásáról:
a) magyar nyelv és irodalom,
b) történelem,
c) matematika,
d) idegen nyelv – a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevõk számára anyanyelv és irodalom,
e) kötelezõen választandó vizsgatárgy; szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelõ szakmai
vizsgatárgy.
(3) A kötelezõ és a kötelezõen választandó mellett további vizsgatárgyakból is tehetõ érettségi vizsga.
(4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnõttoktatás
keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni
az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényû tanulók esetében a szakértõi bizottság ez irányú javaslata alapján
a közösségi szolgálat mellõzhetõ.
(5) A szakképzõ iskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítések megszerzésére szervezett
szakmai vizsga állami vizsga. A tanuló a szakképzés utolsó évfolyama követelményeinek teljesítése után tehet szakmai
vizsgát.
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(6) Az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei meghatározásáról és
kiadásáról, a szakmai vizsga megszervezésérõl, a szakképesítést tanúsító bizonyítványok kiadásáról a szakképzésre
vonatkozó jogszabályok rendelkeznek.
(7) Az alapfokú mûvészeti iskolában mûvészeti alapvizsgát kell szervezni, és mûvészeti záróvizsga is szervezhetõ.
A mûvészeti alapvizsga a továbbképzõ évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A mûvészeti alapvizsga és
a mûvészeti záróvizsga vizsgakövetelményeit, vizsgafeladatait az alapfokú mûvészeti iskola az oktatásért felelõs
miniszter rendeletében foglalt keretek között határozza meg.

5. A köznevelési rendszer intézményei
7. §

(1) A köznevelési rendszer intézményei:
a) óvoda,
b) általános iskola,
c) gimnázium,
d) szakközépiskola (a továbbiakban a c)–d) pont alattiak együtt: középiskola),
e) szakiskola (a továbbiakban a d)–e) pont alattiak együtt: szakképzõ iskola; a továbbiakban a c)–e) pont alattiak
együtt: középfokú iskola),
f) alapfokú mûvészeti iskola (a továbbiakban a b)–f) pont alattiak együtt: iskola),
g) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
h) kollégium (a továbbiakban: az a)–h) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény),
i) pedagógiai szakszolgálati intézmény,
j) pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény (a továbbiakban: az a)–j) pont alattiak együtt: köznevelési
intézmény).
(2) A köznevelési intézmény több különbözõ típusú köznevelési intézmény feladatait is elláthatja, valamint nem
köznevelési feladatot ellátó intézménnyel is összevonható e törvényben meghatározott esetben, formában és eljárás
megtartásával (a továbbiakban: többcélú intézmény).
(3) A nevelési-oktatási intézmény, a pedagógiai szakszolgálati intézmény gyakorló óvodaként, gyakorló iskolaként,
gyakorló kollégiumként, valamint gyakorló szakszolgálati intézményként közremûködhet a pedagógusképzés,
-továbbképzés feladataiban. A gyakorló nevelési-oktatási intézményekben, a gyakorló szakszolgálati intézményben
a pedagógusjelöltek szakmai munkáját vezetõpedagógus irányítja.
(4) Az oktatásért felelõs miniszter az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon kívül más köznevelési intézményt is
alapíthat, alapítását engedélyezheti, ha az megfelel e törvény, valamint a szakképzésrõl szóló törvény elõírásainak.
Engedélyezheti sajátos pedagógiai program alapján nevelõ és oktató általános iskola, középfokú iskola továbbá olyan
középiskola alapítását, amelynek nem célja, hogy a tanulót felkészítse az érettségi vizsgára. A kérelemhez mellékelni
kell a köznevelési intézmény alapításához jogszabályban meghatározott dokumentumokat, tevékenységével, óvoda
és iskola esetén az átadni kívánt ismeretekkel kapcsolatos programot. Az engedéllyel kapcsolatos többletköltségeket
a fenntartónak kell viselnie.
(5) Az agrárágazatba tartozó külön jogszabályban meghatározott szakképesítések esetében iskolai rendszerû szakképzés
kizárólag a vidékfejlesztésért felelõs miniszter által alapított és fenntartott szakképzõ iskolában, vagy más fenntartó
esetén – a vidékfejlesztésért felelõs miniszter egyetértésével kötött – köznevelési szerzõdés és szakképzési
megállapodás alapján folyhat.
(6) Az (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában felsorolt iskola – külön jogszabályban meghatározottak szerint – elláthatja
a sportiskola feladatait is.

6. Az óvoda
8. §

(1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelõ intézmény. Az óvoda felveheti azt
a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétõl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden,
a településen, fõvárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ hároméves és annál idõsebb gyermek óvodai felvételi
kérelme teljesíthetõ.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától
legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyzõ – az egyházi és magán fenntartású intézmények
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esetében a fenntartó – a szülõ kérelmére és az óvodavezetõ, valamint a védõnõ egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem elõtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel
alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
(3) Az óvodai nevelés 6. melléklet szerinti finanszírozott idõkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggõ feladatokhoz szükséges idõt is.

7. Az iskolai nevelés és oktatás közös szabályai
9. §

(1) A tanulók rendszeres nevelés-oktatása, az érettségi vizsgára, a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott
kivétellel a szakmai vizsgára (a továbbiakban együtt: vizsga), valamint a mûvészeti alapvizsgára történõ felkészítése
az iskola feladata.
(2) A tanuló vizsgára történõ felkészítése a kötelezõ tanórai foglalkozások keretében történik. A vizsgára történõ
felkészülést az iskola a választható tanórai foglalkozások keretében segíti.
(3) A szülõket az iskola a megelõzõ tanítási év végén tájékoztatja azokról a tankönyvekrõl, tanulmányi segédletekrõl,
taneszközökrõl, ruházati és más felszerelésekrõl, amelyekre a következõ tanévben a nevelõ és oktató munkához
szükség lesz, valamint az iskolától kölcsönözhetõ tankönyvekrõl, taneszközökrõl és más felszerelésekrõl, továbbá arról
is, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani a szülõi kiadások csökkentéséhez.
(4) Az általános és középfokú iskolák az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetésérõl, a magyarországi és a külhoni
magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erõsítésérõl a közoktatásban, valamint a Magyarország határain
kívül élõ magyarság bemutatásáról szóló országgyûlési határozat alapján a hét-tizenkettedik évfolyamok
valamelyikén szervezik meg a határon túli kirándulásokat. A határon túli kirándulásokat a központi költségvetés
támogatja. A költségvetési támogatás elbírálásakor elõnyt élveznek a külhoni iskolával dokumentált
cserekapcsolatban álló hazai iskolák.
(5) A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai
végzettséget tanúsít.
(6) A középiskola befejezõ évfolyamának sikeres elvégzésérõl kiállított bizonyítvány középfokú végzettséget tanúsít.
Középfokú végzettségnek minõsül továbbá a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározott szakiskolai végzettség.
(7) A gimnáziumban és a szakközépiskolában a kilencedik évfolyamot nyelvi elõkészítõ évfolyam elõzheti meg, feltéve
hogy a gimnázium, a szakközépiskola a külön jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.
(8) Az alternatív óvodák, iskolák az általuk készített és jóváhagyott óvodapedagógiai programban, kerettantervben
meghatározottak szerint készítik el pedagógiai programjukat. Az alternatív óvodapedagógiai programban,
az alternatív iskolai kerettantervben lehet meghatározni az általános szabályoktól eltérõ, sajátos, az adott
intézményben
a) folyó óvodai nevelés és az óvodai élet megtervezésének elveit, a nevelés tevékenységi formáit és
az óvodapedagógus feladatait,
b) az iskolában oktatott tananyagot, követelményeket,
c) folyó felkészítést az állami vizsgákra,
d) a tanulók számára elõírt heti kötelezõ óraszámot,
e) a pedagógusok kötött és kötetlen munkaidejének szabályait,
f) alkalmazott építésügyi elõírásokat, eszközöket és felszereléseket, a minõségpolitika rendszerét, módszereit és
eszközeit,
g) mûködõ vezetési modellt, nevelés- és oktatásszervezést,
h) elfogadott pedagógus végzettséget és szakképzettséget.
(9) Az óvodapedagógiai program, kerettanterv a (8) bekezdésben meghatározott körben eltérhet az e törvényben
meghatározottaktól, valamint az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályoktól azzal a megkötéssel, hogy
az alternatív intézmények költségvetési támogatásának alapja óvodapedagógiai programjukban, kerettantervükben
foglalt kötelezõ feladatellátás, ezen felül a mûködésükkel járó többletköltségekhez központi költségvetési
többlettámogatás nem igényelhetõ.
(10) A (8) bekezdés alkalmazásában alternatív óvoda, alternatív iskola az az óvoda, iskola, amely nem hagyományos
pedagógiai módszerekkel végzi nevelõ és oktató munkáját. Az engedély iránti kérelmet, ha van olyan hálózat,
szervezet, amelyik az alternatív óvodát, iskolát képviseli, a hálózat, szervezet, ha nincs ilyen hálózat, szervezet,
az intézmény fenntartója jogosult benyújtani.
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8. Az általános iskola
10. §

Az általános iskolában nyolc évfolyamon országosan egységes követelmények szerint alapfokú nevelés-oktatás folyik.
Az általános iskola a tanulót az érdeklõdésének, képességének és tehetségének megfelelõen felkészíti a középfokú
iskolai továbbtanulásra.

9. A gimnázium
11. §

(1) A gimnázium négy, hat vagy nyolc – nyelvi elõkészítõ évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc – évfolyammal mûködõ
nevelési-oktatási intézmény, ahol általános mûveltséget megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsõfokú iskolai
tanulmányok megkezdésére felkészítõ nevelés-oktatás folyik.
(2) A gimnázium a tehetséggondozás speciális feladatának ellátására akkor mûködhet hat vagy nyolc évfolyammal, ha
az ott folyó oktatás külön jogszabályban meghatározott emelt szintû követelményeknek megfelel.

10. A szakközépiskola
12. §

(1) A szakközépiskolának szakmai érettségi végzettséget adó érettségire, szakirányú felsõfokú iskolai továbbtanulásra,
szakirányú munkába állásra felkészítõ, valamint általános mûveltséget megalapozó négy középiskolai évfolyama van,
ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A szakközépiskolában a tizenkettedik évfolyamot követõen
az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint az utolsó középiskolai évfolyam elvégzéséhez vagy
érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szakmai vizsgájára
történõ felkészítés folyik.
(2) A szakközépiskolában az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló kormányrendeletben meghatározott ágazatokban tehetõ
munkakör betöltésére képesítõ szakmai érettségi vizsga, továbbá az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott,
a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó szakképesítés szerezhetõ.
(3) A kilencediktõl a tizenkettedik évfolyamig az ágazathoz tartozó, érettségihez kötött szakképesítések közös elemeinek
tartalmát magában foglaló szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik, az egységes kerettanterv szerinti közismereti
képzés mellett.
(4) Ha a mûvészeti szakközépiskola a tehetséggondozás keretében mûvészeti szakvizsgára készít fel, a szakképzés és
az iskolai nevelés-oktatás szakasza követelményeinek teljesítése egymástól függetlenül is folyhat (a továbbiakban:
párhuzamos oktatás).
(5) Párhuzamos oktatás esetén a tanuló az iskolai nevelés-oktatás szakasza és a szakképzés követelményeit ugyanabban
az iskolában, eltérõ évfolyamokon is teljesítheti, a szakképzési kerettantervben meghatározottak szerint a nevelõ és
oktató munka az ötödik, hetedik vagy a kilencedik évfolyamon kezdõdhet, a tanuló heti óraszáma legfeljebb negyven
óra.

11. A szakiskola
13. §

(1) A szakiskolának – a speciális és készségfejlesztõ szakiskola kivételével, továbbá a szakképzésrõl szóló törvényben
meghatározott szakiskolai képzési formák kivételével – három, az adott szakképesítés megszerzéséhez szükséges
közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló szakképzési évfolyama van.
(2) A szakiskolában az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott, kerettantervben kiadott szakképesítések körében
folyhat szakképzés. A közismereti oktatás a szakiskolában a szakiskolai közismereti kerettanterv alapján folyik.
A szakiskolában a szakmai vizsgára történõ felkészítésre vonatkozó további rendelkezéseket a szakképzésrõl szóló
törvény határozza meg. A szakiskolában, ha a mûvészeti szakmai vizsgára készít fel, párhuzamos oktatás is folyhat.
(3) A szakmai vizsga letételét követõen a tanuló két év alatt középiskolában készülhet fel az érettségi vizsgára.
(4) Alapfokú iskolai végzettség hiányában a szakiskolába történõ felvétel feltétele:
a) a tizenhatodik életév betöltése, és
b) a szakiskolában szervezett Köznevelési Hídprogram szerinti tanév teljesítése.
(5) A sajátos nevelési igényû tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a szakiskola
a) speciális szakiskolaként mûködik, ha a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra
képteleneket készíti fel szakmai vizsgára, vagy nyújt részükre munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges
ismereteket; az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott,
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b)

készségfejlesztõ speciális szakiskolaként mûködik, ha a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja
az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetõvé tevõ egyszerû betanulást igénylõ munkafolyamatok
elsajátítását; az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott.
(6) Az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztõ szakiskola elõkészítõ szakiskolaként mûködik, ha a nevelés-oktatás
kizárólag a kilencedik–tizedik évfolyamon folyik. A tanuló a kilencedik–tizedik évfolyamon felkészülhet a speciális
szakiskola vagy a készségfejlesztõ szakiskola szakképzési évfolyamán történõ továbbtanulásra.

12. Köznevelési Hídprogramok
14. §

(1) A Köznevelési Hídprogramok segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való
bekapcsolódáshoz, vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez
a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai
tevékenységgel.
(2) Az a tanköteles korú tanuló, aki alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyert felvételt,
tanulmányait az általános iskola kezdeményezésére a Híd I. programban folytatja. A Híd I. programban szervezett
nevelés-oktatás az egyéni képességekre és szükségletekre épülõ differenciált fejlõdési utak biztosításával pótolja
a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvetõ ismereteket, kompetenciákat. A Híd I. programban szervezett
nevelés-oktatás felkészíti a tanulókat az egyéni képességeikhez igazodó tanulási módszerek elsajátítására, illetve
pályaorientációs tevékenység keretében megismerteti a tanulókat a munkaerõpiacra történõ belépéshez szükséges
ismeretekkel. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történõ felvételi vizsgát tesz. A program végén
a tanulmányi követelmények teljesítésérõl a szervezõ iskola tanúsítványt állít ki. A Híd I. programot úgy kell
megszervezni, hogy az érintett tanulók számára – igény esetén – biztosítható legyen a kollégiumi elhelyezés.
(3) Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik
életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi
a tanuló felvételét a Híd II. programba. A Híd II. programban nyújtott nevelés-oktatás tanulásra motivál, fejleszti
a jogszabályban meghatározott egyes szakmák sikeres elsajátításához szükséges készségeket, szakmacsoporton
belüli pályaorientációs feladatokat lát el, részszakképesítés megszerzésére készíthet fel. A Híd II. program záróvizsgával
zárul, amelyrõl a szervezõ iskola tanúsítványt állít ki. A sikeres záróvizsga részszakképesítést tanúsít és középfokú
iskolában történõ továbbtanulásra jogosít. A tanuló a Híd II. program keretében elsajátítja azokat az ismereteket,
amelyek a szakképzés megkezdéséhez szükségesek, továbbá megszerzi a szakképzésbe történõ bekapcsolódáshoz
szükséges elméleti és gyakorlati tudáselemeket. A tanuló a Híd II. program sikeres befejezése után a szakképzési
évfolyamon, évfolyamokon felkészül a szakmai vizsga letételére.
(4) A Köznevelési Hídprogramok keretében a tanulók komplex fejlesztését szolgáló tevékenységek, foglalkozások és
programok a délelõtti és délutáni idõszakban arányosan elosztva kerülnek megszervezésre. A Köznevelési
Hídprogramokban az érintett tanulók egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer
megvalósításában résztvevõ pedagógusok illetmény-kiegészítésre jogosultak abban az esetben, ha az adott tanévben
a pedagógiai tevékenységükkel érintett tanulóik legalább hetven százaléka eredményes középfokú írásbeli felvételi
vizsgát tesz, vagy Híd II. program esetében a második évfolyamba lépett.
(5) A Köznevelési Hídprogramok keretein belül szervezhetõ olyan osztály is, amely az Országos Képzési Jegyzékrõl szóló
kormányrendeletben meghatározott szakképesítések körében folytatott szakiskolai képzés megkezdésére készíti fel
azokat a tanulókat, akik általános iskolai tanulmányaikat a tankötelezettségük végéig nem tudták teljesíteni és hat
általános iskolai évfolyamnál kevesebbet fejeztek be sikeresen.
(6) A Köznevelési Hídprogramok nevelési-oktatási programjait az oktatásért felelõs miniszter rendeletben adja ki, amely
magában foglalja a csoportszervezési elveket, a fejlesztés eszközrendszerét, a tanulók, illetve az alkalmazott
pedagógiai tevékenység mérésére-értékelésére, ellenõrzésére vonatkozó keretszabályokat is.
(7) Köznevelési Hídprogramok általános és középfokú iskolában – a kormány által szabályozott keretek között –
szervezhetõk. A programokban közremûködõ intézményeket a Kormányhivatal jelöli ki.

13. A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény
15. §

(1) A gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, konduktív pedagógiai intézmény a kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási intézmény, amely a szakértõi bizottság véleménye alapján vehetõ
igénybe.
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(2) Ha a sajátos nevelési igényû gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtõl kezdve, amelyben az ötödik
életévét betölti, fejlesztõ nevelésben, fejlesztõ nevelés-oktatásban vesz részt. A fejlesztõ nevelést, fejlesztõ
nevelés-oktatást a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény látja el egyéni vagy
csoportos formában
a) saját intézményében külön erre a célra létrehozott csoportban,
b) otthoni ellátás keretében,
c) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.
(3) A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az elsõ napjától, amelyben a hatodik életévét
betölti, fejlesztõ nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztõ nevelés-oktatást az oktatásért
felelõs miniszter rendeletében foglaltak alkalmazásával, a szülõ igénye, a gyermek állapota és a szakértõi bizottság
fejlesztõ foglalkozások heti óraszámára vonatkozó javaslatának figyelembevételével kell megszervezni. A heti fejlesztõ
foglalkozások száma nem lehet kevesebb húsz óránál. Indokolt esetben a szülõ kérésére, ha a gyermek állapota
szükségessé vagy lehetõvé teszi, ennél több vagy kevesebb óraszám is megállapítható. Megszervezésekor
e törvénynek a tankötelezettségre, a pedagógiai munka szakaszaira, a Nat-ra és a kerettantervekre,
az intézménytípusokra, a tanítási év rendjére, a tanítási, képzési idõ rendjére, a tanulói jogviszony létesítésére,
a gyermek, tanuló kötelességének teljesítésére és a felnõttoktatásra vonatkozó rendelkezéseit nem lehet alkalmazni.
(4) A fejlesztõ nevelés-oktatásban a tanuló annak a tanítási évnek az utolsó napjáig köteles részt venni, amelyben betölti
a tizenhatodik életévét és annak a tanítási évnek az utolsó napjáig vehet részt, amelyben betölti a huszonharmadik
életévét. A fejlesztõ nevelésben, fejlesztõ nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és
életkoruk alapján osztják be fejlesztõ csoportokba.
(5) Ha a tanuló – a szakértõi bizottság szakértõi véleményében foglaltak szerint – iskolába járással nem tud részt venni
a fejlesztõ nevelés-oktatásban, a tankötelezettségét a fejlesztõ nevelés-oktatást nyújtó iskola által szervezett egyéni
fejlesztés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztés megszervezhetõ
a) otthoni ellátás keretében,
b) abban az intézményben, amely a gyermek ápolását, gondozását ellátja.

14. Az alapfokú mûvészeti iskola
16. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a mûvészi képességeket, fejlessze a mûvészi
tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.
(2) Az alapfokú mûvészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettõ évfolyama van, amelynek keretei között
az oktatás elõképzõ, alapfokú és továbbképzõ évfolyamokon, zenemûvészet, képzõ- és iparmûvészet, báb- és
színmûvészet, táncmûvészet ágakban folyhat. A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követõen mûvészeti
alapvizsgát, az utolsó továbbképzõ évfolyam elvégzését követõen pedig mûvészeti záróvizsgát tehet.
(3) Az állami fenntartású és az állami feladatellátásban részt vevõ alapfokú mûvészeti iskolában heti hat tanórai
foglalkozás biztosított térítési díj ellenében a fõtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, valamint
tanévenkénti egy meghallgatás és egy mûvészi elõadás, továbbá e szolgáltatások körében az iskola létesítményeinek,
felszereléseinek használata.

15. A kollégium
17.§

(1) A kollégium az a nevelési-oktatási intézmény, amely az iskolai tanulmányok folytatásához szükséges feltételeket
biztosítja, ha az
a) a lakóhelyüktõl távol tanulók számára a szabad iskolaválasztáshoz való joguk érvényesítéséhez, nemzetiségi
nyelven vagy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben való tanulásukhoz,
b) a tanuló testi-lelki egészségét veszélyeztetõ, tanulását akadályozó otthoni körülmények miatt
szükséges.
(2) Kollégiumi nevelés-oktatás és lakhatáson kívüli ellátás biztosítható annak a tanulónak is, akinek férõhely hiányában
nem lehet kollégiumi elhelyezést biztosítani (a továbbiakban: externátusi ellátás). A kollégiumi ellátás tízéves kortól
– a testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosság miatt sajátos nevelési igényû gyermekek és tanulók, valamint
a nemzetiségi nevelésben, nevelés-oktatásban részt vevõ gyermekek és tanulók esetében az óvodai nevelés
kezdetétõl – vehetõ igénybe.
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(3) A kollégium – részben vagy egészben, jogszabályban meghatározottak szerint – szakkollégiumként is mûködhet.
A szakkollégium célja, hogy saját pedagógiai program kidolgozásával személyközpontú tehetséggondozást
végezzen.
(4) A kollégiumi nevelés a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának figyelembevételével a helyi pedagógiai
program szerint folyik.
(5) A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy alkalmazkodjék a tanulói iskoláinak munkarendjéhez.

16. A pedagógiai szakszolgálatok
18. §

(1) A szülõ és a pedagógus nevelõ munkáját, valamint a nevelési-oktatási intézmény feladatainak ellátását pedagógiai
szakszolgálat segíti.
(2) Pedagógiai szakszolgálat
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,
b) a fejlesztõ nevelés,
c) a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs tevékenység, továbbá az országos szakértõi és
rehabilitációs tevékenység,
d) a nevelési tanácsadás,
e) a logopédiai ellátás,
f) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
g) a konduktív pedagógiai ellátás,
h) a gyógytestnevelés,
i) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
j) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
(3) A pedagógiai szakszolgálatok feladatainak, mûködési feltételeinek, feladatai ellátásának részletes szabályait
az oktatásért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg.

17. A pedagógiai-szakmai szolgáltatások
19. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok
munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggõ tevékenységet pedagógiai-szakmai szolgáltatások segítik.
(2) Pedagógiai-szakmai szolgáltatás
a) a pedagógiai értékelés,
b) a szaktanácsadás, tantárgygondozás,
c) a pedagógiai tájékoztatás,
d) a tanügy-igazgatási szolgáltatás,
e) a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,
f) a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,
g) tanulótájékoztató, -tanácsadó szolgálat.
(3) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítás mellett
a) az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében, továbbá
b) az egyházi vagy más nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményfenntartók által fenntartott
pedagógiai intézetben
nyújtható.
(4) A pedagógiai-szakmai szolgáltatások az oktatásért felelõs miniszter szakmai irányítása mellett láthatók el.
Az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt intézmény szervezi a nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelés-oktatást,
kollégiumi nevelést segítõ pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat, továbbá azokat, amelyek helyi szinten nem
szervezhetõk meg hatékonyan vagy az ágazati irányítás feladatait segítik.
(5) Az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat az oktatásért felelõs
miniszter által kijelölt intézmény nyújtja. Az állami fenntartású nevelési-oktatási intézmény a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt intézménytõl veszi igénybe.
(6) A pedagógiai-szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait az oktatásért felelõs miniszter rendeletben állapítja
meg.
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18. A többcélú intézmény
20. §

(1) A többcélú intézmény lehet
a) egységes óvoda-bölcsõde,
b) egységes iskola vagy összetett iskola,
c) közös igazgatású köznevelési intézmény,
d) általános mûvelõdési központ,
e) egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmény (a továbbiakban: EGYMI),
(2) Többcélú intézmény akkor létesíthetõ, ha a létesítés és a mûködés anyagi, tárgyi, technikai és személyi feltételei
valamennyi feladat ellátásához biztosítva vannak.
(3) Az egységes iskola és az összetett iskola pedagógiai feladatellátás tekintetében szervezetileg egységes intézmény.
(4) A közös igazgatású köznevelési intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében
különbözõ típusú nevelési-oktatási intézmények feladatait látja el.
(5) Az általános mûvelõdési központ szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységek keretében
nevelési-oktatási intézményi feladatot, továbbá a kulturális, mûvészeti, közmûvelõdési, sportfeladatok közül legalább
egyet ellát.
(6) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános mûvelõdési központban a nevelõ és oktató munkához
kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységet ellátó intézményegység is mûködhet.
(7) Nevelõ és oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenység:
a) a felsõoktatás, a köz- és felsõoktatási kutatás, a közmûvelõdés, a kultúra, a mûvészet, a könyvtár, a muzeális
intézményi feladat, a sport,
b) minden olyan gyermekvédelmi, gyermekjóléti, szociális és egészségügyi ellátás, amely gyermekek, valamint
tanköteles tanulók számára nyújtható.
(8) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános mûvelõdési központban a nem köznevelési
szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátására és irányítására, az ilyen feladatot ellátó intézményegység
létesítésére, tevékenységének engedélyezésére a tevékenységre vonatkozó jogszabályokat kell alkalmazni azzal
az eltéréssel, hogy az általános mûvelõdési központ létrehozásakor és mûködésekor a 21–22. §-ban, 25. § (1),
(4) bekezdésben, a 67. § (6)–(7) bekezdésben, a 69. § (1) bekezdésben, 83. § (3)–(4) bekezdésben foglaltakat
valamennyi intézményegység tekintetében alkalmazni kell.
(9) EGYMI a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történõ nevelésének,
oktatásának segítése céljából hozható létre. Az EGYMI – céljaival összhangban – a szakértõi bizottsági feladatokon
kívül pedagógiai szakszolgálati feladatokat is elláthat. Elláthatja továbbá a családsegítõ szolgálat,
az iskola-egészségügyi ellátás feladatait, valamint az intézmény keretén belül óvodai, általános iskolai vagy
középiskolai feladatot ellátó intézményegységnek kell mûködnie. Az EGYMI-ben ellátott feladatokra külön-külön
szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeket kell létrehozni.
(10) Ha a települési önkormányzat nem köteles bölcsõdét mûködtetni és a gyermekek száma nem teszi lehetõvé az óvodai
és bölcsõdei csoport külön-külön történõ létrehozását, egységes óvoda-bölcsõde hozható létre a legalább második
életévüket betöltött, továbbá az óvodai nevelésben ellátható gyermekek közös neveléséhez. Az egységes
óvoda-bölcsõde minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ gyermek
felvételi kérelmét teljesíteni köteles. Egységes óvoda-bölcsõde szervezeti és szakmai tekintetben önálló
intézményegységként mûködhet minden olyan többcélú intézményben, amely az e §-ban meghatározottak szerint
óvodai feladatot is elláthat.
(11) A közös igazgatású köznevelési intézmény és az általános mûvelõdési központ vezetését, az intézményegységek
munkájának összehangolását – az egyes intézményegységek azonos számú képviselõibõl álló – igazgatótanács segíti,
amely – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesz a munkáltatói jogkör gyakorlásában.

19. A köznevelési intézmények alapítása, megszüntetése
21. §

(1) A köznevelési intézmény e törvényben meghatározott köznevelési feladatok ellátására létesített intézmény.
A köznevelési intézmény a fenntartójától elkülönült, önálló költségvetéssel rendelkezõ jogi személy, amely
a nyilvántartásba való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre.
(2) A köznevelési intézmény alapítását az alapító okirat, továbbá – ha a fenntartó a tevékenységet nem jogszabály
felhatalmazása alapján látja el – a köznevelési közszolgálati tevékenység folytatására jogosító okirat, a köznevelési
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intézmény képviseletére jogosult személy nevének és képviseletének jogosultságát igazoló dokumentum, az állandó
székhely meglétét igazoló okirat megküldésével, nyilvántartásba vétel céljából be kell jelenteni. A bejelentést
költségvetési szerv esetén a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervnél, más esetben a köznevelési intézmény
székhelye szerint illetékes kormányhivatalnál kell teljesíteni. A nem állami szerv által alapított intézmény csak akkor
vehetõ nyilvántartásba, ha mûködése összhangban van a fõvárosi, megyei feladatellátási,
intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervben (a továbbiakban: köznevelés-fejlesztési terv)
foglaltakkal.
A köznevelési intézmény alapító okirata tartalmazza
a) az alapító és a fenntartó nevét és székhelyét,
b) az intézmény – külön jogszabályban meghatározott – hivatalos nevét,
c) az intézmény típusát,
d) az intézmény feladatellátási helyét,
da) székhelyét,
db) tagintézményét,
dc) telephelyét,
e) alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését,
f) nevelési, oktatási feladatot ellátó feladatellátási helyenként felvehetõ maximális gyermek-, tanulólétszámot,
g) iskolatípusonként az évfolyamok számát,
h) alapfokú mûvészetoktatás esetén a mûvészeti ágak, azon belül a tanszakok megnevezését,
i) szakképzés esetén a szakmacsoportokat és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározottak szerint
a szakképesítés megnevezését és azonosító számát, szakközépiskola esetén az ágazatokat,
j) a feladatellátást szolgáló vagyont, a vagyon feletti rendelkezés jogát,
k) a gazdálkodással összefüggõ jogosítványokat.
A nyilvántartásba vétellel összefüggõ költségeket a kérelem benyújtója viseli. A nyilvántartásban szereplõ adatok
közhitelesek. A bejegyzett adatokban bekövetkezett változásokat – a (2) bekezdésben meghatározottak szerint –
nyolc napon belül be kell jelenteni. A nyilvántartás fennálló és törölt adatai, továbbá az alapító okirat nyilvánosak,
azokat bárki megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet, valamint elektronikus úton is hozzáférhetõk.
A nyilvántartás tartalmazza
a) a köznevelési intézmény
aa) létesítõ és módosító alapító okiratának keltét,
ab) nevét, alapfeladatának, szakfeladatának jogszabály szerinti megnevezését és valamennyi feladatellátási
helyét,
ac) képviseletére jogosult személy nevét,
ad) adószámát,
ae) valamennyi pénzforgalmi számlaszámát,
b) a nyilvántartásba vétel, létesítés napját,
c) a fenntartó képviseletére jogosult személy nevét,
d) a jogutódlással, átalakulással, fenntartóváltozással, intézményi átszervezéssel kapcsolatos alapítói, fenntartói
határozatok számát és a döntést tartalmazó határozatokat,
e) a megszûnésrõl szóló alapítói, fenntartói határozatot, a megszüntetõ okiratot, a megszûnés idejét és módját,
valamint a megszûnt intézmény iratainak õrzési helyét.
Ha a köznevelési intézmény székhelye megváltozik, a (2) bekezdésben foglaltak szerint újra nyilvántartásba kell venni,
feltéve hogy a kormányhivatal illetékessége is megváltozik. Az ismételt nyilvántartásba vétel a köznevelési intézmény
létrejöttének idõpontját nem érinti.
A nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs határozat alapján a köznevelési intézmény képviselõje köteles nyolc napon
belül megkérni az intézmény adószámát és pénzforgalmi számlát nyitni. Az adószámot és a pénzforgalmi
számlaszámot, annak kézhezvételétõl számított nyolc napon belül be kell jelenteni a (2) bekezdés szerint.
A köznevelési intézményt törölni kell a nyilvántartásból, ha
a) az intézmény fenntartója az intézmény megszüntetésérõl határozott,
b) a fenntartó jogutód nélkül megszûnik,
c) az egyéni vállalkozó meghal, és nincs olyan jogosult, aki folytatja a fenntartói tevékenységet,
d) megszûnik a fenntartónak a köznevelés-szolgáltatás szervezési joga, vagy e jogának gyakorlásával felhagy,
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e)

(9)
(10)

(11)

(12)
22. §

a fenntartó bejelenti, hogy fenntartói jogát nem kívánja tovább gyakorolni, kivéve, ha a fenntartói jog –
az e törvényben meghatározottak szerint – új fenntartóra száll át,
f) a fenntartó egy nevelési, tanítási évnél hosszabb ideig nem mûködteti,
g) hatóság súlyos vagy az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés során megállapított szakmai jogszabálysértés
miatt a nyilvántartásból való törlését elrendeli.
A megszûnt intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal az intézmény telephelye szerint illetékes
kormányhivatal bevonásával gondoskodik a gyermekek, tanulók elhelyezésérõl.
E § alkalmazásában súlyos jogszabálysértés, ha
a) a köznevelési intézmény köztartozása meghaladja az intézmény éves költségvetésének felét és azt a fenntartó
egy hónapon belül nem fizeti ki, vagy részletfizetés kérése esetén nem fizetés miatt a fennálló tartozás egy
összegben esedékessé válik,
b) a köznevelési intézménynek hat hónapot meghaladó lejárt tartozása van és a fenntartó nem tett intézkedéseket
ennek rendezése érdekében,
c) a köznevelési intézmény a hatósági ellenõrzés keretében megállapított jogszabálysértést az elsõ felszólítást, majd
ugyanazon jogszabálysértés miatt kiszabott felügyeleti bírság kiszabását követõen sem szünteti meg
a határozatban megállapított határidõn belül,
d) a köznevelési intézményben folyó nevelõ és oktató munka a közbiztonságot, a közrendet, a közegészségügyet,
a közerkölcsöt sérti, vagy mások jogai, szabadságjogai ellen irányul, továbbá, ha a nevelési-oktatási intézmény
a feladatainak ellátásához szükséges feltételekkel nem rendelkezik.
Szakmai jogszabálysértés, ha az intézmény mûködése – az intézmény által ellátott feladatoktól függõen – az Óvodai
nevelés országos alapprogramja a Nat, az adott intézményre érvényes kerettanterv, vagy e törvény felhatalmazása
alapján készített és jóváhagyott más nevelési, oktatási program, az érettségi vizsgaszabályzat, az érettségi vizsga
részletes vizsgakövetelményeirõl szóló jogszabály, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a nemzetiség óvodai
nevelésének irányelve, a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelve,
a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Sajátos nevelési igényû tanulók iskolai
oktatásának irányelve, az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja rendelkezéseit sérti.
A kormányhivatal a nevelési-oktatási intézmény törlésérõl értesíti a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet.

(1) A köznevelési intézménynek a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel rendelkeznie kell. A köznevelési intézmény
akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha
a) állandó saját székhellyel, telephely esetén állandó telephellyel, a feladatellátáshoz szükséges helyiségekkel,
b) állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá
c) a jogszabályban meghatározott eszközökkel, dokumentumokkal, szabályzatokkal és a mûködéséhez szükséges
pénzeszközökkel
rendelkezik.
(2) Állandó saját székhellyel, telephellyel akkor rendelkezik a köznevelési intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges
jogszabályban meghatározott helyiségek – 23. § (10) bekezdésben meghatározott kivétellel – határozatlan idõre
a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köznevelési intézmény,
ha az alapfeladatának ellátásához szükséges számított alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát határozatlan
idõre szóló munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. Többcélú intézmény esetén
az állandó saját alkalmazotti létszám meglétét szervezetileg és szakmailag önálló intézményegységenként kell
vizsgálni. A köznevelési intézmény feladatainak ellátásáról az alapító, a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz,
valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik. A köznevelési intézmények fenntartási és mûködési költségeit
az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell elõirányozni.
(3) A köznevelési intézmény, ha nem sérti az alapfeladatainak ellátását, anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet is
folytathat. Az ebbõl a tevékenységbõl származó nyereséget – ha azt a köznevelési intézmény alapfeladatainak
ellátásához vagy a tevékenységben részt vevõ tanulók díjazására használják fel – a köznevelési intézmény
alapfeladatainak ellátására szolgáló költségvetés megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, és azt az intézménytõl
nem lehet elvonni.
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(1) Ha a köznevelési intézményt nem kormányhivatal alapítja, mûködésének megkezdéséhez engedély szükséges.
(2) Az engedély akkor adható ki, ha a köznevelési intézmény a 22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerint
rendelkezik a mûködéséhez szükséges feltételekkel és a nyilvántartásba vétel óta kevesebb mint hat hónap telt el.
Az engedély kiadásával összefüggõ költségeket a kérelem benyújtója viseli.
(3) Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében az 22. § (1)–(2) bekezdésben meghatározottak szerinti mûködéshez
szükséges feltételeket – az iskolatípusnak megfelelõ, adott évben nem induló évfolyamok, osztályok, csoportok
vonatkozásában – felmenõ rendszerben, fokozatosan elégséges megteremteni. A feltételek fokozatos megteremtését
a kormányhivatal törvényességi ellenõrzés keretében évente vizsgálja. Ha ennek keretében megállapítást nyer, hogy
az (5) bekezdés szerinti ütemtervben vállalt feltételek nem teljesülnek, a mûködési engedély visszavonásra kerül.
(4) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell
a) a köznevelési intézmény alapító okiratát,
b) nevelési-oktatási intézmény esetében pedagógiai programját, egyéb köznevelési intézmény esetében
a középtávú és egyéves munkatervét, továbbá
c) azokat az okiratokat, amelyekbõl megállapítható, hogy a mûködés megkezdéséhez, a köznevelési intézmény
feladatai ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
(5) Újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a kérelemhez csatolni kell a nevelõ és oktató munkához szükséges
személyi és tárgyi feltételek megteremtésének külön jogszabályban meghatározott ütemtervét. A kérelem és
mellékletei jogszabályban meghatározott adattartalommal nyújthatók be.
(6) Az engedély kiadásáról az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal dönt. A kormányhivatal a (7) bekezdés
a) pontja, (8) bekezdés b) pontja tekintetében köteles szakértõi véleményt beszerezni. A szakértõi véleményt
nevelési-oktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálati intézmény esetében köznevelési szakértõ,
pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmény esetében az oktatásért felelõs miniszter által kijelölt háttérintézmény
adja ki.
(7) A kormányhivatal az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha a nevelési-oktatási intézmény
a) pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésrõl szóló törvényben
meghatározottaknak nem felel meg,
b) nem rendelkezik – az e törvényben foglaltaknak megfelelõ – a mûködéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel,
c) újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében a feltételek megteremtésének ütemtervében foglaltak nem
megalapozottak, a költségvetésbõl nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket
milyen forrásból biztosítják,
d) mûködése nincs összhangban a köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal.
(8) Pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény esetében a kormányhivatal
az engedély kiadását akkor tagadhatja meg, ha
a) nem rendelkezik – az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelõ – a mûködéséhez szükséges
személyi és tárgyi feltételekkel,
b) munkaterve nem felel meg a külön jogszabályban foglaltaknak és nincs összhangban az oktatásért felelõs
miniszter által kijelölt háttérintézmény szakmai irányelvében foglaltakkal.
(9) A nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási intézmény
állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, a maximális létszám befogadására alkalmas óvodai
csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelõen valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai
osztály mûködtetésére alapították, és az ehhez szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi
feltételek rendelkezésre állnak, újonnan induló nevelési-oktatási forma esetében felmenõ rendszerben, fokozatosan
megteremti.
(10) Az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézmény akkor
rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a fenntartója igazolja, hogy a feladatai ellátásához szükséges jogszabályban
meghatározott helyiségek feletti rendelkezési jog a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez legalább öt nevelési
évre, tanítási évre biztosított. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási intézmény által is
használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az épületben biztosítható-e
valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavartalan mûködése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek-,
tanulói létszám fogadása, a nevelõtestületek mûködése.
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(11) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül telephelye is van, a telephelyre az e §-ban foglaltak szerint kell
engedélyt kérni. A telephely szerint illetékes kormányhivatalnak a telephelyen mûködõ tagintézmény tekintetében le
kell folytatnia az e §-ban meghatározott eljárást, és gyakorolja a fenntartó valamint az intézmény mûködésének
törvényességi és hatósági ellenõrzésével kapcsolatos hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történõ
törlésrõl – megkeresésre – a székhely szerinti kormányhivatal intézkedik.
(12) Ha a köznevelési intézmény tevékenysége vagy székhelye megváltozik, a mûködési engedélyt a fenntartónak
a változás tekintetében ismételten be kell szereznie.

20. A köznevelési intézmény mûködésének rendje
24. §

(1) A nevelési-oktatási intézmények szakmai tekintetben önállóak. Szervezetükkel és mûködésükkel kapcsolatosan
minden olyan ügyben döntenek, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.
(2) A nevelési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos döntések elõkészítésében, végrehajtásában és
ellenõrzésében – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vesznek a pedagógusok, a tanulók és a szülõk,
valamint képviselõik.
(3) A nevelési-oktatási intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötõdõ szervezet
nem mûködhet, továbbá az alatt az idõ alatt, amíg az óvoda, iskola, kollégium ellátja a gyermekek, tanulók
felügyeletét, párt vagy párthoz kötõdõ szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható.

25. §

(1) A köznevelési intézmény mûködésére, belsõ és külsõ kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és
mûködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg.
(2) Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos
rendelkezéseket állapítja meg. Az iskola és a kollégium házirendje állapítja meg az e törvényben, továbbá
a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és – a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül –
a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola, kollégium által elvárt viselkedés szabályait.
(3) A házirend elõírhatja az óvodába, iskolába, kollégiumba a gyermekek, tanulók által bevitt dolgok megõrzõben,
öltözõben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A házirend az óvodába járáshoz, a tanulói jogviszonyból,
kollégiumi tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítéséhez, jogok gyakorlásához nem szükséges dolgok
bevitelét megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti. Ha az elõírt szabályokat megszegik, a bekövetkezett
kárért a nevelési-oktatási intézmény nem felel.
(4) A köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben
a nevelõtestület, más köznevelési intézményben a szakalkalmazotti értekezlet az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, továbbá az iskolai vagy a kollégiumi diákönkormányzat véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és
a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekbõl a fenntartóra többletkötelezettség hárul,
a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és a házirend nyilvános.
(5) A nevelési-oktatási intézménynek gondoskodnia kell a rábízott gyermekek, tanulók felügyeletérõl, a nevelés és oktatás
egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésérõl, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi
vizsgálatának megszervezésérõl, ennek keretében különösen, hogy az óvodába járó gyermek, valamint
a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenként legalább egyszer fogászati,
szemészeti és általános szûrõvizsgálaton vegyen részt.
(6) A nevelési-oktatási intézmény – a jogszabályban meghatározottak szerint – kivizsgálja és nyilvántartja a tanuló- és
gyermekbaleseteket, teljesíti az elõírt bejelentési kötelezettséget.
(7) Az óvodai csoportok, iskolai osztályok minimális, maximális és átlaglétszámát a 4. melléklet határozza meg. Az óvodai
csoportra, iskolai osztályra megállapított minimális és maximális létszámtól akkor lehet eltérni, ha nevelési, tanítási év
során gyermek átvétele, felvétele miatt indokolt.
(8) A köznevelési intézmény tantermeiben, címtábláján, épületének homlokzatán, továbbá az állami, települési
önkormányzati fenntartású intézmények körbélyegzõjén Magyarország címerét el kell helyezni, más intézmények
körbélyegzõjén el lehet helyezni.
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21. A pedagógiai program
26. §

(1) A nevelõ és oktató munka az óvodában, az iskolában, a kollégiumban pedagógiai program szerint folyik. A pedagógiai
programot a nevelõtestület fogadja el és az intézményvezetõ hagyja jóvá. A pedagógiai program azon
rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekbõl a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése
szükséges. A pedagógiai programot nyilvánosságra kell hozni.
(2) Az iskola pedagógiai programjának részeként, ha e törvény másként nem rendelkezik, a miniszter által kiadott
kerettanterveket kiegészítve helyi tantervet készít. A helyi tanterv megnevezi az oktatásért felelõs miniszter által
kiadott kerettantervek közül választottat és rendelkezik a kerettantervben meghatározott, a kötelezõ és nem kötelezõ
tanórai foglalkozások idõkerete legfeljebb tíz százalékának felhasználásáról. A kollégium az érdekelt iskola pedagógiai
programját figyelembe véve készíti el a pedagógiai programját.
(3) Amennyiben az általános iskola egész napos iskolaként mûködik, pedagógiai programjának része valamely,
az oktatásért felelõs miniszter által kiadott, vagy saját maga által kidolgozott és e törvényben meghatározottak szerint
jóváhagyott nevelési-oktatási program.
(4) A többcélú intézmény egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek
keretein belül az egyes feladatok ellátásához óvodai pedagógiai programot, iskolai helyi tantervet, kollégiumi
pedagógiai programot használ. Az általános mûvelõdési központban mûködõ nevelési-oktatási intézmények
pedagógiai programja része a nem köznevelési feladatot ellátó intézményegység tevékenységét is meghatározó
pedagógiai-mûvelõdési programnak. A pedagógiai-mûvelõdési program biztosítja a köznevelési és a nem köznevelési
közfeladatok egységes elvek szerinti megvalósítását.
(5) Az iskola pedagógiai programját vagy annak módosítását a jóváhagyást követõ tanévtõl felmenõ rendszerben
vezetheti be.

22. A tanítási év rendje, a tanítási, képzési idõ, az egyéb foglalkozások
27. §

(1) Az iskolában a nevelés-oktatást – ha e törvény másképp nem rendelkezik – a nappali oktatás munkarendje szerint
a kötelezõ és választható, egyéni és csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelezõ és
választható, egyéni és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a továbbiakban:
nappali rendszerû iskolai oktatás).
(2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelõtti és délutáni tanítási idõszakban olyan módon kell megszervezni, hogy
a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig – vagy addig, amíg a tanulók jogszerûen
tartózkodnak az intézményben – gondoskodni kell a tanulók felügyeletérõl. Az általános iskola e törvény
rendelkezéseinek megfelelõen egész napos iskolaként is mûködhet.
(3) A tanév, ezen belül a tanítási év rendjét az oktatásért felelõs miniszter rendeletben állapítja meg. Az iskola éves
munkatervet készít, amely tartalmazza a szabadon meghatározható tanítás nélküli munkanapokat.
(4) A tanuló heti kötelezõ tanóráinak számát, beleértve a választható tanóráinak számát a 6. melléklet határozza meg.
Az iskola a tanuló heti kötelezõ tanóráinak száma és az osztályok engedélyezett heti idõkerete különbözetét egyéb
foglalkozás megtartásához és osztálybontáshoz veheti igénybe.
(5) Az általános iskola, a középfokú iskola köteles megszervezni a tanuló heti kötelezõ óraszáma és az osztályok
engedélyezett heti idõkeret különbözete terhére a tehetség kibontakoztatására, a hátrányos helyzetû tanulók
felzárkóztatására, a beilleszkedési, tanulási nehézség, magatartási rendellenességgel diagnosztizált tanulók számára,
továbbá az elsõ–negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítésére szolgáló, differenciált fejlesztést
biztosító egy–három fõs foglalkozásokat. Tehetséggondozásra és felzárkóztatásra osztályonként legalább további
heti egy-egy óra biztosított az osztályok 6. mellékletben meghatározott idõkerete felett.
(6) Ha az elsõtõl a negyedik évfolyamokra járó tanuló eredményes felkészülése azt szükségessé teszi, lehetõvé kell tenni,
hogy legalább heti két alkalommal egyéni foglalkozásokon vegyen részt. E rendelkezést kell alkalmazni akkor is, ha
a tanköteles tanuló tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt második vagy további alkalommal ismétli
ugyanazt az évfolyamot.
(7) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség vagy a sajátos nevelési igény miatt a szakértõi bizottság véleménye
alapján, vagy súlyos betegség miatt magántanulóként tanulmányokat folytatók egyéni foglalkozás keretében történõ
felkészítésére az iskolának tanulónként az osztályok heti idõkeretén felül átlag heti tíz óra áll a rendelkezésre.
Az idõkeret az egyes hetek és tanulók között átcsoportosítható.
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(8) A gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézményben a sajátos nevelési igényû tanulók
részére kötelezõ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell szervezni.
A tanuló annyi egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozáson vesz részt, amennyi
a sajátos nevelési igényébõl eredõ hátránya csökkentéséhez szükséges. A kötelezõ egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megszervezésének heti idõkeretét a 6. melléklet határozza meg.
(9) A szakképzõ iskolában tanuló heti kötelezõ óraszáma terhére tanulónként heti öt órában egy–három fõs foglalkozást
kell szervezni, ha az iskola zenész, klasszikus balett-táncos vagy artista szakmai vizsgára készít fel.
(10) Ha az összevont osztályban az egyes évfolyamokra a 6. melléklet eltérõ mértékû heti kötelezõ tanórai foglalkozást és
az osztályok számára eltérõ órakeretet határoz meg, a magasabb évfolyamra megállapított óraszámokat kell
alkalmazni.
(11) Az iskola a nappali rendszerû iskolai oktatásban azon osztályokban, ahol közismereti oktatás is folyik, megszervezi
a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében, amelybõl legfeljebb heti két óra
a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési formákkal,
mûveltségterületi oktatással,
b) iskolai sportkörben való sportolással,
c) versenyszerûen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkezõ vagy amatõr sportolói
sportszerzõdés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes versenyengedélye és
a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei között szervezett edzéssel
váltható ki.
(12) Az iskola a kötelezõ tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített testnevelés szervezésérõl.
(13) A legalább négy évfolyammal mûködõ iskola biztosítja az iskolai sportkör mûködését. Az iskolai sportkör feladatait –
az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában mûködõ diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri
foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként –
hetente legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedzõ vagy a sport
területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékérõl szóló külön
jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezõ szakember is vezetheti, aki a felsõoktatási intézmény által
szervezett, legalább 120 órás pedagógiai továbbképzésben vett részt.
28. §

(1) A kollégium a foglalkozásokat kollégiumi csoportonként heti huszonnégy órás keretben szervezi meg.
(2) A kollégium a kollégiumba felvett és az externátusi ellátásban részesülõ tanulók részére felzárkóztató,
tehetségkibontakoztató, speciális ismereteket adó felkészítõ foglalkozásokat, továbbá a szabadidõ eltöltését szolgáló
egyéb foglalkozásokat és a tanulóval való egyéni törõdést biztosító foglalkozásokat szervez.
(3) A kollégiumban biztosítani kell a pedagógiai felügyeletet azoknak a tanulóknak, akik nem tartózkodnak az iskolában
vagy nem vesznek részt kollégiumi foglalkozáson. A kollégium munkarendjét úgy kell meghatározni, hogy a tanuló
elhatározása szerint rendszeresen hazalátogathasson. A tanuló tanítási évben – beleértve az évközi szünetek idejét is –
valamint a kötelezõ szakképzési gyakorlat idejében hazautazásra – a rendkívüli eseteket kivéve – nem kötelezhetõ.
(4) A heti idõkeret az iskolában az egyes évfolyamok, osztályok, tanítási év közben a tanítási hetek között, kollégiumban
a kollégiumi feladatok, az egyes tanulócsoportok, tanítási év közben a tanítási hetek között átcsoportosítható.

29. §

(1) Az alapfokú mûvészeti iskolában a fõtárgy elméleti és gyakorlati oktatása, valamint a konzultációs tanórai foglalkozás
egyéni foglalkozás keretében is folyhat. Az alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágában egy–három fõs
foglalkozás tartható – az elõképzõ kivételével – a tanórai foglalkozások megszervezésére rendelkezésre álló órakeret
terhére heti három órában, ha a tanuló részére a tanítási év átlagában – jogszabályban meghatározott idõtartamban –
legalább heti négy foglalkozás biztosított, ha ennél kevesebb foglalkozás biztosított, heti másfél órában. Az egyéni
foglalkozást az intézmény az alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágában a hangszeres és énekes fõtárgyi óra
esetén egy-egy tanuló részére biztosítja.
(2) Az alapfokú mûvészeti iskolában az adott mûvészeti ág céljának megfelelõ mûvészeti csoport, énekkar mûködhet,
továbbá tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, rendezvény, mûvészeti tanulmányi kirándulás szervezhetõ.
(3) Az alapfokú mûvészeti iskolákban a tanítási idõbeosztást – a tanév rendjére, a tanítás nélküli pihenõnapra és a tanítási
szünetre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – az iskola állapítja meg.

30. §

(1) Az iskolában a tanítási év ötnapos tanítási hetekbõl áll. A szombat és a vasárnap tanítás nélküli pihenõnap. Tanítás
nélküli pihenõnap jár a tanulónak a munkaszüneti napokon is. A tanítási idõbeosztás a munkaszüneti napok miatti
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munkaidõ-beosztásnak megfelelõen változik, a tanítási év utolsó napját követõen pedig legalább hatvan – szakképzõ
iskolában legalább harminc – összefüggõ napból álló nyári szünetet kell biztosítani.
Alapos indokkal, a fenntartó egyetértésével a tanítási hetek – a szombat igénybevételével – hat tanítási nappal is
megszervezhetõk abban az esetben, ha a tanulók részére legalább harminchat óra megszakítás nélküli heti pihenõidõ
és az elmaradt heti pihenõnapok igénybevétele – egy vagy több összefüggõ tanítási szünetként – a tanítási félév során
biztosítható.
A fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az elmaradt heti pihenõnapok igénybevételének biztosítása nélkül is
– elrendelheti a hat tanítási napból álló tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelezõ óraszámát
meghaladó tanítás megszervezését, ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az elõírt követelmények átadását, elsajátítását
nem lehet megoldani.
A tanulónak – a tanév rendjében meghatározottak szerint – a tanítási évben legalább három alkalommal, legkevesebb
hat összefüggõ napból álló tanítási szünetet kell biztosítani.
Ha rendkívüli idõjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-oktatási intézmény
mûködtetése nem lehetséges,
a) az intézményre kiterjedõ veszélyhelyzet esetében az intézményvezetõ a fenntartó egyidejû értesítése mellett,
b) a településre kiterjedõ veszélyhelyzet esetében a jegyzõ a kormányhivatal vezetõjének egyidejû értesítése
mellett,
c) a megyére, fõvárosra kiterjedõ veszélyhelyzet esetében a kormányhivatal vezetõje az oktatásért felelõs miniszter
egyidejû értesítése mellett
rendkívüli szünetet rendel el.

23. Egyházi és magánintézmények mûködésére, valamint az állami nevelési-oktatási intézményekben
megszervezhetõ hit- és erkölcsoktatásra vonatkozó sajátos szabályok
31. §

(1) Az egyházi és magánintézmények az e törvényben foglalt, az általánostól eltérõ szabályok szerint mûködhetnek és
szervezhetik tevékenységüket.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház vagy más nem állami szerv, nem önkormányzat tartja fenn:
a) a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként mûködhet, és ennek
megfelelõen a gyermekek vagy a tanulók felvételének elõfeltételeként kikötheti valamely vallás, világnézet
elfogadását, és ezt felvételi eljárás keretében vizsgálhatja,
b) nem kell alkalmazni a gyermekek, tanulók felvételével kapcsolatos rendelkezések közül a kötelezõ felvételre
vonatkozó rendelkezéseket, valamint az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket a maximális
létszámra vonatkozó rendelkezések kivételével,
c) az óvodai, iskolai, kollégiumi felvétel, továbbá az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági
viszony fenntartása – írásbeli megállapodásban – fizetési kötelezettséghez köthetõ, az óvodai elhelyezés,
a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan – írásbeli megállapodásban
– az 53. § (1)–(10) bekezdésében foglaltaktól el lehet térni,
d) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetõi megbízást, nem kell alkalmazni a 67. §
(7) bekezdésében és a 83. § (3) bekezdés e) pontjában foglaltakat,
e) a nevelési-oktatási intézmény – a fenntartó és az oktatásért felelõs miniszter között létrejött írásbeli szerzõdés
(a továbbiakban: köznevelési szerzõdés) keretei között – részt vehet az e törvényben meghatározott köznevelési
közszolgálati feladatok megvalósításában.
(3) Ha a pedagógiai szakszolgálati intézményt vagy a pedagógiai-szakmai szolgáltató intézményt nem állami szerv, nem
települési önkormányzat tartja fenn, az oktatásért felelõs miniszter köthet a fenntartóval köznevelési szerzõdést.
(4) A köznevelési szerzõdés keretei között a nevelés és oktatás a gyermekek, tanulók számára térítésmentessé válik,
továbbá a gyermekek, tanulók felvételére alkalmazni kell azokat a szabályokat, amelyek az állami, települési
önkormányzati nevelési-oktatási intézményekre vonatkoznak, és nem lehet alkalmazni a (2) bekezdés b) pontjában
foglaltakat.
(5) A köznevelési szerzõdés az alábbiakat tartalmazza:
a) a nevelési és oktatási feladatokat,
b) a felvehetõ gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai nevelés-oktatással összefüggõ
feladatokban való részvételt,
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d)

a fenntartó által a feladatellátáshoz igénybe vehetõ forrásokat, azokat a szolgáltatásokat, amelyek
a megállapodás alapján a gyermekek, tanulók, szülõk részére térítésmentessé válnak, továbbá amelyeket térítési
díjért vehetnek igénybe.
(6) A köznevelési szerzõdés érvényességi ideje öt év. A köznevelési szerzõdésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvrõl
szóló törvény (a továbbiakban: Ptk.) megbízásra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) Az egyházi és magánintézmények fenntartóival kötött köznevelési szerzõdés megkötéséhez ki kell kérni az intézmény
székhelye, telephelye szerint illetékes kormányhivatal, települési önkormányzat, nemzetiségi nevelés, nevelés-oktatás
esetében az érintett országos nemzetiségi önkormányzat véleményét.
32. §

(1) Ha a nevelési-oktatási intézményt egyház tartja fenn:
a) a pedagógusok és egyéb munkavállalók alkalmazása során világnézeti és hitéleti szempontokat érvényesíthet,
alkalmazási feltételként írhat elõ,
b) az intézményvezetõ-helyettesek megbízása során a fenntartó egyetértési jogot gyakorol,
c) a fenntartó egyház az iskola számára elõírhatja valamely – az oktatásért felelõs miniszter által kiadott –
kerettanterv választását és meghatározhatja az intézményben használható tankönyveket, taneszközöket,
d) pedagógiai programjába beépítheti a vallási, világnézeti elkötelezettségnek megfelelõ ismereteket, helyi
tantervébe a fenntartó egyház tanításának megfelelõ tartalmú hitoktatást építhet be,
e) korlátozhatja, kizárhatja a 63. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jog gyakorlását,
f) SZMSZ-ében és házirendjében a fenntartó egyház tanításával összefüggõ viselkedési és megjelenési szabályokat,
kötelességeket, jogokat és hitéleti tevékenységet írhat elõ,
g) az f) pont szerint meghatározott kötelességek megszegése, elmulasztása miatt a gyermek, tanuló és a pedagógus
ellen fegyelmi eljárás indítható,
h) ha az iskola tananyagában a hittan mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagógus
létszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsõoktatási intézményben szerzett hitoktatói,
hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsõfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell
rendelkeznie,
i) a nevelési-oktatási intézmény SZMSZ-e, házirendje, valamint a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai
programja a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
(2) Ha az egyház a Kormánnyal a köznevelési feladatok ellátására is kiterjedõ megállapodást kötött, a nevelési-oktatási
intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal, óvoda esetén a települési önkormányzat részére megküldött
egyoldalú nyilatkozatával vállalja az állami, önkormányzati feladatellátásban való közremûködést, valamint
kötelezettséget vállal a tanulók felzárkóztatására vonatkozó feladatok ellátására. Az egyoldalú nyilatkozat alapján
a kormányhivatal az egyházi fenntartású intézményt felveszi a köznevelés-fejlesztési tervbe. A Magyar Katolikus
Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött
megállapodás alapján jogosult. Az egyoldalú nyilatkozat tételére az adott egyház belsõ szabályzata szerint jogi
személyiséggel felruházott szervezeti egysége is jogosult.
(3) A nyilatkozatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a nevelési és oktatási feladatokat,
b) a felvehetõ gyermekek, tanulók számát,
c) az óvodai nevelési feladatokban, a tankötelezettség teljesítésével és az iskolai nevelés-oktatással összefüggõ
feladatokban való részvételt,
d) azt az idõszakot, amelyre a feladatellátásban való részvételt vállalta.

33. §

(1) Ha a nem állami fenntartó az oktatásért felelõs miniszterrel kötött köznevelési szerzõdés vagy egyoldalú nyilatkozat
alapján kiegészítõ támogatásra válik jogosulttá, a fenntartásában mûködõ óvoda, általános iskola részt vesz a kötelezõ
felvételt biztosító óvoda, iskola feladatainak ellátásában. Ennek során felvételi körzetnek kell tekinteni azt a települést,
fõvárosban azt a kerületet, amelyben az óvoda, az általános iskola székhelye, telephelye található. A fenntartó
a feladatellátásért felelõs kormányhivatallal közösen, az oktatásért felelõs miniszterrel kötött köznevelési szerzõdés
esetében a feladatellátásért felelõs kormányhivatal bevonásával meghatározza azt a gyermek-, valamint tanulói
létszámot, amelynek felvételét nem tagadhatja meg az óvoda, az általános iskola. Ez a létszám nem lehet kevesebb,
mint az óvoda, az általános iskola alapító okiratában – az adott feladatellátási helyre – meghatározott felvehetõ
maximális gyermek-, tanulói létszám huszonöt százaléka.
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(2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola mûködik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel, ennek
hiányában tartózkodási hellyel rendelkezõ óvodai nevelésben részt venni köteles gyermekeket és tanköteles
tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerzõdést kötött.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított kötelezettség nem érinti a kötelezõ felvételt biztosító óvoda, iskola felvételi
kötelezettségeit.
(4) Ha a nevelési-oktatási intézmény nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban vesz részt,
a (1) bekezdésben meghatározottak nem érintik a nemzetiségi nevelést és oktatást, a nemzetiséghez tartozó
gyermekekkel, tanulókkal kapcsolatos elõnyben részesítési kötelezettséget. Az egyházi jogi személy által fenntartott
nevelési-oktatási intézmények tekintetében a (1) bekezdésben megállapított kötelezettség csak akkor érvényesíthetõ,
ha az nem ütközik a 31. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott jogosultsággal.
(5) A kormányhivatal kezdeményezi a kiegészítõ támogatás folyósításának felfüggesztését az oktatásért felelõs
miniszternél, ha a nevelési-oktatási intézmény a (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem tett eleget.
E rendelkezést nem lehet alkalmazni, ha a nevelési-oktatási intézmény a kötelezettségének megfelelõ számú
jelentkezõ hiányában nem tudott eleget tenni.
(6) A felsõoktatási intézmények által fenntartott óvodák, általános iskolák – a (1) bekezdésben meghatározottak szerint –
részt vesznek a kötelezõ felvételi feladatok ellátásában.
34. §

(1) A kormányhivatal elkészíti és vezeti az egyházi és más nem állami, nem önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmények jegyzékét.
(2) A kormányhivatal legalább kétévente végzi az egyházi és más nem állami, nem települési önkormányzati fenntartású
köznevelési intézmény fenntartói tevékenységének törvényességi ellenõrzését, amelynek eredményérõl értesíti
a költségvetési hozzájárulást folyósító szervet. A kormányhivatal a törvényességi ellenõrzés keretében vizsgálja, hogy
a fenntartó a nevelési-oktatási intézményt az alapító okiratban és a mûködéshez szükséges engedélyben
meghatározottak szerint mûködteti-e.
(3) A kormányhivatal a törvényességi ellenõrzés körében – megfelelõ határidõ biztosításával – felhívja a fenntartót
a törvénysértés megszüntetésére. Ha a fenntartó a megadott határidõn belül nem intézkedett, a kormányhivatal
a nevelési-oktatási intézményt törli a nyilvántartásból.
(4) A kormányhivatal törvényességi ellenõrzési eljárására a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény hatósági ellenõrzésre vonatkozó szabályait kell megfelelõen alkalmazni.

35. §

(1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az ehelyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hités erkölcstan óra a kötelezõ tanórai foglalkozások része.
(2) A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglalkozások, a középfokú
iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.
(3) Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos
feladatok ellátása során együttmûködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és
felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház
iránymutatása szerint.
(4) A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása, a hitoktató alkalmazása és ellenõrzése, a hit- és erkölcstan
oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenõrzése az egyházi jogi személy feladata. Az óvoda, az iskola,
a kollégium – a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökbõl – köteles biztosítani a hit- és
erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, így különösen a helyiségek rendeltetésszerû használatát, valamint
a jelentkezéshez és mûködéshez szükséges feltételeket. Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató
alkalmazásakor a 32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, ugyanakkor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell
alkalmazni. A hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsõoktatási intézményben szerzett hitoktatói vagy hittantanári,
vagy más, a hitélettel kapcsolatos felsõfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell
rendelkeznie.
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24. A katonai és rendvédelmi köznevelési intézményekre vonatkozó külön rendelkezések
36. §

(1) A Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek részére köznevelési intézményt csak a honvédelemért vagy
a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs miniszter létesíthet és tarthat fenn. A miniszter a 83–85. §-ban meghatározott
fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával megbízhatja – a köznevelési intézmény létesítése,
megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása kivételével – az ágazatához tartozó szervet,
szervezetet vagy intézményt.
(2) Ha nemzetközi szerzõdés másképp nem rendelkezik, a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szervek iskolája
tanulói jogviszonyt azzal létesíthet és tarthat fenn, aki büntetlen elõéletû, magyar állampolgár vagy bevándorlási
engedéllyel rendelkezik, szolgálatra alkalmas. Ezekben az iskolákban az SZMSZ a tanulmányi kötelezettség nem
teljesítése miatt az évfolyamismétlést kizárhatja.
(3) Ha a szakközépiskola, a szakiskola a Magyar Honvédségnél vagy rendvédelmi szervekben folyó hivatásos szolgálat
ellátásához szükséges munkakör betöltésére, szakképesítés megszerzésére készít fel, létesítéséhez és mûködése
megkezdésének engedélyezéséhez a szakképesítésért felelõs miniszter engedélye szükséges.
(4) Ha a nevelési-oktatási intézményt a honvédelemért valamint a rendvédelemért felelõs miniszter tartja fenn,
a) a szakközépiskola és a szakiskola a 12–13. §-ban foglaltaktól eltérõ számú évfolyammal mûködhet,
b) a pedagógiai programban sajátos honvédelmi, rendvédelmi szempontok érvényesíthetõek, katonai szabályok és
a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény (a továbbiakban: Hszt.)
szerinti szabályok és tevékenység írható elõ,
c) az SZMSZ, házirend a pedagógusok, a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõk és a tanulók számára a Magyar
Honvédségben és a Hszt.-ben elõírt viselkedési és megjelenési szabályokat, jogokat, kötelességeket, kiképzési
tevékenységet írhat elõ, továbbá ezek megsértése miatt fegyelmi eljárás kezdeményezhetõ,
d) a nevelõ-oktató munka pedagógus-munkakörben szolgálati viszonyban is ellátható,
e) a fenntartó pályáztatás és további eljárás nélkül is adhat intézményvezetõi megbízást,
f) nem kell alkalmazni az osztály-, csoportlétszámokat meghatározó rendelkezéseket, a maximális létszámra
vonatkozó rendelkezések kivételével,
g) a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony megszüntetésével kapcsolatosan – írásbeli megállapodásban
– a törvény szabályaitól el lehet térni,
h) országos feladatot ellátó intézménynek minõsül.

25. A köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok
37. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény a gyermekkel, a tanulóval kapcsolatos döntéseit – jogszabályban meghatározott
esetben és formában – írásban közli a tanulóval, a szülõvel.
(2) Az óvoda, az iskola, a kollégium döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt:
döntés) ellen a tanuló, a szülõ – a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat, kivéve a magatartás, a szorgalom, valamint a tanulmányok értékelése és
minõsítése ellen. Eljárás indítható a magatartás, szorgalom és a tanulmányok minõsítése ellen is, ha a minõsítés nem
az iskola által alkalmazott helyi tantervben meghatározottak alapján történt, a minõsítéssel összefüggõ eljárás
jogszabályba vagy a tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezésekbe ütközik.
(3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést
a) a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá
b) az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással, a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony
létesítésével, megszüntetésével, a tanulói fegyelmi ügyekkel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással
benyújtott kérelem
tekintetében.
(4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a kormánymegbízott,
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézmény esetén a jegyzõ, más fenntartó esetén jogi és
igazgatási képzési területen szerzett felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a döntéshozó
nevelési-oktatási intézményben igazgatói munkakör betöltésére jogosító felsõfokú végzettséggel rendelkezõ
személy járhat el.
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38. §

(1) A fenntartó a 37. § (3) bekezdésben meghatározott eljárásban a kérelmet elutasíthatja, a döntést
a) megváltoztathatja, vagy
b) megsemmisítheti, és a nevelési-oktatási intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
(2) Az érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelmet – a fenntartó hatáskörébe tartozó kérelmek kivételével –
az iskolaszék, ennek hiányában, a szülõi közösség és nevelõtestület tagjaiból álló, legalább három tagú bizottság
vizsgálja meg. A vizsgálat eredményeképpen az iskolaszék, vagy a bizottság
a) a kérelmet elutasítja,
b) a döntés elmulasztóját döntéshozatalra utasítja,
c) a hozott döntést megsemmisíti, és a döntéshozót új döntés meghozatalára utasítja.
(3) A kérelem benyújtásával kapcsolatos határidõ számítására, a mulasztásra, a kérelem elbírálásával kapcsolatos eljárásra
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) A tanuló, a szülõ a fenntartónak a jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá – a megrovás és
a szigorú megrovás büntetést kiszabó fegyelmi határozat ellen benyújtott kérelem kivételével – az érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tárgyában hozott döntésének bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstõl számított
harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.
(5) A nevelési-oktatási intézmény döntése jogerõs, ha a 37. § (2) bekezdésben meghatározott határidõn belül nem
nyújtottak be eljárást megindító kérelmet, vagy az eljárást megindító kérelem benyújtásáról lemondtak. A másodfokú
döntés a közléssel válik jogerõssé. A közlésre a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A jogerõs döntés végrehajtható, kivéve, ha bírósági felülvizsgálatát kérték. A másodfokú döntés azonnali
végrehajtását rendelheti el a döntéshozó, ha azt a nevelési-oktatási intézménybe járó többi tanuló nyomós érdeke
indokolja.
(7) A független vizsgabizottság, az érettségi vizsga és a szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy
intézkedésének elmulasztása (a továbbiakban együtt: döntés) ellen a szülõ, a tanuló a kormányhivatalhoz,
a kormányhivatal által mûködtetett vizsgabizottság esetén az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében
eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatalához (a továbbiakban: hivatal) – a döntést követõ öt napon belül –
jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a kormányhivatal, a hivatal három
munkanapon belül bírálja el. Eljárására az (1) és (3)–(6) bekezdést, valamint a 39. § (4) bekezdését kell alkalmazni, azzal
az eltéréssel, hogy a fellebbezés benyújtására meghatározott határidõ elmulasztása jogvesztõ, igazolásnak helye
nincs.

39. §

(1) A köznevelés rendszerében intézkedésre jogosult személy vagy szervezet – a diákönkormányzat, a nevelõtestület,
az iskolaszék, szülõi szervezet, közösség (a továbbiakban: szülõi szervezet) javaslatára – tizenöt napon belül,
a települési önkormányzat képviselõ-testülete legkésõbb a tizenötödik napot követõ elsõ ülésen érdemi választ
köteles adni.
(2) Az iskolaszék és a diákönkormányzat, szülõi szervezet a jogainak megsértése esetén tizenöt napon belül
a fenntartóhoz jogszabálysértésre hivatkozással fellebbezést nyújthat be. A fenntartó döntése ellen –
a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a közléstõl számított harminc napon belül a bírósághoz lehet fordulni.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti döntést a fenntartó önkormányzat képviselõ-testülete hozta, a kormányhivatalnál
törvényességi ellenõrzést lehet kezdeményezni.
(4) A (2) bekezdésben és a 38. § (4) bekezdése szerinti bírósági ügyekben a polgári perrendtartásról szóló törvény
közigazgatási perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A bíróság a döntést megváltoztathatja. A bíróság
az ügyet soron kívül bírálja el.

40. §

(1) Ha jogszabály a fenntartói irányítás körébe tartozó valamely döntés meghozatalát elõzetes vélemény, egyetértés,
szakvélemény beszerzéséhez köti, az ennek elmulasztásával hozott döntés megtámadható. A sikeresen megtámadott
döntés a meghozatalának idõpontjától kezdõdõ hatállyal érvénytelenné válik. Megtámadásra a sérelmet szenvedett
fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz törvényes érdeke fûzõdik. A megtámadást három hónapon belül írásban
kell közölni, majd a közlés eredménytelensége esetében tizenöt napon belül érvényesíteni. Az érvénytelenség
megállapítását a bíróságnál, települési önkormányzati fenntartó esetében a kormányhivatalnál lehet kezdeményezni.
A három hónapos határidõ a döntésnek az érdekelt részére történõ közlésének napján kezdõdik. Ha ez a nap nem
állapítható meg, a közlés napja a döntés meghozatalát követõ tizenötödik munkanap. A megtámadáshoz biztosított
határidõ jogvesztõ, igazolásnak helye nincs.
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(2) Az érvénytelenség megállapítása a jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogokat nem érinti.
(3) Érvénytelenség megállapítása esetén a kormányhivatal, a bíróság
a) elrendelheti
aa) a jogsértés abbahagyását és eltilthatja a jogsértõt a további jogsértéstõl,
ab) hogy a jogsértõ nyilatkozattal vagy más megfelelõ módon adjon elégtételt, és ennek a saját költségén
megfelelõ nyilvánosságot biztosítson,
ac) a jogsértõ költségén a jogsértés elõtti állapot helyreállítását, a jogsértõ állapot megszüntetését,
a jogsértéssel elõállott dolog megsemmisítését vagy jogsértõ mivoltától megfosztását,
b) meghatározott idõre vagy feltételek teljesítéséig megtilthatja adott nevelési-oktatási intézmény vagy annak
tagintézménye tekintetében az új óvodai nevelési jogviszony, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony
létesítését, feltéve, hogy a településen másik intézményben megoldható az érintett gyermekek, tanulók felvétele.
(4) Az érvénytelen döntés érvényessé nyilvánítható, ha az érvénytelenség oka megszüntethetõ.

26. A köznevelési intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok
41. §

(1) A köznevelési intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (a továbbiakban: köznevelési
feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban elõírt nyilvántartásokat vezetni, a köznevelés információs
rendszerébe bejelentkezni, valamint az Országos statisztikai adatgyûjtési program keretében elõírt adatokat
szolgáltatni.
(2) Az egyházi és magánintézményekben nyilván kell tartani a közalkalmazotti alapnyilvántartás szerinti adatokat
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltak megfelelõ alkalmazásával. Minden köznevelési intézmény
nyilvántartja a pedagógus oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványának számát, a jogviszonya idõtartamát és
heti munkaidejének mértékét.
(3) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény az óraadó tanárok:
a) nevét,
b) születési helyét, idejét,
c) nemét,
d) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
e) végzettségével, szakképzettségével kapcsolatos adatokat,
f) oktatási azonosító számát
tartja nyilván.
(4) A köznevelési intézmény a gyermek, tanuló alábbi adatait tartja nyilván:
a) a gyermek, tanuló neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének
címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való
tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma,
b) szülõje, törvényes képviselõje neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
c) a gyermek óvodai fejlõdésével kapcsolatos adatok,
d) a gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok
da) felvételivel kapcsolatos adatok,
db) az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
dc) jogviszony szünetelésével, megszûnésével kapcsolatos adatok,
dd) a gyermek, tanuló mulasztásával kapcsolatos adatok,
de) kiemelt figyelmet igénylõ gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok,
df) a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
dg) a gyermek, tanuló oktatási azonosító száma,
dh) mérési azonosító,
e) a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos adatok:
ea) a magántanulói jogállással kapcsolatos adatok,
eb) a tanuló magatartásának, szorgalmának és tudásának értékelése és minõsítése, vizsgaadatok,
ec) felnõttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatok,
ed) a tanulói fegyelmi és kártérítési ügyekkel kapcsolatos adatok,
ee) a tanuló diákigazolványának sorszáma,
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ef) a tankönyvellátással kapcsolatos adatok,
eg) évfolyamismétlésre vonatkozó adatok,
eh) a tanulói jogviszony megszûnésének idõpontja és oka,
f) az országos mérés-értékelés adatai.
A (2)–(3) bekezdésben foglalt adatok – az e törvényben meghatározottak szerint, a személyes adatok védelmére
vonatkozó célhoz kötöttség megtartásával – továbbíthatók a fenntartónak, a kifizetõhelynek, a bíróságnak,
rendõrségnek, ügyészségnek, a közneveléssel összefüggõ igazgatási tevékenységet végzõ közigazgatási szervnek,
a munkavégzésre vonatkozó rendelkezések ellenõrzésére jogosultaknak, a nemzetbiztonsági szolgálatnak.
A köznevelési intézmények az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással, a juttatások, kedvezmények,
kötelezettségek megállapításával és teljesítésével, az állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével
kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okokból, az e törvényben meghatározott nyilvántartások kezelése céljából, a célnak
megfelelõ mértékben, célhoz kötötten kezelhetik. A 63. § (3) bekezdésében meghatározott pedagógusigazolványra
jogosultak esetében a pedagógusigazolvány kiállításához szükséges valamennyi adat a KIR – jogszabályban
meghatározott – mûködtetõje, a pedagógusigazolvány elkészítésében közremûködõk részére továbbítható.
A gyermek, tanuló adatai közül
a) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülõje neve, törvényes képviselõje neve, szülõje,
törvényes képviselõje lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, jogviszonya kezdete, szünetelésének ideje,
megszûnése, magántanulói jogállása, mulasztásainak száma a tartózkodásának megállapítása céljából,
a jogviszonya fennállásával, a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben a fenntartó, bíróság, rendõrség,
ügyészség, települési önkormányzat jegyzõje, közigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére,
b) óvodai, iskolai felvételével, átvételével kapcsolatos adatai az érintett óvodához, iskolához, felsõoktatási
intézménybe történõ felvétellel kapcsolatosan az érintett felsõoktatási intézményhez,
c) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, társadalombiztosítási azonosító jele, szülõje,
törvényes képviselõje neve, szülõje, törvényes képviselõje lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma,
az óvodai, iskolai egészségügyi dokumentáció, a tanuló- és gyermekbalesetre vonatkozó adatok az egészségi
állapotának megállapítása céljából az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek,
d) a neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülõje, törvényes képviselõje neve, szülõje,
törvényes képviselõje lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma, a gyermek, tanuló mulasztásával
kapcsolatos adatok, a kiemelt figyelmet igénylõ gyermekre, tanulóra vonatkozó adatok a veszélyeztetettségének
feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és
ifjúságvédelemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek,
e) az igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükséges adatai az igénybe vehetõ állami támogatás
igénylése céljából a fenntartó részére,
f) a számla kiállításához szükséges adatai a tankönyvforgalmazókhoz,
g) az állami vizsgája alapján kiadott bizonyítványainak adatai a bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek
a bizonyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettõl a felsõfokú felvételi kérelmeket
nyilvántartó szervezethez
továbbítható.
A gyermek, a tanuló
a) sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére
vonatkozó adatai a pedagógiai szakszolgálat intézményei és a nevelési-oktatási intézmények egymás között,
b) óvodai fejlõdésével, valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettségével kapcsolatos adatai a szülõnek,
a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának,
c) magatartása, szorgalma és tudása értékelésével kapcsolatos adatai az érintett osztályon belül, a nevelõtestületen
belül, a szülõnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés szervezõjének, a tanulószerzõdés alanyainak vagy ha
az értékelés nem az iskolában történik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenõrzés
végzõjének,
d) diákigazolványa kiállításához szükséges valamennyi adata a KIR – jogszabályban meghatározott – mûködtetõje,
a diákigazolvány elkészítésében közremûködõk részére
továbbítható.
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban biztosított
kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból azok az adatok
kezelhetõk, amelyekbõl megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való jogosultsága.
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42. §

(1) A pedagógust, a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottat, továbbá azt, aki közremûködik a gyermek,
tanuló felügyeletének az ellátásában, hivatásánál fogva harmadik személyekkel szemben titoktartási kötelezettség
terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetõen, amelyrõl
a gyermekkel, tanulóval, szülõvel való kapcsolattartás során szerzett tudomást. E kötelezettség a foglalkoztatási
jogviszony megszûnése után is határidõ nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelõtestület
tagjainak egymás közti, a tanuló fejlõdésével összefüggõ megbeszélésre.
(2) A gyermek és a kiskorú tanuló szülõjével minden, a gyermekével összefüggõ adat közölhetõ, kivéve ha az adat közlése
súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlõdését.
(3) A pedagógus, a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazott a nevelési-oktatási intézmény vezetõje útján
köteles az illetékes gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha megítélése szerint a gyermek, a kiskorú
tanuló – más vagy saját magatartása miatt – súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet vagy került. Ebben a helyzetben
az adattovábbításhoz az érintett, valamint az adattal kapcsolatosan egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése
nem szükséges.

43. §

(1) A köznevelési intézmény iratkezelési szabályzatában, ha ilyen készítése nem kötelezõ, a köznevelési intézmény
SZMSZ-ének mellékleteként kiadott adatkezelési szabályzatban kell meghatározni az adatkezelés és -továbbítás
intézményi rendjét. Az adatkezelés idõtartama nem haladhatja meg az irattári õrzési idõt. Az adatkezelési szabályzat
elkészítésénél, módosításánál nevelési-oktatási intézményben a szülõi szervezetet és az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzatot véleményezési jog illeti meg. Adattovábbításra a köznevelési intézmény vezetõje és
– a meghatalmazás keretei között – az általa meghatalmazott vezetõ vagy más alkalmazott jogosult.
(2) Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülõi engedélyt az elévülési idõ végéig nyilván kell tartani.
(3) A 41–43. §-ban felsorolt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára
személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

44. §

(1) A köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) központi nyilvántartás keretében a nemzetgazdasági szintû
tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, gyermek- és tanulói adatokat tartalmazza. A KIR
keretében folyó adatkezelés jogszerûségéért az oktatásért felelõs miniszter felel.
(2) A köznevelési feladatokat ellátó intézmény, a jegyzõ, a közneveléssel összefüggõ igazgatási, ellenõrzési
tevékenységet végzõ közigazgatási szerv és az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtásában közremûködõ
intézményfenntartók és intézmények adatokat szolgáltatnak a KIR-be.
(3) A KIR mûködtetõje oktatási azonosító számot ad ki annak,
a) aki óvodai jogviszonyban áll,
b) aki tanulói jogviszonyban áll,
c) akit pedagógus-munkakörben alkalmaznak,
d) akit nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ munkakörben alkalmaznak,
e) akit pedagógiai elõadó vagy pedagógiai szakértõ munkakörben alkalmaznak,
f) akit óraadóként foglalkoztatnak.
(4) Egy személynek csak egy oktatási azonosítója lehet, ennek biztosítása érdekében a (3) bekezdés a)–b) és c)–e) pontja
szerinti nyilvántartás, valamint a felsõoktatási információs rendszer hallgatói és alkalmazotti személyi törzsének
adatállománya összekapcsolható.
(5) A (3) bekezdés a)–b) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: tanulói nyilvántartás) a gyermek, tanuló
a) nevét,
b) nemét,
c) születési helyét és idejét,
d) társadalombiztosítási azonosító jelét,
e) oktatási azonosító számát,
f) anyja nevét,
g) lakóhelyét, tartózkodási helyét,
h) állampolgárságát,
i) sajátos nevelési igénye, beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézsége tényét,
j) diákigazolványának számát,
k) jogviszonyával kapcsolatban azt, hogy magántanuló-e, tanköteles-e, jogviszonya szünetelésének kezdetét és
befejezésének idejét,
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l) jogviszonya keletkezésének, megszûnésének idõpontját,
m) nevelési-oktatási intézményének nevét, címét, OM azonosítóját,
n) jogviszonyát megalapozó köznevelési alapfeladatot,
o) nevelésének, oktatásának helyét,
p) felnõttoktatás esetében az oktatás munkarendjével kapcsolatos adatokat,
q) tanulmányai várható befejezésének idejét,
r) évfolyamát
tartalmazza.
A tanulói nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó juttatás
jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható a szolgáltatást nyújtó vagy az igénybevétel
jogosságának ellenõrzésére hivatott részére, valamint a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve részére.
A KIR mûködtetõje a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás
céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást
követõen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR mûködtetõjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes
személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR mûködtetõjét. A KIR mûködtetõje a jelen bekezdés szerint
tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejû értesítésével hivatalból vezeti át.
A tanulói nyilvántartásban adatot a tanulói jogviszony megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított harminc évig
lehet kezelni, kivéve, ha ez alatt az idõ alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A (3) bekezdés c)–f) pontja szerinti nyilvántartás (a továbbiakban: alkalmazotti nyilvántartás) tartalmazza
az alkalmazott
a) nevét, anyja nevét,
b) születési helyét és idejét,
c) oktatási azonosító számát, pedagógusigazolványa számát,
d) végzettségére és szakképzettségére vonatkozó adatokat: felsõoktatási intézmény nevét, a diploma számát,
a végzettséget, szakképzettséget, a végzettség, szakképzettség, a pedagógus-szakvizsga, PhD megszerzésének
idejét,
e) munkaköre megnevezését,
f) munkáltatója nevét, címét, valamint OM azonosítóját,
g) munkavégzésének helyét,
h) jogviszonya kezdetének idejét, megszûnésének jogcímét és idejét,
i) vezetõi beosztását,
j) besorolását,
k) jogviszonya, munkaviszonya idõtartamát,
l) munkaidejének mértékét,
m) tartós távollétének idõtartamát.
Óraadó esetében a munkakörként az oktatott tantárgy, foglalkozás megnevezését kell megadni.
Az alkalmazotti nyilvántartásból személyes adat – az érintetten kívül – csak az egyes, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó
juttatások jogszerû igénybevételének megállapítása céljából továbbítható, a szolgáltatást nyújtó vagy
az igénybevétel jogosságának ellenõrzésére hivatott részére, továbbá az adatok pontosságának, teljességének,
idõszerûségének biztosítása, valamint a pedagógusigazolvány igénylésével kapcsolatos eljárás keretében azonosítás
céljából a személyiadat- és lakcímnyilvántartó szerv részére.
A KIR-ben adatot az érintett foglalkoztatásának megszûnésére vonatkozó bejelentéstõl számított tíz évig lehet kezelni,
kivéve, ha ez alatt az idõ alatt az érintettet ismét bejelentik a nyilvántartásba.
A KIR mûködtetõje a KIR-ben nyilvántartott személyek természetes személyazonosító adatait és lakcímét azonosítás
céljából elektronikus úton megküldi a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szervének. A sikeres azonosítást
követõen a személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve kapcsolati kódot képez, amelyet azonosítás céljából
megküld a KIR mûködtetõjének. A személyi adat- és lakcímnyilvántartás központi szerve az azonosított természetes
személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban
bekövetkezett változásáról a kapcsolati kódon értesíti a KIR mûködtetõjét. A KIR mûködtetõje a jelen bekezdés szerint
tudomására jutott adatváltozást a KIR-ben a köznevelési intézmény egyidejû értesítésével hivatalból vezeti át.
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(12) A társadalombiztosítási azonosító jel bejegyzésére irányuló kérelem esetén a társadalombiztosítási azonosító jel
hitelességét a KIR mûködtetõje az országos egészségbiztosítási szerv nyilvántartásával elektronikus úton megfelelteti.
Eltérés esetén a személyi- és lakcím adatok helyességére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

27. A gyermekek, a tanulók kötelességei és jogai, a tankötelezettség
45. §

(1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes
nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
(2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésõbb az azt követõ évben
tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértõi bizottság javasolja, további egy nevelési évig
az óvodában részesül ellátásban, és ezt követõen válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási
napján kezdõdik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülõ
kérelmére szakértõi bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor elõtt megkezdje
tankötelezettségének teljesítését.
(3) A tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. A sajátos nevelési igényû tanuló
tankötelezettsége meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti.
A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.
(4) A tankötelezettség kezdetérõl
a) az óvoda vezetõje,
b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértõi bizottság,
c) az óvoda, az iskola vezetõje vagy a szülõ kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértõi
bizottság
dönt.
(5) A tankötelezettség iskolába járással, vagy ha az a tanuló fejlõdése, tanulmányainak eredményes folytatása és
befejezése szempontjából nem hátrányos, a szülõ kérelmére magántanulóként teljesíthetõ.
(6) Ha az iskola igazgatójának megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként
tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok eredményes folytatására vagy befejezésére nem lehet számítani,
köteles errõl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt,
amely a gyámhatóság és a gyermekjóléti szolgálat véleményének kikérése után dönt arról, hogy a tanuló milyen
módon teljesítse tankötelezettségét. Halmozottan hátrányos helyzetû tanuló esetén az iskola igazgatójának
döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét.
(7) A tankötelezettség általános iskolában, középfokú iskolában Köznevelési Hídprogram keretében is, valamint fejlesztõ
nevelés-oktatásban teljesíthetõ.
(8) A jegyzõ gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek és a tankötelesek nyilvántartásáról,
a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, hivatalból elrendeli és felügyeli
a tankötelezettség teljesítését, a szakértõi vizsgálatokon való megjelenést.
(9) A gyermek, tanuló lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatal ellátja a tanköteles
tanuló igazolatlan mulasztása esetén a törvény vagy kormányrendelet által feladat- és hatáskörébe utalt feladatokat.
(10) A kormányhivatal az óvodás és a tanköteles gyermekekrõl vezetett nyilvántartást megküldi a lakóhely, ennek
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes óvodának, általános iskolának.

46. §

(1) A tanuló kötelessége, hogy
a) részt vegyen a kötelezõ és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon
és szakmai gyakorlatokon,
b) eleget tegyen – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelõen – tanulmányi
kötelezettségének,
c) életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete,
szükség esetén irányítása mellett – a házirendben meghatározottak szerint – közremûködjön saját környezetének
és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, kollégiumi foglalkozások,
rendezvények elõkészítésében, lezárásában,
d) megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások, az iskola és a kollégium helyiségei
és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, az iskola,
a kollégium szabályzatainak elõírásait,
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óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülõ hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi
szûrõvizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védõ ismereteket, továbbá
haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait,
az iskola, kollégium alkalmazottait vagy másokat veszélyeztetõ állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
f) megõrizze, továbbá az elõírásoknak megfelelõen kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket,
óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit,
g) az iskola, kollégium vezetõi, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben
tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait,
h) megtartsa az iskolai, kollégiumi SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat.
A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára
biztosítani fizikai és lelki erõszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethetõ alá testi és lelki fenyítésnek,
kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak.
A gyermeknek, a tanulónak joga, hogy
a) képességeinek, érdeklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit
figyelembe véve – az e törvény 2. § (1) bekezdésében meghatározott jogát szabadon érvényesítve –
továbbtanuljon, továbbá alapfokú mûvészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése
érdekében,
b) a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák,
óvodai életrendjét, iskolai tanulmányi rendjét pihenõidõ, szabadidõ, testmozgás beépítésével, sportolási,
étkezési lehetõség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelõen alakítsák ki,
c) nemzetiségi hovatartozásának megfelelõ nevelésben és oktatásban részesüljön,
d) részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelés-oktatás során
a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék,
e) egyházi, magánintézményben vegye igénybe az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátást, továbbá, hogy az állami, és
települési önkormányzati fenntartású nevelési-oktatási intézményben egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcsoktatásban vegyen részt,
f) személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési
jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény
tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak
érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai
egészségét, testi épségét, valamint a mûvelõdéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek
megteremtését, fenntartását,
g) állapotának, személyes adottságának megfelelõ megkülönböztetett ellátásban – különleges gondozásban,
rehabilitációs célú ellátásban – részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez
forduljon segítségért,
h) az oktatási jogok biztosához forduljon.
A gyermek, tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétõl függõen, külön
jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban
részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket,
tanulókat terhelõ költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének
halasztására vagy a részletekben való fizetésre.
Az elsõtõl a nyolcadik évfolyamig, továbbá a nemzetiségi nevelés-oktatásban és a gyógypedagógiai
nevelés-oktatásban az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre.
A tanuló joga különösen, hogy
a) kollégiumi ellátásban részesüljön,
b) válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások, továbbá pedagógusok
közül,
c) igénybe vegye az iskolában és kollégiumban rendelkezésre álló eszközöket, az iskola és kollégium létesítményeit
és az iskolai, kollégiumi könyvtári szolgáltatást,
d) rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön,
e) hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges
eljárásokról,
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részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, mûvelõdési,
mûvészeti, ismeretterjesztõ, sport- és más köröknek,
g) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésrõl, az õt nevelõ és
oktató pedagógus munkájáról, az iskola, kollégium mûködésérõl, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és
tanulmányait érintõ kérdésekrõl, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola,
a kollégium vezetõihez, pedagógusaihoz, az iskolaszékhez, a kollégiumi székhez, a diákönkormányzathoz, és arra
legkésõbb a megkereséstõl számított tizenöt napon belül – az iskolaszéktõl, kollégiumi széktõl a tizenötödik
napot követõ elsõ ülésen – érdemi választ kapjon,
h) vallási, világnézeti vagy más meggyõzõdését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre
juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem
korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását,
i) jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen,
j) jogai megsértése esetén – jogszabályban meghatározottak szerint – eljárást indítson, továbbá igénybe vegye
a nyilvánosságot,
k) személyesen vagy képviselõi útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintõ
döntések meghozatalában,
l) kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését,
m) kérelmére – jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság elõtt adjon számot
tudásáról,
n) kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe,
o) választó és választható legyen a diákképviseletbe,
p) a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje
az õt ért sérelem orvoslását,
q) kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegû
támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll.
A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait.
Nagykorú és cselekvõképes tanuló esetén e törvénynek a szülõ jogaira és kötelességeire vonatkozó rendelkezéseit
nem kell alkalmazni. Ha e törvény vagy a végrehajtására kiadott jogszabály a szülõ, a szülõi szervezet vagy a szülõk
képviselõje részére kötelezettséget vagy jogot állapít meg, nagykorú tanuló esetén a kötelezettségek teljesítése,
a jogok gyakorlása a tanulót – az iskolaszékbe történõ delegálás kivételével –, a diákönkormányzatot, a tanulók
képviselõjét illeti meg vagy terheli. Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülõvel közös
háztartásban él, a tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony megszûnésével, a tanuló tanulmányi
kötelezettségének teljesítésével és a fizetési kötelezettséggel járó iskolai, kollégiumi döntésekrõl a szülõt is értesíteni
kell.
A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérõ megállapodás hiányában a nevelési-oktatási
intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elõ a tanulói
jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredõ kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy
az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót
az SZMSZ-ben meghatározott mértékû díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog
értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az elõállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás,
e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más
hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történõ átadására vonatkozó rendelkezéseket
kell alkalmazni.
Ha az iskola, kollégium a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt – kérelemre – a tanuló
részére legkésõbb a tanulói jogviszony megszûnésekor visszaadni. Az õrzésre egyebekben a Ptk. szerinti felelõs õrzés
szabályait kell alkalmazni.
A (9) bekezdésben meghatározott esetben a tanulót megfelelõ díjazás illeti meg. A megfelelõ díjazásban a tanuló –
tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülõje egyetértésével – és a nevelési-oktatási intézmény
állapodik meg, ha alkalomszerûen, egyedileg elkészített dolog értékesítésébõl, hasznosításából származik a bevétel.
Az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelõ díjazást a teljes
képzési folyamatban részt vevõk által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell
megállapítani. Ennek szabályait az SZMSZ-ben kell meghatározni oly módon, hogy a szabályozás figyelembe vegye
a tanuló teljesítményét.
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(12) A (9) és (11) bekezdésben foglaltak – a szakképzésben részt vevõ tanulókat megilletõ juttatások tekintetében – nem
alkalmazhatók arra a tanulóra, aki a szakképzésben tanulószerzõdés alapján vesz részt.
(13) Az iskola a tanuló kérelmére diákigazolvány kiadását kezdeményezi a KIR mûködtetõjénél. A diákigazolvány
elkészítésérõl a KIR mûködtetõje gondoskodik. A diákigazolvány közokirat. A diákigazolvány tartalmazza
a diákigazolvány számát, a tanuló nevét, születési helyét és idejét, lakcímét és a 14. életévét betöltött tanuló esetében
az aláírását. A diákigazolvány tartalmazza továbbá a tanuló fényképét, azonosító számát, az iskola nevét és címét,
a diákigazolvány lejáratának napját, az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot és az igazolvány típusát.
A diákigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenõrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány.
A diákigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a köznevelési
intézmény a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton terjeszti elõ
a diákigazolvány elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket.
A köznevelési intézmény az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra
alkalmas rendszeren keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot KIR mûködtetõjével. A KIR mûködtetõje
a diákigazolvány igényléséhez és elõállításához szükséges személyes adatokat, a köznevelési intézmény adatait,
a diákigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát, valamint a jogosultság ellenõrzéséhez
és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ adatot tartalmazó nyilvántartást vezet.
A KIR mûködtetõje, a diákigazolvány elkészítésében közremûködõk a diákigazolvány elkészítése körében tudomására
jutott személyes adatot a diákigazolvány érvényességének megszûnését követõ öt évig kezelhetik.

28. Sajátos nevelési igényû és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ gyermekek,
tanulók nevelése, oktatása
47. §

(1) A sajátos nevelési igényû gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelõ
pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdõdõen, hogy
igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelõ ellátást a szakértõi bizottság szakértõi
véleményében foglaltak szerint kell biztosítani.
(2) A szülõ választja ki a sajátos nevelési igényû tanuló számára megfelelõ ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt
az illetékes szakértõi bizottság szakértõi véleménye alapján, a szülõ és a gyermek igényeinek és lehetõségeinek
figyelembevételével.
(3) A sajátos nevelési igényû gyermek óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása, továbbá kollégiumi nevelése
az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai
csoportban, iskolai osztályban, vagy a többi gyermekkel, tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai
csoportban, iskolai osztályban (a továbbiakban: a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók – külön vagy közös vagy
részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevõ óvoda és iskola, kollégium együtt: gyógypedagógiai
nevelésben, oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézmény) történhet.
(4) A sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló neveléséhez és oktatásához az alábbi feltételek szükségesek:
a) a gyermek, tanuló külön neveléséhez és oktatásához a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának
megfelelõ gyógypedagógus, konduktor foglalkoztatása, a neveléshez és oktatáshoz szükséges speciális tanterv,
tankönyv és egyéb segédlet,
b) egyéni elõrehaladású képzéshez, integrált óvodai neveléshez, iskolai nevelés-oktatáshoz, fejlesztõ neveléshez,
fejlesztõ nevelés-oktatáshoz, az illetékes szakértõi bizottság által meghatározottak szerinti foglalkozáshoz
szakirányú végzettségû gyógypedagógus, a foglalkozásokhoz speciális tanterv, tankönyv, valamint speciális
gyógyászati és technikai eszközök,
c) a fejlesztési területek szakértõi bizottság által történõ meghatározása.
(5) A gyermek külön óvodai nevelését végzõ óvodai csoportot, a tanulók külön iskolai nevelését, oktatását végzõ iskolai
osztályt a sajátos nevelési igény típusának megfelelõen kell létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban
részt vevõ nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és
rehabilitációs ellátásban is részesül.
(6) A gyermek, tanuló érdekében a kormányhivatal kötelezheti a szülõt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértõi
vizsgálaton, továbbá a szakértõi vélemény alapján gyermekét a megfelelõ nevelési-oktatási intézménybe írassa be. Ha
a szülõ a kormányhivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a kormányhivatal
a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti.
A szakértõi bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket,
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tanulót. A szakértõi vizsgálaton való részvétel érdekében szükséges utazás költségeit a társadalombiztosítás
a szülõnek megtéríti.
Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlõdési zavarral küzdõ sajátos nevelési igényû tanulót
két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdõ
vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport, iskolai
osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt
történik.
Ha a gyermek, a tanuló beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, fejlesztõ foglalkoztatásra jogosult.
A fejlesztõ foglalkoztatás a nevelési tanácsadás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a kollégiumi nevelés és
oktatás keretében valósítható meg.
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevõ nevelési-oktatási intézményben
a) a fogyatékosság típusának megfelelõ szakirányon szerzett gyógypedagógusi, gyógypedagógiai tanári,
konduktori, konduktor-óvodapedagógusi, konduktor-tanítói, terapeuta szakképzettség kell, ha az óvodai
foglalkozás, vagy a tanórai foglalkozás elsõdleges célja
aa) a sajátos nevelési igénybõl eredõ hátrány csökkentése,
ab) az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció,
ac) az értelmi fogyatékossággal élõ tanuló iskolai nevelés-oktatása a külön e célra létrehozott
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történik,
b) az a) pontban meghatározott vagy az általános szabályok szerinti végzettség és szakképzettség kell,
ba) ha az óvodai foglalkozás, a tanórai foglalkozás elsõdlegesen nem a sajátos nevelési igénybõl eredõ hátrány
csökkentését, a tanuló egészségügyi és pedagógiai célú habilitációját, rehabilitációját szolgálja,
bb) az egyéb foglalkozáshoz, a kollégiumi foglalkozáshoz,
c) az enyhe értelmi fogyatékos tanulók idegen nyelv oktatását elláthatja gyógypedagógus végzettséggel és
szakképzettséggel, továbbá „komplex” típusú felsõfokú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal
egyenértékû okirattal rendelkezõ pedagógus is.
A sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális szakképzettséggel
rendelkezõ szakember utazó gyógypedagógusi hálózat útján is biztosítható. Az utazó gyógypedagógusi hálózat
megszervezése és mûködtetése a kormányhivatal feladata.
A tehetséggondozás kereteit a Nemzeti Tehetség Program jelöli ki, amelyet a Nemzeti Tehetség Alap támogat.
A Nemzeti Tehetség Program és Alap az oktatásért felelõs miniszter irányítása alatt, jogszabályban foglaltak szerint
mûködik. A Nemzeti Tehetség Program elérendõ célokat jelölhet ki a köznevelési intézmények számára, és tartalmazza
a feladatok finanszírozásának módját is.

29. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat
48. §

(1) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggõ közös tevékenységük megszervezésére,
a demokráciára, közéleti felelõsségre nevelés érdekében – a házirendben meghatározottak szerint – diákköröket
hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és mûködését a nevelõtestület segíti.
(2) A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak – a nevelõtestület véleménye meghallgatásával – saját közösségi életük
tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselõik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat
a diákönkormányzatban.
(3) A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat
munkáját e feladatra kijelölt, felsõfokú végzettségû és pedagógus szakképzettségû személy segíti, akit
a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezetõ bíz meg ötéves idõtartamra.
(4) A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni:
a) az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása elõtt,
b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása elõtt,
c) az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor,
d) a házirend elfogadása elõtt.
(5) Az intézményi diákönkormányzat és az általános mûvelõdési központban mûködõ diákönkormányzat
megalakulására, mûködésére, jogállására a diákönkormányzatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
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30. Az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony és a kollégiumi tagsági viszony keletkezése és megszûnése
49. §

(1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel –
harmadik életévének betöltése után vehetõ fel. A szülõ gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti,
a gyermekek felvétele folyamatos.
(2) A gyermeket elsõsorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik vagy ahol szülõje dolgozik.
A felvételrõl, átvételrõl az óvoda vezetõje dönt. Ha a jelentkezõk száma meghaladja a felvehetõ gyermekek számát,
az óvodavezetõ, amennyiben az óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez,
amely javaslatot tesz a felvételre.
(3) A települési önkormányzat közzéteszi az óvoda felvételi körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét.
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelezõ felvételt biztosító óvoda).
(4) Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülõk és az óvodapedagógusok véleményének kikérése
mellett az óvodavezetõ dönt.

50. §

(1) A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy
átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételrõl vagy átvételrõl az iskola
igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait
az elõbbi idõponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az elsõ
tanév megkezdéséhez kötheti.
(2) A középfokú iskola és a kollégium – jogszabályban meghatározott keretek között – állapíthatja meg a tanulói
jogviszony, kollégiumi tagsági viszony létesítésének tanulmányi feltételeit (a továbbiakban: felvételi követelmények).
A középfokú iskola és a kollégium a felvételi követelményeket a tanév rendjérõl szóló rendelet által meghatározott
idõben a felvételi tájékoztatóban köteles nyilvánosságra hozni. A szakképzõ iskola a felvételt a szakképzésre
vonatkozó jogszabályok szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.
A pályaalkalmassági követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni.
(3) Nem szervezhetõ
a) felvételi vizsgára elõkészítõ tanfolyam térítési díj ellenében,
b) általános iskolában felvételi vizsga.
(4) Középiskolában – külön jogszabály szerint szervezett – központi írásbeli felvételi vizsga szervezhetõ. Helyi felvételi
vizsga csak központi írásbeli vizsga mellett, ahhoz kapcsolódva, és csak abban az esetben szervezhetõ, amennyiben
a felvételi évét megelõzõ három év átlagában a jelentkezõk száma több mint kétszeresen meghaladja a felvehetõ
tanulók számát.
(5) Sport- és mûvészeti emelt szintû oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga
szervezhetõ általános iskolában is.
(6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelezõ felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola
mûködik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.
(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az elsõ évfolyamra a kormányhivatal, települési önkormányzat által mûködtetett
intézmény esetében az önkormányzat által meghatározott idõszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott
idõt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(8) A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel
összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködési körzetét. A felvételi körzetek
megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
(9) A sajátos nevelési igényû tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedõen ellátó nevelési-oktatási
intézmény mûködési, felvételi körzetének meghatározása elõtt az intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt kormányhivatalok véleményét.
(10) A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelés-oktatását ellátó nevelési-oktatási intézmény
mûködési, felvételi körzetének meghatározása elõtt be kell szerezni az érdekelt települési nemzetiségi vagy országos
feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.
(11) A (6) bekezdésben foglaltakat a tagintézményként mûködõ iskolák tekintetében is alkalmazni kell.
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51. §

(1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud,
a további felvételi kérelmek teljesítésénél elõnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekeket,
tanulókat. A további felvételi kérelmekrõl az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni.
(2) A további felvételi lehetõségrõl szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi,
átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló idõszak elsõ napja elõtt – nyilvánosságra kell hozni.
(3) A többcélú intézményben általános iskolai tanulmányaikat befejezõ tanulók a pedagógiai programban
meghatározottak alapján folytatják tanulmányaikat a megfelelõ iskolatípus szerinti nevelés-oktatásban.
(4) Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában
a nevelõtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.
(5) A sajátos nevelési igényû és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanuló részére a felvételi vizsgán
indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési idõt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell
az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell
az adottságaihoz.
(6) A nemzetiséghez tartozó jelentkezõt azonos feltételek esetében elõnyben kell részesíteni, a nemzetiségi
nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni.

52. §

(1) A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi elhelyezését.
(2) Az önálló kollégiumba való felvételrõl a kollégium igazgatója, a nem önálló kollégiumba való felvételrõl pedig
a kollégiumvezetõ egyetértésével az iskola igazgatója dönt. A kollégiumba felvett tanulók foglalkozásra történõ
beosztásáról a kollégium igazgatója vagy a kollégiumvezetõ dönt, a kollégiumi nevelõtestület véleményének
kikérésével.
(3) A gyámhatóság kezdeményezésére a tanulót fel kell venni a kollégiumba. Fel kell venni a kollégiumba azt a nappali
rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ tanulót, akinek gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szûnt meg.
(4) A kollégiumi felvétel, externátusi elhelyezés a (3) bekezdésben meghatározott esetben a tanulói jogviszony
fennállásáig, egyébként egy tanévre szól.

53. §

(1) Megszûnik az óvodai elhelyezés, ha
a) a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
b) a jegyzõ a szülõ kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történõ kimaradására,
c) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
(2) Megszûnik a tanulói jogviszony
a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,
b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzésérõl szóló bizonyítvány kiállításának napján,
c) gimnáziumi tanulmányok esetén az utolsó évfolyam elvégzését követõ elsõ érettségi vizsgaidõszak utolsó
napján,
d) szakközépiskolai tanulmányok esetén az utolsó középiskolai évfolyam elvégzését követõ elsõ érettségi
vizsgaidõszak utolsó napján, ha a tanuló a szakképzésben nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz
szükséges feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
e) szakképzõ iskolában folyó szakképzésben
ea) ha a tanuló jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését követõ elsõ szakmai vizsgaidõszak
utolsó napján,
eb) ha a tanuló nem jelentkezik szakmai vizsgára, az utolsó évfolyam elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása
napján,
ec) ha a tanuló tanulmányainak folytatására egészségileg alkalmatlanná vált és az iskolában nem folyik másik
megfelelõ szakképzés, vagy a tanuló nem kíván továbbtanulni, vagy a továbbtanuláshoz szükséges
feltételek hiányában nem tanulhat tovább,
f) az alapfokú mûvészeti iskolában, ha kiskorú tanuló esetén a szülõ vagy a nagykorú tanuló írásban bejelenti, hogy
kimarad az iskolából, a bejelentésben megjelölt napon, továbbá az utolsó alapfokú évfolyam utolsó napján, ha
a tanuló nem tesz mûvészeti alapvizsgát, valamint az utolsó továbbképzõ évfolyam záróvizsga letételének
napján, ha a tanuló nem tesz záróvizsgát, az utolsó évfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány kiállításának
napján és a h) pontban megjelölt esetben,
g) a tankötelezettség megszûnése után – ha a szülõ a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló
írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján,
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h)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

ha a tanuló tanulói jogviszonyát – a tanköteles tanuló kivételével – fizetési hátralék miatt az igazgató a szülõ,
nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után
megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedésének napján.
A (2) bekezdés h) pontjában foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a tanuló hátrányos helyzetû.
Megszûnik a tanuló tanulói jogviszonya – a tanköteles tanuló kivételével – ha az iskola kötelezõ foglalkozásairól
a jogszabályban meghatározott idõnél igazolatlanul többet mulasztott.
Megszûnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerõre emelkedésének napján.
Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói
jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal
nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethetõ egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak
a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerû iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs
felnõttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni.
Ha a többcélú intézmény több iskolatípus feladatait is ellátja, a tankötelezettség ideje alatt a tanulói jogviszony nem
szüntethetõ meg, amíg a tanulmányok folytatására bármelyik iskolai feladatot ellátó intézményegységben lehetõség
van.
A tanuló kollégiumi tagsága megszûnik
a) az 52. § (4) bekezdésben meghatározott esetben a tanulói jogviszony megszûnésével, egyébként a tanév végén,
b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat jogerõre emelkedésével,
c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – a szülõ, nagykorú tanuló esetében a tanuló
eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszünteti, a megszûnés
tárgyában hozott döntés jogerõre emelkedésének napján,
d) ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülõ a tanuló kollégiumi tagságáról írásban lemond, a nyilatkozatban
megjelölt napon,
e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
A (8) bekezdés b)–c) pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi tagsági viszony
fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét. Abban az esetben, ha a tanuló felvételére
a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a (8) bekezdés c) pontjában meghatározottak nem, a d) pontjában
meghatározottak pedig a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók. A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzetû
tanulók tekintetében nem alkalmazhatók.
Megszûnik az óvodai elhelyezés, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony, ha a nevelési-oktatási intézmény
jogutód nélkül megszûnik.

31. A tanuló kötelességének teljesítése
54. §

(1) A pedagógus – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tanuló teljesítményét, elõmenetelét tanítási év közben
rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minõsíti. A tanuló magatartásának és
szorgalmának értékelését és minõsítését az osztályfõnök – az osztályban tanító pedagógusok véleményének
kikérésével – végzi. Az érdemjegyekrõl a tanulót és a kiskorú tanuló szülõjét rendszeresen értesíteni kell. A félévi és
az év végi osztályzatot az érdemjegyek alapján kell meghatározni. Az évközi érdemjegyeket és az év végi
osztályzatokat szóbeli vagy írásbeli szöveges értékelés kíséri. Az iskola az osztályzatról a tanulót és a kiskorú tanuló
szülõjét félévkor értesítõ, év végén bizonyítvány útján értesíti. Értesítõ gyakrabban is készülhet az intézmény
pedagógia programja szerint. Az érdemjegy és az osztályzat megállapítása a tanuló teljesítményének, szorgalmának
értékelésekor, minõsítésekor nem lehet fegyelmezési eszköz.
(2) Az érdemjegyek és osztályzatok a következõk:
a) a tanuló tudásának értékelésénél és minõsítésénél jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1),
b) a tanuló magatartásának értékelésénél és minõsítésénél példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2),
c) a tanuló szorgalmának értékelésénél és minõsítésénél példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2).
(3) Az elsõ évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minõsítéssel kell kifejezni, hogy
a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelõen teljesített vagy felzárkóztatásra szorul.
(4) A második évfolyam végén és a magasabb évfolyamokon félévkor és év végén a tanuló értékelésére – jóváhagyott
kerettanterv vagy az oktatásért felelõs miniszter engedélyével – az iskola pedagógiai programja a (2) bekezdésben
meghatározottaktól eltérõ jelölés, szöveges értékelés alkalmazását is elõírhatja. Ha az iskola nem alkalmazza
az (1)–(2) bekezdésben meghatározottakat, de arra iskolaváltás vagy továbbtanulás miatt szükség van, vagy a szülõ
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vagy a tanuló kérésére köteles a félévi és az év végi minõsítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott
jelölés, értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell meghatározni.
Az egyes tanulók év végi osztályzatát a nevelõtestület osztályozó értekezleten áttekinti, és a pedagógus,
az osztályfõnök, gyakorlati képzés szervezõje által megállapított osztályzatok alapján dönt a tanuló magasabb
évfolyamba lépésérõl.
Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott
érdemjegyek átlagától, a nevelõtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és
indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelõtestület ennek
indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja.
A tanuló értékelésekor, minõsítésekor az (1) bekezdésben meghatározottakat – az érdemjegy és az osztályzat
alkalmazására vonatkozó rendelkezések kivételével – akkor is alkalmazni kell, ha az iskola nem használja az érdemjegy,
az osztályzat megjelölést.
Ha a tanuló gyakorlati képzését nem az iskola tartja, a gyakorlati képzés keretében végzett tevékenységével
összefüggésben teljesítményét, magatartását és szorgalmát a gyakorlati képzés szervezõje értékeli
a (2) bekezdésében foglaltak szerint. A tanuló félévi és év végi osztályzatát a gyakorlati képzés szervezõje állapítja meg
és a nevelõtestület dönt a tanuló magasabb évfolyamba lépésérõl, szakmai vizsgára bocsátásáról.

55. §

(1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére – kiskorú tanuló esetében a szülõ kérelmére –
felmentheti az iskolai kötelezõ tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos
nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti
a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában – kivéve, ha
az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelõen egész napos iskolaként mûködik – az igazgató a tanulót a szülõ
kérelmére felmentheti – az általános iskolában tizenhat óra elõtt megszervezett egyéb foglalkozás alól.
(2) A magántanulót – az iskolában vagy azon kívül folyó gyakorlati képzés kivételével – az iskola valamennyi kötelezõ
tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. Az iskolai rendszerû szakképzésben a magántanulókra vonatkozó részletes
szabályokat a szakképzésre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
(3) Az, akit felmentettek a kötelezõ tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott idõben, és
a nevelõtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról.

56. §

(1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértõi bizottság véleménye alapján az igazgató
mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történõ értékelés és minõsítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és
minõsítés alkalmazását írja elõ.
(2) Szünetel a tanulói jogviszonya annak, akinek engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, vagy akit fegyelmi
határozattal a tanév folytatásától eltiltottak.

57. §

(1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az elõírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette.
Az iskola igazgatója a szülõ kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola elsõ évfolyamának
megismétlését, akkor is, ha a tanuló az elõírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben
a megismétlésre kerülõ évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülõ kérésére az iskola magasabb évfolyama is
megismételhetõ legfeljebb egy alkalommal.
(2) Az alapfokú mûvészeti iskola alapfokú évfolyamáról a továbbképzõ évfolyamba az léphet, aki – jogszabályban
meghatározottak szerint szervezett – mûvészeti alapvizsgát tett.
(3) A tanuló az iskola igazgatójának engedélyével az iskola két vagy több évfolyamára megállapított tanulmányi
követelményeket egy tanévben vagy az elõírtnál rövidebb idõ alatt is teljesítheti.
(4) A tanuló az egyes évfolyamok, továbbá az érettségi vizsga, a szakmai vizsga, a mûvészeti alapvizsga és a mûvészeti
záróvizsga tanulmányi követelményeinek teljesítésérõl bizonyítványt kap. A bizonyítvány tartalmazza az általa
tanúsított végzettségnek, szakképzettségnek a Magyar Képesítési Keretrendszer, valamint az Európai Képesítési
Keretrendszer szerinti besorolását az errõl szóló kormányrendelet alapján. A bizonyítvány és a bizonyítvány
kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat.
(5) Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges nyomtatvány
alkalmazható, amelyet az oktatásért felelõs miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és
felnõttképzésért felelõs miniszter jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául
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szolgáló nyomtatvány elõállításához, forgalmazásához az oktatásért felelõs miniszter, szakképesítést tanúsító
bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter engedélye szükséges.
(6) Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítésérõl kiállított bizonyítvány kivételével –
az oktatásért felelõs miniszter, szakképesítést tanúsító bizonyítvány esetén a szakképzésért és felnõttképzésért felelõs
miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények
megtartásával elektronikus úton is elkészíthetõk és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló
nyomtatványt ebben az esetben is elõ kell állítani nyomtatott formában, és meg kell õrizni.
(7) A kiadott érettségi bizonyítványokról és a szakképesítést tanúsító bizonyítványokról – a vizsgaszabályzatban
meghatározottak szerint – központi nyilvántartást kell vezetni.
(8) Ha a szakiskola, a szakközépiskola párhuzamos oktatás keretében mûvészeti szakmai vizsgára készít fel, a tanuló
magasabb évfolyamba lépésérõl a szakképzés követelményei tekintetében külön is lehet dönteni és bizonyítványt
kiállítani.

32. A tanuló jutalmazása, fegyelmi és kártérítési felelõssége, a nevelési-oktatási intézmény kártérítési
felelõssége
58. §

(1) A gyermeket, a tanulót a tõle elvárhatónál jobb teljesítményéért az intézmény házirendjében foglaltak szerint
jutalmazni kell.
(2) Az oktatásért felelõs miniszter díjat, kitüntetést alapíthat az országos vagy nemzetközi jelentõségû eseményeken
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó tanulók jutalmazása, elismerése céljából. A miniszter által alapított díj, kitüntetés
kedvezményezettjeinek körére a köznevelési intézmény vezetõje tehet javaslatot.
(3) Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi
büntetésben részesíthetõ. A fegyelmi eljárás megindítása és lefolytatása kötelezõ, ha a tanuló maga ellen kéri. Kiskorú
tanuló esetén e jogot a szülõ gyakorolja.
(4) A fegyelmi büntetés lehet
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába,
e) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától,
f) kizárás az iskolából.
(5) Tanköteles tanulóval szemben a (4) bekezdés e)–f) pontjában és a (7) bekezdés e) pontjában meghatározott fegyelmi
büntetés csak rendkívüli vagy ismétlõdõ fegyelmi vétség esetén alkalmazható. Ekkor a szülõ köteles új iskolát,
kollégiumot keresni a tanulónak. Abban az esetben, ha a tanuló más iskolában, kollégiumban történõ elhelyezése
a szülõ kezdeményezésére tizenöt napon belül nem oldódik meg, a kormányhivatal hét napon belül köteles másik
iskolát, kollégiumot kijelölni számára. A (4) bekezdés d) pontjában szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható,
ha az iskola igazgatója a tanuló átvételérõl a másik iskola igazgatójával megállapodott. A (4) bekezdés c) pontjában
meghatározott fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható.
(6) A szakképzõ iskola tanulója ellen folytatott fegyelmi eljárásba, ha a tanuló tanulószerzõdést kötött, be kell vonni
a területileg illetékes kamarát.
(7) A kollégium tagja ellen a kollégium rendjének megsértéséért
a) megrovás,
b) szigorú megrovás,
c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása,
d) áthelyezés másik szobába, tanulócsoportba,
e) kizárás
fegyelmi büntetés szabható ki.
(8) Nem indítható fegyelmi eljárás, ha a kötelezettségszegés óta három hónap már eltelt. Ha a kötelezettségszegés miatt
büntetõ- vagy szabálysértési eljárás indult, és az nem végzõdött felmentéssel (az indítvány elutasításával), a határidõt
a jogerõs határozat közlésétõl kell számítani.
(9) A fegyelmi büntetés megállapításánál a tanuló életkorát, értelmi fejlettségét, az elkövetett cselekmény súlyát
figyelembe kell venni. A fegyelmi büntetést a nevelõtestület hozza. Az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat
véleményét a fegyelmi eljárás során be kell szerezni.
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(10) A fegyelmi eljárás megindításáról – az indok megjelölésével – a tanulót és a kiskorú tanuló szülõjét értesíteni kell.
A fegyelmi eljárás során a tanulót meg kell hallgatni, és biztosítani kell, hogy álláspontját, védekezését elõadja. Ha
a meghallgatáskor a tanuló vitatja a terhére rótt kötelességszegést, vagy a tényállás tisztázása egyébként indokolja,
tárgyalást kell tartani. A tárgyalásra a tanulót és a kiskorú tanuló szülõjét meg kell hívni. Kiskorú tanuló esetén
a fegyelmi eljárásba a szülõt minden esetben be kell vonni. A fegyelmi eljárásban a tanulót és a szülõt meghatalmazott
is képviselheti.
(11) A tanulóval szemben ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés állapítható meg. Ha
a kötelességszegés miatt az iskolában és a kollégiumban is helye lenne fegyelmi büntetés megállapításának,
a nevelési-oktatási intézmények eltérõ megállapodásának hiányában a fegyelmi büntetést abban a nevelési-oktatási
intézményben lehet megállapítani, amelyikben az eljárás elõbb indult.
(12) A gyakorlati képzés keretében elkövetett kötelességszegésért a fegyelmi eljárást az iskolában kell lefolytatni.
(13) Végrehajtani csak jogerõs fegyelmi határozatot lehet. Ha a végrehajtás elmaradása a többi tanuló jogait súlyosan
sértené vagy más elháríthatatlan kárral, veszéllyel járna, az elsõfokú határozat a fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.
(14) A fegyelmi eljárás lefolytatásának alapvetõ szabályait jogszabály állapítja meg. A fegyelmi eljárás lefolytatásának
részletszabályairól az SZMSZ-ben kell rendelkezni.
59. §

(1) Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek vagy
a gyakorlati képzés szervezõjének jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kártérítés mértéke nem haladhatja meg
a) gondatlan károkozás esetén a kötelezõ legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint
megállapított – egyhavi összegének ötven százalékát,
b) ha a tanuló cselekvõképtelen vagy korlátozottan cselekvõképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár,
legfeljebb azonban a kötelezõ legkisebb munkabér – a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint
megállapított – öthavi összegét.
(3) Az óvoda, az iskola, a kollégium, a gyakorlati képzés szervezõje a gyermeknek, tanulónak az óvodai elhelyezéssel,
tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal, gyakorlati képzéssel összefüggésben okozott kárért
vétkességére tekintet nélkül, teljes mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni azzal
a kiegészítéssel, hogy a nevelési-oktatási intézmény vagy a gyakorlati képzés szervezõje felelõssége alól csak akkor
mentesül, ha bizonyítja, hogy a kárt a mûködési körén kívül esõ elháríthatatlan ok idézte elõ. Nem kell megtéríteni
a kárt, ha azt a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
(4) Ha a szakképzõ iskola tanulója tanulószerzõdést kötött, a gyakorlati képzés szervezõjének vagy a tanulónak okozott
kár megtérítésére a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

33. A felnõttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések
60. §

(1) A tanuló munkahelyi, családi vagy más irányú elfoglaltságához, a meglévõ ismereteihez és életkorához igazodó iskolai
oktatásban (a továbbiakban: felnõttoktatás) az e törvényben foglaltak szerint vehet részt.
(2) A tanuló attól az évtõl kezdõdõen, amelyben
a) nyolc évfolyamos általános iskola esetén tizenhatodik,
b) középiskola és szakiskola esetén huszonegyedik
életévét betölti, kizárólag felnõttoktatásban kezdhet új tanévet.
(3) A tanuló középfokú iskolában attól a tanévtõl kezdve folytathatja a tanulmányait felnõttoktatás keretében, amelyben
a tizenhatodik életévét betölti.
(4) Sajátos nevelési igényû tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanuló esetén,
továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt,
a (2) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott életkorhoz kettõ évet hozzá kell számítani.
(5) A felnõttoktatás megszervezhetõ
a) az e célra létesített – 7. § (1) bekezdés b)–e) és g) pontjában felsorolt – iskolákban,
b) a nappali rendszerû iskolai oktatás céljára létesített iskolának a felnõttoktatási osztályában.
(6) A felnõttoktatásban a tizenhat–húsz éves tanulók részére ifjúsági osztály, csoport szervezhetõ.
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(7) A felnõttoktatásban az oktatás megszervezhetõ a nappali oktatás munkarendje, továbbá esti, levelezõ vagy más
sajátos munkarend szerint. Nappali oktatás munkarendje szerint azok részére szervezhetõ meg az oktatás, akik nappali
rendszerû iskolai oktatásban vehetnek részt. A nappali oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák
számának a kerettantervben a nappali rendszerû oktatás munkarendje szerinti kötelezõ tanórai foglalkozások
legalább kilencven százalékát el kell érnie.
(8) Az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerû
oktatás munkarendje szerinti kötelezõ tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát, levelezõ oktatás esetében
legalább tíz százalékát el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha a tanulónak tanórai
foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai foglalkozások száma nem éri el a levelezõ
oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos munkarend szerint folyik a felnõttoktatás különösen a távoktatási
formában.
(9) A felnõttoktatásban
a) az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet,
b) ha a tanítást nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezik, a tanév rendjében meghatározott tanítási
napot az egyéni felkészülés keretében tanulásra fordított – az iskola által elõírt – napokkal együtt kell számítani, és
nem kell alkalmazni az ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket,
c) a nem kötelezõ tanórai foglalkozásra, az osztálybontásra és egyéni foglalkozásra, az egyéb foglalkozásra,
a mindennapos testnevelésre vonatkozó rendelkezések alkalmazása nem kötelezõ,
d) a tanuló akkor veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények szolgáltatásait, ha nappali
oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait.
(10) Ha a felnõttoktatásban részt vevõ tanuló nem veheti igénybe a pedagógiai szakszolgálat feladatait ellátó intézmények
szolgáltatásait, abban a kérdésben, hogy különleges gondozásra jogosult-e, a jogszabályban meghatározott szakértõ
szakvéleménye alapján kell dönteni.

34. Pedagógusok és alkalmazottak
61. §

(1) Nevelõ-oktató munka – óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás, pedagógiai
szakszolgálat keretében gyermekekkel, tanulókkal való pedagógiai célú közvetlen foglalkozás –
pedagógus-munkakörben, az óraadó tanár kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban
látható el. Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó tanár kivételével – polgári jogi jogviszony nem létesíthetõ.
(2) A pedagógiai szakszolgálatok feladatait és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat szakirányú felsõfokú végzettségû
szakember látja el.
(3) A nevelõ és oktató munkát, a pedagógiai szakszolgálatokat és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátását
szakképzett szakemberek segítik. A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetõk, pedagógusok,
valamint a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõk körét az 1–3. melléklet határozza meg.
(4) A pedagógusok tevékenységét szakértõk, szaktanácsadók segítik. A szaktanácsadó feladata a pedagógusok
munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk,
továbbképzések, szakmai fórumok szervezése. A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett látja el feladatait.
Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai
végzettséggel és szakképzettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelõ-oktató munkában eltöltött legalább
tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény
alkalmazásában áll vagy egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan tíz évnél nem régebben ment
nyugdíjba.
(5) A köznevelési intézmények feladatainak ellátásában gazdasági, ügyviteli, mûszaki, kisegítõ és más alkalmazottak
vesznek részt. Gazdasági, ügyviteli, mûszaki, kisegítõ munkakörökben az ellátandó feladatoktól függõen ajánlott
megoldani a foglalkoztatást. Az állami fenntartású nevelési-oktatási és pedagógiai szakszolgálati intézményekben –
a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs miniszter által alapított és fenntartott intézmények
kivételével – gazdasági, ügyviteli, mûszaki, kisegítõ munkakörökben alkalmazottak létszáma legfeljebb
a pedagógusok teljes munkaidõre számított létszámának húsz százaléka, szakközépiskolában harminc százaléka,
kollégiumban ötven százaléka lehet.
(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy a köznevelési
intézménynek ki a fenntartója.
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(7) A köznevelési intézményben történõ foglalkoztatás esetén nem összeférhetetlen, ha a magasabb vezetõ, vezetõ,
továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult a Munka Törvénykönyve szerinti közeli hozzátartozójával
irányítási, felügyeleti, ellenõrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.

35. A pedagógus kötelességei és jogai
62. §

(1) A pedagógus alapvetõ feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, oktatása, óvodában a gyermekek Óvodai
nevelés országos alapprogramja szerinti nevelése, iskolában a kerettantervben elõírt törzsanyag átadása,
elsajátításának ellenõrzése, sajátos nevelési igényû tanuló esetén az egyéni fejlesztési tervben foglaltak
figyelembevételével. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy
a) nevelõ és oktató munkája során gondoskodjék a gyermek személyiségének fejlõdésérõl, tehetségének
kibontakoztatásáról, ennek érdekében tegyen meg minden tõle elvárhatót, figyelembe véve a gyermek egyéni
képességeit, adottságait, fejlõdésének ütemét, szociokulturális helyzetét,
b) a különleges bánásmódot igénylõ gyermekekkel egyénileg foglalkozzon, szükség szerint együttmûködjön
gyógypedagógussal vagy a nevelést, oktatást segítõ más szakemberekkel, a bármilyen oknál fogva hátrányos
helyzetû gyermek, tanuló felzárkózását elõsegítse,
c) segítse a tehetségek felismerését, kiteljesedését, nyilvántartsa a tehetséges tanulókat,
d) elõmozdítsa a gyermek, tanuló erkölcsi fejlõdését, a közösségi együttmûködés magatartási szabályainak
elsajátítását, és törekedjen azok betartatására,
e) egymás szeretetére és tiszteletére, a családi élet értékeinek megismerésére és megbecsülésére,
együttmûködésre, környezettudatosságra, egészséges életmódra, hazaszeretetre nevelje a gyermekeket,
tanulókat,
f) a szülõt (törvényes képviselõt) rendszeresen tájékoztassa a tanuló iskolai teljesítményérõl, magatartásáról,
az ezzel kapcsolatban észlelt problémákról, az iskola döntéseirõl, a gyermek tanulmányait érintõ lehetõségekrõl,
g) a gyermek testi-lelki egészségének fejlesztése és megóvása érdekében tegyen meg minden lehetséges
erõfeszítést: felvilágosítással, a munka- és balesetvédelmi elõírások betartásával és betartatásával,
a veszélyhelyzetek feltárásával és elhárításával, a szülõ – és szükség esetén más szakemberek – bevonásával,
h) a gyermekek, a tanulók és a szülõk, valamint a munkatársak emberi méltóságát és jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa, javaslataikra, kérdéseikre érdemi választ adjon,
i) az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan és változatos módszerekkel közvetítse, oktatómunkáját éves és tanórai
szinten, tanulócsoporthoz igazítva, szakszerûen megtervezve végezze, irányítsa a tanulók tevékenységét,
j) a kerettantervben és a pedagógiai programban meghatározottak szerint érdemjegyekkel vagy szövegesen,
sokoldalúan, a követelményekhez igazodóan értékelje a tanulók munkáját,
k) részt vegyen a számára elõírt pedagógus-továbbképzéseken, folyamatosan képezze magát,
l) tanítványai pályaorientációját, aktív szakmai életútra történõ felkészítését folyamatosan irányítsa,
m) a pedagógiai programban és az SZMSZ-ben elõírt valamennyi pedagógiai és adminisztratív feladatait
maradéktalanul teljesítse,
n) pontosan és aktívan részt vegyen a nevelõtestület értekezletein, a fogadóórákon, az iskolai ünnepségeken és
az éves munkaterv szerinti rendezvényeken,
o) határidõre megszerezze a kötelezõ minõsítéseket,
p) megõrizze a hivatali titkot,
q) hivatásához méltó magatartást tanúsítson,
r) a gyermek, tanuló érdekében együttmûködjön munkatársaival és más intézményekkel.
(2) A pedagógus hétévenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben
vesz részt. Megszüntethetõ – munkaviszony esetében felmondással, közalkalmazotti jogviszony esetében
az alkalmatlanság jogcímén történõ felmentéssel – annak a pedagógusnak a munkaviszonya, közalkalmazotti
jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, vagy tanulmányait nem fejezte be sikeresen. Az elsõ
továbbképzés az elsõ minõsítés elõtt kötelezõ. Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól az a pedagógus, aki
betöltötte az 55. életévét. Nem kell továbbképzésben részt venni annak a pedagógusnak, aki pedagógus-szakvizsgát
tett, a vizsgák letétele utáni hét évben.
(3) A Pedagógus II., a Mesterpedagógus és a Pedagógus IV. (a továbbiakban: Kutatótanár) fokozatból eggyel alacsonyabb
fokozatba kerül visszasorolásra az a pedagógus, aki a fokozatba lépését követõ kilencedik tanév végéig önhibájából
nem teljesíti a pedagógus-továbbképzésben történõ részvételi kötelezettségét.
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(4) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából a külön jogszabályban meghatározottakon kívül csak olyan
továbbképzés vehetõ figyelembe, amelynek programját az oktatásért felelõs miniszter jóváhagyta és a program
alkalmazására engedélyt adott. A pedagógus-továbbképzések nyilvántartását és ellenõrzését a hivatal az oktatásért
felelõs miniszter által kijelölt háttérintézménnyel közösen látja el.
(5) A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének
nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidõ) az intézményvezetõ által – az e törvény keretei között –
meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidõ fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy
felhasználását maga jogosult meghatározni.
(6) A teljes munkaidõ ötvenöt–hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidõ) tanórai
és egyéb foglalkozások megtartása rendelhetõ el. A kötött munkaidõ fennmaradó részében a pedagógus
a nevelés-oktatást elõkészítõ, nevelés-oktatással összefüggõ egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti
helyettesítést lát el.
(7) Az intézményvezetõ a kötött munkaidõben ellátandó feladatok elosztásánál biztosítja az arányos és egyenletes
feladatelosztást a nevelõtestület tagjai között.
(8) Óvodában a kötött munkaidõt a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell
fordítani.
(9) A vezetõpedagógus neveléssel-oktatással lekötött munkaideje gyakorló óvodában a teljes munkaideje hatvan
százaléka, más gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló szakszolgálati intézményben a teljes munkaideje
harminc százaléka lehet.
(10) A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakört betöltõ
neveléssel-oktatással lekötött munkaideje a teljes munkaideje ötven százaléka.
(11) A gyakornoknak a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje tanítók, általános és középiskolai tanárok esetében
a teljes munkaideje ötven százaléka, óvodapedagógusok esetében hatvanöt százaléka lehet.
(12) Az iskolai, kollégiumi könyvtárostanár, könyvtárostanító a neveléssel-oktatással lekötött munkaidõ keretében
biztosítja a könyvtár nyitva tartását, a könyvtári órákat. Munkaköri feladatként a kötött munkaidõ többi része hetven
százaléka – a könyvtár zárva tartása mellett – a munkahelyen végzett könyvtári munkára (az állomány gyarapítása,
gondozása, könyvtári kutatómunka), iskolai kapcsolattartásra, a további harminc százaléka a munkahelyen kívül
végzett felkészülésre, könyvtári kapcsolatépítésre, állománygyarapításra, továbbá a pedagógus-munkakörrel
összefüggõ más tevékenység ellátására szolgál.
(13) A pedagógiai szakszolgálat intézményében alkalmazott pedagógusok teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás
esetében heti huszonegy órában a neveléssel-oktatással lekötött munkaidõben végzik a gyermekek, tanulók
vizsgálatával, egyéni vagy csoportos foglalkoztatásával, a tanácsadással, gondozói tanfolyamok megtartásával
(a továbbiakban: közvetlen foglalkozás) kapcsolatos feladatokat. A közvetlen foglalkozásra megállapított idõn kívül –
munkaköri feladatként – látják el a szakértõi véleményhez szükséges vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások
elõkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a szakértõi
vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlõdéséhez
szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz.
(14) A nevelési-oktatási intézmény és pedagógiai szakszolgálat vezetõje a teljes munkaidõ 5. melléklet szerinti tanórai
foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a vezetõi megbízással kapcsolatos feladatokat.
63. §

(1) A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy
a) személyét mint a pedagógusközösség tagját megbecsüljék, emberi méltóságát és személyiségi jogait
tiszteletben tartsák, nevelõi, oktatói tevékenységét értékeljék és elismerjék,
b) a pedagógiai program alapján az ismereteket, a tananyagot, a nevelés-oktatás módszereit megválassza,
c) a helyi tanterv alapján, a szakmai munkaközösség véleményének kikérésével megválassza az alkalmazott
tankönyveket, tanulmányi segédleteket, taneszközöket, ruházati és más felszereléseket,
d) a 3. § (3) bekezdésében foglaltak megtartásával saját világnézete és értékrendje szerint végezze nevelõ, oktató
munkáját, anélkül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a gyermeket, tanulót,
e) hozzájusson a munkájához szükséges ismeretekhez, intézményi és fenntartói információkhoz,
f) a nevelõtestület tagjaként részt vegyen a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjának
megalkotásában, elfogadásában és értékelésében, gyakorolja a nevelõtestület tagjait megilletõ jogokat,
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g)

szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben való részvétel útján gyarapítsa, részt vegyen
a köznevelési rendszer mûködtetésével, ellenõrzésével kapcsolatos megyei és országos feladatokban, pedagógiai
kísérletekben, tudományos kutatómunkában,
h) szakmai egyesületek tagjaként vagy képviseletében részt vegyen helyi, regionális és országos közneveléssel
foglalkozó testületek munkájában,
i) az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári
segédkönyveket, az intézmény SZMSZ-ében meghatározottak szerinti informatikai eszközöket,
j) az állami szervek és a helyi önkormányzatok által fenntartott könyvtárakat, muzeális intézményeket és más kiállító
termeket, színházakat jogszabályban meghatározott kedvezményekre való jogosultságát igazoló
pedagógusigazolvánnyal látogassa,
k) az oktatási jogok biztosához forduljon.
(2) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott jog megilleti azt is, akit pedagógus-munkakörbõl helyeztek
nyugállományba.
(3) A munkáltató a pedagógus-munkakörben, a pedagógiai elõadó és pedagógiai szakértõi munkakörben, továbbá
a gyermek- és ifjúságvédelmi felelõs, a szabadidõ-szervezõ és a pedagógiai felügyelõ munkakörökben
foglalkoztatottak részére – kérelemre – pedagógusigazolvány kiadását kezdeményezi, a központi adatszolgáltatásra
alkalmas rendszeren keresztül, a KIR mûködtetõjénél. Annak részére, akit pedagógus-munkakörbõl helyeztek
nyugállományba, az utolsó munkáltató kezdeményezi a pedagógusigazolvány kiadását. A pedagógusigazolvány
elkészítésérõl a KIR mûködtetõje gondoskodik.
(4) A pedagógusigazolvány tartalmazza a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a jogosult nevét, születési helyét és
idejét, lakcímét és aláírását, a jogosult fényképét, azonosító számát, munkáltatója nevét és címét,
a pedagógusigazolvány lejáratának napját és az igazolvány érvényességére vonatkozó adatot.
A pedagógusigazolvány elektronikus adattárolásra és adatellenõrzésre alkalmas eszközzel ellátott igazolvány.
A pedagógusigazolvány elkészítésére irányuló eljárásban a munkáltató – ha jogszabály másként nem rendelkezik –
a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel, elektronikus úton terjeszti elõ a pedagógusigazolvány
elkészítésére irányuló kérelmet, és tesz jogszabályban meghatározott más eljárási cselekményeket. A munkáltató
az eljárás során – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a központi adatszolgáltatásra alkalmas rendszerrel
elektronikus úton tart kapcsolatot a KIR mûködtetõjével. A pedagógusigazolvány igénylésének további szabályait
jogszabály határozza meg. A KIR mûködtetõje a pedagógusigazolvány igényléséhez és elõállításához szükséges
személyes adatokat, a pedagógusigazolvány egyedi azonosítóját, a kiadott érvényesítõ matrica sorszámát, valamint
a jogosultság ellenõrzéséhez és nyilvántartásához szükséges további, személyes adatnak nem minõsülõ adatot
tartalmazó nyilvántartást vezet. A KIR mûködtetõje és a pedagógusigazolvány elkészítésében közremûködõk
a pedagógusigazolvány elkészítése körében tudomásukra jutott személyes adatot a pedagógusigazolvány
érvényességének megszûnését követõ öt évig kezelhetik.

36. A pedagógusok elõmeneteli rendszere
64. §

(1) A nevelési-oktatási intézmény munkavállalói, közalkalmazottai (a továbbiakban: alkalmazott) tekintetében –
a munkáltatótól függõen – a Munka Törvénykönyvét vagy a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényt e törvény
rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(2) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló törvény elõmeneteli és illetményrendszerére vonatkozó rendelkezések – a jubileumi jutalomra vonatkozó
rendelkezések kivételével – nem alkalmazhatóak.
(3) E törvény biztosítja a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak számára a pályán való elõmenetel lehetõségét.
(4) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott a munkakör ellátásához e törvényben elõírt iskolai végzettség, valamint
állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelõ, oktató munkája ellátásához közvetlenül
kapcsolódó, azt közvetlenül segítõ doktori cím, tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat,
publikációs tevékenység, minõsítõ vizsga és a minõsítési eljárás keretében elnyert minõsítés alapján
a) Gyakornok,
b) Pedagógus I.,
c) Pedagógus II.,
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d) Mesterpedagógus,
e) Kutatótanár,
fokozatokat érheti el.
A pedagógus, a Gyakornok fokozatba tartozó pedagógus kivételével, a pedagógus-munkakörben töltött idõ alapján
háromévenként eggyel magasabb fizetési kategóriába lép. A pedagógust a tárgyév elsõ napján kell a magasabb
fizetési kategóriába besorolni. A magasabb fizetési kategória elérésével a hároméves várakozási idõ újra kezdõdik.
A pedagógusok minõsítõ vizsgáját és minõsítési eljárását a kormányhivatal szervezi. A minõsítõ vizsgára és
a minõsítési eljárásra a pedagógus a kormányhivatalnál jelentkezik.
A minõsítési eljárás során minden pedagógusra egységes, nyilvános szabályok vonatkoznak. A minõsítõ bizottság
a jelölt pedagógus teljes körû tevékenységét, különösen a jogszabályokban és a pedagógus munkaköri leírásában
megfogalmazott kötelezettségek teljesítését vizsgálja.
Ha a gyakornok a külön jogszabályban foglaltak szerint a megismételt minõsítõ vizsgán vagy a Pedagógus I. fokozatba
besorolt pedagógus a megismételt minõsítési eljárás eredményeként „nem felelt meg” minõsítést kapott,
közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya e törvény erejénél fogva megszûnik. A közalkalmazotti jogviszony,
munkaviszony a minõsítõ vizsga vagy a megismételt minõsítési eljárás eredményének közlésétõl számított tizedik
napon szûnik meg.
A pedagógus a minõsítõ vizsga és a minõsítési eljárás hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát
sértõ megállapításának megsemmisítését a minõsítés közlésétõl számított harminc napon belül a bíróságtól kérheti.

(1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap
százalékában e törvény 7. melléklete állapítja meg.
(2) Az illetményalap fõiskolai végzettség esetén a mindenkori minimálbér száznyolcvan, egyetemi végzettség esetén
kétszáz százaléka.
(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a 8. melléklet szerinti, az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel
meghatározott illetménypótlék megállapításának elveit.
(4) Az intézményvezetõt a fenntartó, az intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakat
az intézményvezetõ jutalomban részesítheti, amelynek éves összege vezetõ esetében nem haladhatja meg a vezetõ
pótlékkal számított éves illetményének, munkabérének tizenöt százalékát, beosztott esetében éves illetményének,
munkabérének tizenöt százalékát.
(5) Az intézményvezetõt a fenntartó, az intézmény többi vezetõjét az intézményvezetõ kereset-kiegészítésben
részesítheti, amelynek éves összege nem haladhatja meg a vezetõ pótlékkal számított éves illetményének,
munkabérének tíz százalékát.
(6) A legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus tízévenként – tudományos kutatáshoz, vagy egyéni tudományos
továbbképzésen való részvételhez – legfeljebb egy évi fizetés nélküli szabadságot (a továbbiakban: alkotói szabadság)
vehet igénybe.
(7) Az öregségi nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérõ pedagógus, óvodai dajka választása szerint csökkentett
munkaidõben dolgozhat, illetménye, munkabére pedig csak a munkaidõ-csökkentés arányának ötven százalékával
csökken. Az e bekezdésben foglalt kedvezményt csak azok választhatják, akik a nyugdíjkorhatár elérése elõtti ötödik
évet megelõzõen legalább 20 év szakmai gyakorlattal rendelkeznek pedagógus-munkakörben vagy óvodai dajkaként.
(8) A minõsítõ vizsga és a minõsítési eljárás részletes szabályait, a sikeres minõsítõ vizsgához és minõsítési eljáráshoz,
az alkotói szabadság igénybevételéhez szükséges követelményeket külön jogszabály állapítja meg.

37. A köznevelésben történõ alkalmazás feltételei
66. §

(1) A köznevelésben az alkalmazás feltétele, hogy az alkalmazott
a) rendelkezzen az elõírt iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, szakképzettséggel,
b) büntetlen elõéletû és cselekvõképes legyen.
(2) A pedagógus, valamint a nevelõ és oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazott az óvodai nevelõmunka, az iskolai és
kollégiumi nevelõ és oktató munka, valamint a pedagógiai szakszolgálat ellátása során a gyermekekkel, tanulókkal
összefüggõ tevékenységével kapcsolatban a büntetõjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy.
(3) Gyakorló nevelési-oktatási intézményben, gyakorló szakszolgálati intézményben vezetõpedagógusi megbízást
az kaphat, akinek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsõfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége,
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továbbá pedagógus-szakvizsgája, valamint a nevelõ-oktató munkában, pedagógiai szakszolgálatban eltöltött
legalább ötéves szakmai gyakorlata van.
(4) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi
követelményeit a 3. melléklet, a pedagógiai szakszolgálat intézményeiben pedagógus-munkakörben, továbbá
a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben pedagógiai szakértõ és pedagógiai elõadó munkakörben
foglalkoztatottak végzettségi és szakképzettségi követelményeit külön jogszabály állapítja meg. Az óraadó tanárok
végzettsége és szakképzettsége tekintetében a 3. mellékletben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell.

38. A nevelési-oktatási intézményvezetõi megbízás feltételei
67. §

(1) Nevelési-oktatási intézményben az intézményvezetõi megbízás feltétele:
a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges – a 3. mellékletben
felsorolt – felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, középiskolában mesterfokozat,
b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetõi szakképzettség,
c) legalább öt év pedagógus-munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan idõre, teljes munkaidõre
szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejûleg pedagógus-munkakörben történõ, határozatlan idõre teljes
munkaidõre szóló alkalmazás.
(2) Nem lehet a köznevelési intézmény vezetõje a köznevelési intézmény fenntartója, továbbá a köznevelési intézmény
fenntartójánál vezetõ állású munkavállaló vagy vezetõi megbízással rendelkezõ köztisztviselõ, közalkalmazott.
Az egyházi és magánintézmények esetében ez a korlátozás nem vonatkozik a fenntartói jogot gyakorló testület
tagjaira.
(3) Ha a nevelési-oktatási intézményben az óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás kizárólag nemzetiségi nyelven folyik,
vagy a tanulók több mint fele két nyelven – nemzetiségi nyelven és magyarul – tanul, intézményvezetõi megbízást
az kaphat, aki a 3. mellékletben meghatározottak szerint a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai
nevelésben-oktatásban pedagógus-munkakört tölthet be. Azonos feltételek esetén elõnyben kell részesíteni azt, aki
a nemzetiséghez tartozik.
(4) A kizárólag sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó nevelési-oktatási intézményben
intézményvezetõi megbízást az kaphat, aki a gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényének típusa szerinti
gyógypedagógiai tanári vagy konduktori vagy konduktor-tanítói vagy terapeuta végzettséggel és szakképzettséggel,
továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik.
(5) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ egyetemi szintû tanárképzés, szakközépiskola vezetésével megbízható
az is, aki a képzés szakirányának megfelelõ mesterképzésben szerzett szakképzettséggel rendelkezik.
(6) Többcélú intézményben intézményvezetõi megbízást az kaphat, aki bármelyik, az intézmény által ellátott feladatra
létesíthetõ intézmény vezetõi megbízásához szükséges feltételekkel rendelkezik. Ha a feltételek bármelyike
mesterfokozatot ír elõ, az intézményvezetõi megbízáshoz erre van szükség.
(7) Az intézményvezetõ kiválasztása – ha e törvény másképp nem rendelkezik – nyilvános pályázat útján történik.
A pályázat mellõzhetõ, ha az intézményvezetõ ismételt megbízásával a fenntartó, nem állami fenntartású intézmény
esetében a kormányhivatal és a nevelõtestület egyetért. Egyetértés hiányában, továbbá az intézményvezetõ harmadik
és további megbízási ciklusát megelõzõen a pályázat kiírása kötelezõ.
(8) Az intézményvezetõi megbízásra benyújtott pályázat részét képezõ vezetési program, a vezetési programmal
kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával
kapcsolatos szavazás eredménye közérdekbõl nyilvános adat, amelyet a köznevelési intézmény honlapján, annak
hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.
(9) A szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységben vezetõi megbízást az kaphat, aki rendelkezik
az azonos feladatot ellátó önálló intézmény vezetõi megbízásához szükséges feltételekkel. A nyilvános pályázatra
vonatkozó rendelkezéseket az e bekezdésben szabályozott vezetõi megbízás esetén is alkalmazni kell.

39. A köznevelési intézmény vezetõje
68. §

(1) Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetõjét – az óvoda kivételével – nevelési-oktatási intézmény
esetében a nevelõtestület, többcélú intézményben az igazgatótanács, a fenntartó, az intézmény székhelye szerint
illetékes vagy az intézményt mûködtetõ települési önkormányzat véleményének kikérésével az oktatásért felelõs
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miniszter bízza meg öt évre. Az állami köznevelési intézmény, többcélú intézmény vezetõje megbízásának
visszavonásáról a megbízási jogkör gyakorlója dönt.
(2) Az egyházi és magánintézmények vezetõjét az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével a fenntartó bízza meg,
a munkáltatói jogokat a fenntartó gyakorolja. A miniszter az egyetértését csak jogszabálysértés esetén tagadhatja
meg.
(3) Az önálló intézményként mûködõ köznevelési intézmény élén – a munkáltató döntésétõl függõen – igazgató vagy
fõigazgató áll. Az önálló intézmény tagintézményeként vagy intézményegységeként mûködõ kollégium élén
kollégiumvezetõ, más köznevelési intézményegység élén tagintézmény-vezetõ, intézményegység-vezetõ áll.
A tagintézmény, intézményegység vezetõje igazgatói megbízást, az intézményvezetõ-helyettes,
tagintézményvezetõ-helyettes, intézményegységvezetõ-helyettes igazgatóhelyettesi megbízást is kaphat.
69. §

(1) A köznevelési intézmény vezetõje
a) felel az intézmény szakszerû és törvényes mûködéséért, gazdálkodásért,
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat,
c) dönt az intézmény mûködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerzõdés,
közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe,
d) felelõs az intézményi szabályzatok elkészítéséért,
e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját,
f) képviseli az intézményt.
(2) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje felel
a) a pedagógiai munkáért,
b) a nevelõtestület vezetéséért,
c) a nevelõtestület jogkörébe tartozó döntések elõkészítéséért, végrehajtásuk szakszerû megszervezéséért és
ellenõrzéséért,
d) a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény mûködéséhez szükséges személyi és
tárgyi feltételek biztosításáért,
e) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért,
f) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért,
g) a nevelõ és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért,
h) az iskolaszékkel, a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülõi szervezetekkel
való megfelelõ együttmûködésért,
i) a tanuló- és gyermekbaleset megelõzéséért,
j) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért,
k) a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért.
(3) A köznevelési intézmény vezetõje a pedagógiai munkáért való felelõssége körében szakmai ellenõrzést indíthat
az intézményben végzett nevelõ és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külsõ szakértõvel
történõ értékelése céljából.
(4) A nevelési-oktatási intézményvezetõ munkáját a nevelõtestület és a szülõk közössége a vezetõi megbízásának
második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdõíves felmérés alapján értékeli. Az országos
pedagógiai-szakmai ellenõrzés az intézményvezetõ munkájának ellenõrzése és értékelése során a kérdõíves felmérés
eredményét is figyelembe veszi.
(5) A nevelési-oktatási intézmény vezetõje munkaideje felhasználását és beosztását, az 5. mellékletben foglalt tanórák,
foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni.
(6) A korábban legalább két ciklust intézményvezetõként dolgozó pedagógus „címzetes igazgatói” pótlékban
részesülhet, ha intézményvezetõi megbízásának lejártát vagy megszûnését követõen továbbra is az intézményben
marad alkalmazásban. A pótlék mértéke a volt intézményvezetõ korábbi vezetõi pótlékának huszonöt százaléka.

40. A nevelõtestület
70. §

(1) A nevelõtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási
intézmény nevelõtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelési-oktatási intézmény mûködésével
kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési,
egyebekben véleményezõ és javaslattevõ jogkörrel rendelkezik.
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(2) A nevelõtestület
a) a pedagógiai program elfogadásáról,
b) az SZMSZ elfogadásáról,
c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról,
d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról,
e) a továbbképzési program elfogadásáról,
f) a nevelõtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról,
g) a házirend elfogadásáról,
h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról,
i) a tanulók fegyelmi ügyeiben,
j) az intézményvezetõi, intézményegység-vezetõi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggõ szakmai
vélemény tartalmáról,
k) jogszabályban meghatározott más ügyekben
dönt.
(3) A nevelõtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény mûködésével kapcsolatos
valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelõtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben.
(4) A közös igazgatású köznevelési intézményben és az általános mûvelõdési központban azokban az ügyekben, amelyek
a) csak egy – nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó – intézményegységet érintenek, az intézményegységben,
b) több – nevelési-oktatási intézmény feladatát ellátó – intézményegységet érintenek, valamennyi érdekelt
intézményegységben
foglalkoztatott – a 4. § 18. pontjában felsorolt – alkalmazottakból és az intézmény vezetõjébõl álló nevelõtestület jár el.
(5) Az óraadó a nevelõtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben – az (2) bekezdés h)–i) pontjába tartozó ügyek
kivételével – nem rendelkezik szavazati joggal.
(6) Ha a köznevelési intézmény, intézményegység, tagintézmény nem nevelési-oktatási intézmény, továbbá a közös
igazgatású köznevelési intézményben és az általános mûvelõdési központban az intézmény egészét érintõ
kérdésekben a nevelõtestületet megilletõ jogosítványokat – kivéve azokat, amelyek a tanulói jogviszonnyal
kapcsolatosak – a szakalkalmazotti értekezlet gyakorolja.

41. A szakmai munkaközösség
71. §

(1) A nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus hozhat létre szakmai munkaközösséget. Egy
nevelési-oktatási intézményben legfeljebb tíz szakmai munkaközösség hozható létre. A szakmai munkaközösség részt
vesz a nevelési-oktatási intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében, szervezésében és
ellenõrzésében, összegzõ véleménye figyelembe vehetõ a pedagógusok minõsítési eljárásában.
(2) A szakmai munkaközösség tagja és vezetõje a belsõ értékelésben és ellenõrzésben akkor is részt vehet, ha köznevelési
szakértõként nem járhat el. A szakmai munkaközösség – az SZMSZ-ben meghatározottak szerint – gondoskodik
a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak nevelõ-oktató munkájának szakmai segítésérõl. A nevelési-oktatási
intézmény SZMSZ-e a szakmai munkaközösség részére további feladatokat állapíthat meg.
(3) A szakmai munkaközösség feladatainak ellátására a pedagógusok kezdeményezésére intézmények közötti
munkaközösség is létrehozható.
(4) Az óvodában, iskolában, kollégiumban az azonos feladatok ellátására egy szakmai munkaközösség hozható létre.
Külön szakmai munkaközösség mûködhet a tagintézményben.
(5) A szakmai munkaközösséget munkaközösség-vezetõ irányítja, akit a munkaközösség véleményének kikérésével
az intézményvezetõ bíz meg legfeljebb öt évre.

42. A szülõ kötelességei és jogai
72. §

(1) A szülõ kötelessége, hogy
a) gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges feltételekrõl és arról, hogy
gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tõle elvárható segítséget, együttmûködve
az intézménnyel, figyelemmel kísérje gyermeke fejlõdését, tanulmányi elõmenetelét,
b) biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének teljesítését,
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c)
(2)

(3)

(4)

(5)

tiszteletben tartsa az óvoda, az iskola, kollégium vezetõi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait,
tiszteletet tanúsítson irántuk.
A szülõ gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklõdésének megfelelõen, saját vallási, világnézeti
meggyõzõdésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát, iskolát, kollégiumot.
A gyermek – ha nem cselekvõképtelen – tizennegyedik életévének betöltésétõl a szülõ ezt a jogát gyermekével
közösen gyakorolhatja.
A halmozottan hátrányos helyzetû gyermek szülõjét megilleti az a jog, hogy gyermeke óvodába járatásához –
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – anyagi támogatást
kapjon.
A szülõ joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. A szülõ
kötelessége, hogy gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének
az iskolapszichológusi, óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztõ foglalkozásokon való részvételét, ha a tanulóval
foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére a nevelõtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt
kötelezettségének a szülõ nem tesz eleget, a jegyzõ kötelezi a szülõt kötelezettségének betartására.
A szülõ joga különösen, hogy
a) megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban
foglaltakról,
b) gyermeke fejlõdésérõl, magaviseletérõl, tanulmányi elõmenetelérõl rendszeresen részletes és érdemi
tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
c) kezdeményezze szülõi szervezet, óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi szék létrehozását, és annak munkájában,
továbbá a szülõi képviselõk megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy részt vegyen,
d) írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetõje, a nevelõtestület, az óvodaszék, iskolaszék, kollégiumi
szék, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstõl számított tizenöt napon belül az óvodaszéktõl,
iskolaszéktõl, kollégiumi széktõl legkésõbb a tizenötödik napot követõ elsõ ülésen érdemi választ kapjon,
e) a nevelési-oktatási intézmény vezetõje vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
f) személyesen vagy képviselõi útján – jogszabályban meghatározottak szerint – részt vegyen az érdekeit érintõ
döntések meghozatalában,
g) az oktatási jogok biztosához forduljon.

43. A szülõi szervezet, az iskolaszék, az intézményi tanács
73. §

(1) Az óvodában, az iskolában és a kollégiumban a szülõk jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében,
az intézmény mûködését, munkáját érintõ kérdésekben véleményezési, javaslattevõ joggal rendelkezõ szülõi
szervezetet (közösséget) hozhatnak létre.
(2) Az iskolában a nevelõ és oktató munka segítése, a nevelõtestület, a szülõk és a tanulók, az intézményfenntartók,
továbbá az intézmény mûködésében érdekelt más szervezetek együttmûködésének elõmozdítására a szülõk,
a nevelõtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselõjébõl álló iskolaszék alakulhat.
(3) Az iskolában a helyi közösségek érdekeinek képviseletére a szülõk, a tanulók, a nevelõtestület, az intézmény székhelye
szerinti települési önkormányzat, a történelmi egyházak, a helyi gazdasági kamarák azonos számú képviselõjébõl és
az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.
(4) Az intézményi tanács elnöke életvitelszerûen az intézmény székhelyével azonos településen lakik.
(5) Az intézmény vezetõje félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény mûködésérõl az intézményi tanácsnak,
amely az intézmény mûködésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára.
(6) A szülõi szervezet, az iskolaszék és az intézményi tanács mûködésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja
meg.

44. A köznevelés közfeladatai, a feladatellátásra kötelezettek
74. §

(1) Az állam gondoskodik – az óvoda kivételével – az alapfeladatok ellátásáról.
(2) A köznevelési feladatokat az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá egyházi vagy magánintézmény
fenntartójával kötött köznevelési szerzõdés útján látja el. Az óvodai nevelésrõl a települési önkormányzat intézmény
alapítása és fenntartása, vagy köznevelési szerzõdés révén gondoskodik.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39669

(3) Ha a kormányhivatal, óvoda esetében a települési önkormányzat vallási, világnézeti szempontból elkötelezett
nevelési, nevelési-oktatási intézmény fenntartójával kötött köznevelési szerzõdés útján gondoskodik a köznevelési
feladatellátási kötelezettségérõl, a megállapodás megkötése nem mentesíti a feladatellátási kötelezettsége alól azon
gyermekek tekintetében sem, akiknek a szülei nem akarják vallási, világnézetileg elkötelezett iskolába járatni
gyermeküket. Ezekre a szülõkre, gyermekekre, tanulókra a köznevelési szerzõdés miatt a vallási, világnézeti
szempontból semleges nevelésben, nevelés-oktatásban való részvételhez fûzõdõ joguk érvényesítésében aránytalan
teher nem hárulhat. Aránytalan teher, ha a nevelés, a nevelés-oktatás körülményei az átlagos körülményekhez képest
– a gyermek, a tanuló életkorát és sajátos nevelési igényeit figyelembe véve – lényegesen nehezebbek vagy jelentõs
költségnövekedést okoznak a gyermeknek, tanulónak vagy a szülõnek.
(4) A települési önkormányzat az alábbi köznevelési feladatokat ellátó intézmények mûködtetését – a 75. § (1) bekezdés
szerinti köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban – az államtól köznevelési szerzõdéssel átveheti:
a) általános iskolai nevelés-oktatás,
b) középiskolai nevelés-oktatás,
c) alapfokú mûvészetoktatás,
d) kollégiumi ellátás,
e) azoknak a sajátos nevelési igényû gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akik a többi
gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt.
(5) A (4) bekezdésben foglalt feladatot ellátó intézmény mûködtetésének átvétele esetében a települési önkormányzat
gondoskodik az átvett feladat tekintetében a felnõttoktatás megszervezésérõl is.
(6) A fõvárosban a fõvárosi önkormányzat is átveheti a (4) bekezdés szerint az intézmény mûködtetését, ha a kerületi
önkormányzat az adott intézmény vonatkozásában nem nyújtott be erre irányuló kérelmet.
(7) A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére és
általános iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény fenntartói jogát köznevelési szerzõdéssel átveheti
az államtól.
75. §

(1) A kormányhivatal a megye területén mûködõ helyi önkormányzatok véleményének kikérésével és közremûködésével
feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és köznevelés-fejlesztési tervet készít – amelynek része a megyei
szakképzési terv – a köznevelési feladatok megszervezéséhez szükséges döntései elõkészítése céljából. A települési
önkormányzat a köznevelés-fejlesztési tervhez adott véleményéhez beszerzi a településen mûködõ köznevelési
intézmények nevelõtestületei, a köznevelési intézményben közalkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében
foglalkoztatottak közössége (a továbbiakban: alkalmazotti közösség), szülõi és diákszervezeteinek véleményét.
(2) A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési tervet legalább ötévente értékeli és szükség szerint módosítja.
(3) Az állami fenntartású gyakorló nevelési-oktatási intézményt, gyakorló szakszolgálati intézményt fenntartója
egyoldalú nyilatkozata alapján az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatal felveszi
a köznevelés-fejlesztési tervbe.
(4) A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési terv elkészítésekor beszerzi – a nemzetiséget érintõ kérdésekben –
az érintett települési, területi és országos nemzetiségi önkormányzat egyetértését.

76. §

(1) A köznevelési szerzõdés keretében a települési önkormányzat vállalja a pedagógusok és a nevelõ-oktató munkát
közvetlenül segítõk illetményén és annak járulékain felül jelentkezõ összes mûködtetési költség saját forrásból történõ
finanszírozását. A települési önkormányzat vállalja az átvett intézmény épülete állagának megóvását,
az állagmegóváson túl jelentkezõ rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez
az állam pályázati úton támogatást nyújt.
(2) A köznevelési szerzõdés érvényességének ideje alatt a települési önkormányzat legalább olyan színvonalon biztosítja
az intézmény mûködtetését, mint azt az állam az intézmény átvételének idején biztosította. E bekezdés
alkalmazásában a feltételek megváltoztatásának minõsül:
a) a tárgyi feltételekben bekövetkezõ olyan változás, amelynek eredményeként rosszabb körülmények között
valósul meg az oktatás,
b) a szakmai feltételekben bekövetkezõ változás, amely az intézmény által ellátott pedagógiai feladatok számának
csökkenését eredményezi,
c) az intézmény mûködtetésének átvételekor a pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató
munkát segítõ eszközök és felszerelések hiánya.
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(3) A feltételek megváltoztatásának vizsgálatát hatósági ellenõrzés keretében a kormányhivataltól kérheti az érintett
szülõi szervezet a nevelõtestület. Ha bebizonyosodik a feltételek romlása, a kormányhivatal
a) kötelezi az önkormányzatot az eredeti állapot helyreállítására,
b) bírságot szab ki,
c) az eredeti állapot helyreállítására irányuló ismételt felszólítás eredménytelenségét követõen a szerzõdést
felbontja.
(4) A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell kiszabni.
(5) A települési önkormányzattal kötött köznevelési szerzõdés a 31. § (5) bekezdésében foglaltakon túl tartalmazza
az intézmény felvételi körzetét. A települési önkormányzattal kötött köznevelési szerzõdés érvényességi ideje öt év.
(6) A szerzõdés érvényességének ideje alatt az átvett intézmény épülete – beleértve a székhelyen és az összes telephelyen
található épületet – nem idegeníthetõ el, nem adható bérbe, nem terhelhetõ meg, az oktatásból nem vonható ki. Ha
a szerzõdésben foglalt feltételek teljesítését nem veszélyezteti, e bekezdésben foglalt kötelezettség alól a szerzõdést
kötõ kormányhivatal felmentést adhat vagy engedélyezheti az elidegenítést, hasznosítást.
(7) Az önkormányzat a szerzõdés megkötésének idõpontjában az anyagi helyzetére vonatkozóan elvégzett vizsgálat
alapján biztosítani tudja a szerzõdés érvényességi ideje alatt a vállalt kötelezettségek teljesítését.

45. Az ágazati irányítás, az oktatásért felelõs miniszter és a Kormány szabályozási feladatai
77. §

(1) Az oktatásért felelõs miniszter e törvényben meghatározottak szerint ellátja a köznevelés ágazati irányítását.
Az oktatásért felelõs miniszter ágazati irányító hatásköre kiterjed e törvény hatálya alá tartozó valamennyi
tevékenységre, függetlenül attól, hogy a tevékenységet milyen intézményben, szervezetben látják el, vagy ki
az intézmény fenntartója. A szakképzõ iskolákban folyó szakképzés tekintetében az irányítási hatásköröket
a szakképzésrõl szóló törvény állapítja meg.
(2) Az oktatásért felelõs miniszter
a) rendszeresen, de legalább ötévenként értékeli – az általa létrehozott tanács közremûködésével – az Óvodai
nevelés országos alapprogramja és a Nat bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatokat, szükség
esetén kezdeményezi a Kormánynál a szükséges módosítást,
b) ellenõrzi a tankönyvkiadást és tankönyvforgalmazást, szabályozza a tankönyvekkel kapcsolatos támogatások
rendszerét,
c) gondoskodik – az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról és az állami nevelési-oktatási intézmények
számára ingyenesen nyújtott pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezésérõl,
d) gondoskodik a nevelési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai munka országos, térségi, megyei, fõvárosi
szintû szakmai ellenõrzésérõl, értékelésérõl a hivatal közremûködésével,
e) mûködteti a KIR-t,
f) mûködteti az oktatási jogok biztosának hivatalát,
g) javaslatot tesz statisztikai adatszolgáltatásra,
h) jóváhagyja az iskolák által használt bizonyítványnyomtatványokat és a kiállításuk alapjául szolgáló
nyomtatványokat, engedélyezi elõállításukat és forgalomba hozatalukat, továbbá jóváhagyja a kötelezõ tanügyi
nyilvántartást felváltó elektronikus adatnyilvántartást,
i) ellátja a területfejlesztéshez kapcsolódó oktatáspolitikai feladatokat,
j) az e törvényben biztosított tanulói jogok érvényesülésének elõsegítésére megszervezi a középiskolai felvételi
eljárást, kidolgoztatja a középiskolai felvételi eljárásban alkalmazott írásbeli felvételi vizsgafeladatokat.
(3) Az oktatásért felelõs miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetésének a terhére országos és térségi szakmai
ellenõrzést, pedagógiai-szakmai mérések, átvilágítások, elemzések készítését rendelheti el, továbbá felkérheti
a fenntartót, hogy a fenntartásában lévõ nevelési-oktatási intézményben végeztessen törvényességi, szakmai
ellenõrzést, pedagógiai-szakmai mérést, átvilágítást, elemzést, és ennek eredményérõl tájékoztassa. Ha a fenntartó
a felkérésnek nem tesz eleget, az oktatásért felelõs miniszter intézkedésére a hivatal jár el.
(4) Az oktatásért felelõs miniszter kezdeményezi a kormányhivatalnál, hogy határidõ kitûzésével hívja fel az érintett
települési önkormányzatot a köznevelési feladatainak ellátásával összefüggõ törvénysértés megszüntetésére.
Az oktatásért felelõs miniszter, ha az egyházi és magánintézmény mûködésével, mûködtetésével összefüggésben
jogsértés megalapozott gyanúja merül fel, tájékoztatja a kormányhivatalt.
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(5) A szakképzés irányításával kapcsolatos hatásköröket az oktatásért felelõs miniszter és a szakképesítésért felelõs
miniszterek a szakképzésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint gyakorolják.
(6) Az oktatásért felelõs miniszter kinevezi, valamint felmenti az oktatási jogok biztosát.
78. §

(1) Az oktatásért felelõs miniszter köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladata
a) a köznevelés hosszú és középtávú fejlesztési terveinek kidolgozása,
b) az országos vizsgarendszer létrehozása, mûködtetése, fejlesztése és korszerûsítése, ennek keretében rendkívüli
intézkedés meghozatala az érettségi vizsga megszervezésével, megtartásával összefüggésben, ha az intézkedés
megtétele nélkül országos szinten veszélybe kerül az érettségi vizsga jogszabályok szerinti lebonyolítása,
c) a köznevelésben jelentkezõ pedagógiai problémák vizsgálata, pedagógiai megoldások és eljárások kifejlesztése,
d) a pedagógusok, a köznevelési intézményvezetõk ismereteinek megújításához szükséges továbbképzés
feltételeinek megteremtése, továbbá a köznevelés állami és önkormányzati irányítási feladataiban
közremûködõk továbbképzésének segítése,
e) a köznevelés-fejlesztési tervek elõkészítéséhez szakmai segítség nyújtása,
f) mûködteti az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés rendszerét, gondoskodik az ebben részt vevõ szakértõk
képzésérõl és továbbképzésérõl, az ellenõrzés általános tapasztalatainak feldolgozásáról és nyilvánosságra
hozataláról,
g) nevelési-oktatási programok kidolgozása, kiadása,
h) az érettségi vizsgaelnöki és szakértõi tevékenység szakmai feltételeinek megteremtése, fejlesztése,
i) az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a nemzetiségi nevelés-oktatást segítõ pedagógiai-szakmai
szolgáltatás rendszerének kiépítése, mûködtetése,
j) az országos tanulmányi verseny meghirdetése, támogatása, a versenyszabályzat közzététele,
k) évenként országos és térségi mérési, értékelési feladatok elrendelése és a szükséges feltételek biztosítása.
(2) Az oktatásért felelõs miniszter szakmai felügyeletet gyakorol a köznevelési rendszert érintõ központi támogatások
elosztására irányuló pályázatok felett, különös tekintettel azok pedagógiai tartalmára.
(3) Az oktatásért felelõs miniszter, az egészségügyért felelõs miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával,
továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó egészségfejlesztési feladatok
végrehajtását.
(4) Az oktatásért felelõs miniszter, a sportpolitikáért felelõs miniszter programok kiadásával, pályázatok kiírásával,
pedagógus-továbbképzés biztosításával segítheti a mindennapos testnevelés feladatainak végrehajtását,
a sportiskolák megalakulását és mûködését.
(5) Az oktatásért felelõs miniszter, a környezetvédelemért felelõs miniszter közös programok kiadásával, pályázatok
kiírásával segíti a környezeti nevelés, oktatás feladatainak végrehajtását és az Erdei Iskola Program, Erdei Óvoda
Program, Zöld Óvoda Program, Ökoiskola Program megvalósulását.
(6) Az oktatásért felelõs miniszter, a kultúráért felelõs miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti
a közgyûjtemények nevelési-oktatási feladatainak végrehajtását.
(7) Az oktatásért felelõs miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával,
pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó honvédelmi nevelési
feladatok végrehajtását.
(8) Az oktatásért felelõs miniszter háromévenként összehívja a diákparlamentet. A diákparlament a diákok közneveléssel
kapcsolatos országos tájékoztató fóruma, amely az elõterjesztésében áttekinti a tanulói jogok érvényesülését, és
ajánlást fogadhat el, amelyben megfogalmazza véleményét, javaslatát.
(9) Az oktatásért felelõs miniszter – ha enélkül a szükséges intézkedés megtételére nincs lehetõség – az (1) bekezdés
b) pontjában foglalt rendkívüli intézkedései során a vizsgaszabályzatban, valamint a tanév rendjében foglaltaktól –
az adott ügy elintézéséhez szükséges mértékben – eltérõ módon is eljárhat. Az oktatásért felelõs miniszter döntését
három munkanapon belül meghozza és közzéteszi. Az oktatásért felelõs miniszter intézkedése a közzététel után
azonnal végrehajtható. Az oktatásért felelõs miniszter intézkedését elektronikus úton is közzéteheti.
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(10) Az oktatásért felelõs miniszter – a vizsgaszabályzatról szóló rendeletben meghatározott feltételek fennállása esetén
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben szabályozott eljárás
keretében –
a) megvonhatja az iskolától az érettségi vizsga, a szakmai vizsga megszervezésének, lebonyolításának jogát,
b) megsemmisítheti az érettségi vizsga, a szakmai vizsga eredményét, valamint
c) a kiállított bizonyítványt érvénytelenné nyilváníthatja,
ha bebizonyosodik, hogy a vizsgát jogellenesen szervezték meg, bonyolították le, a bizonyítványt jogellenesen
állították ki, továbbá, ha az iskola nem rendelkezik a vizsga biztonságos megszervezéséhez szükséges feltételekkel.
(11) Az érvénytelenné nyilvánított bizonyítványt be kell vonni és meg kell semmisíteni. Az oktatásért felelõs miniszter
határozatát – indokolás nélkül – a Magyarország hivatalos lapja mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben
közzéteszi. Az oktatásért felelõs miniszter a szakmai vizsgával és a szakképesítést tanúsító bizonyítvánnyal kapcsolatos
döntésének meghozatala elõtt beszerzi a szakképesítésért felelõs miniszter egyetértését.
(12) Az oktatásért felelõs miniszter az Alaptörvényben meghatározott rendkívüli állapot, szükségállapot esetén
határozatban írja elõ a köznevelési intézmények mûködésével, mûködtetésével, a nevelési év, tanítási év
megszervezésével kapcsolatos feladatokat. A miniszter elrendelheti a határozat azonnali végrehajtását. A határozat
közlése elektronikus úton is történhet.

46. Az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes központi és területi feladatok
79. §

(1) Az oktatásért felelõs miniszter egyes külön jogszabályban meghatározott feladat- és hatásköreit az oktatásért felelõs
miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben kijelölt központi hivatala útján látja el.
(2) A kormányhivatal hatósági ellenõrzés keretében vizsgálja a köznevelési intézmény jogszabályi feltételeknek
megfelelõ mûködését.
(3) A kormányhivatal a hatósági ellenõrzés során feltárt szabálytalanság megszüntetése érdekében a következõ
intézkedéseket teheti:
a) felhívja a köznevelési intézmény vezetõjét a szabálytalanság megszüntetésére, és errõl tájékoztatja az intézmény
fenntartóját,
b) eljárást kezdeményez a nem állami, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén a kifizetõ szervnél
a költségvetési támogatás felülvizsgálatára, folyósításának felfüggesztésére, szükség esetén az érintett
gyermekek, tanulók másik nevelési-oktatási intézménybe történõ átvételére, felvételére,
c) felügyeleti bírságot szab ki, amelynek összege nem haladhatja meg az egymillió forintot,
d) a semmisség megállapítása vagy a megtámadható döntés érvénytelenségének megállapítása érdekében
bírósági eljárást indít.
(4) A felügyeleti bírságot az elkövetett cselekmény súlyával arányosan kell kiszabni.
(5) A kormányhivatal a hatósági ellenõrzés során a felügyeleti bírság összegének megállapításánál
a) a jogsértés súlyosságát,
b) a jogsértésnek a köznevelési intézmény mûködésére gyakorolt hatását,
c) a gyermekek, a tanulók, a szülõk érdekeinek sérelmét és az érintettek számát,
d) a jogsértéssel okozott kárt,
e) az intézkedése alapjául szolgáló adatok, tények, információk eltitkolását és az arra irányuló szándékot,
f) a jogsértõ állapot fennállásának idõtartamát, a jogsértés ismétlõdését, gyakoriságát,
g) a jogsértés feltárásában való közremûködést, a jogsértés következményeinek felszámolása érdekében tett
intézkedéseket és az elért eredményeket, a kárenyhítés mértékét,
h) a vizsgált idõszak alatt több különbözõ jogsértés elkövetése esetén azok számát és hatását, az a)–g) pontok
szerinti feltételeket egyenként és összességükben mérlegelve
figyelembe veszi.
(6) Ha a kormányhivatal a hatósági ellenõrzés során feltárja, hogy a nevelési-oktatási intézmény a felvételi, átvételi
kérelem elbírálása során megsértette az egyenlõ bánásmód követelményét, az érintett szülõ kérelmére megállapítja
az óvodai felvétel, a tanulói jogviszony, a kollégiumi tagsági viszony létrejöttét. A kormányhivatal akkor hozhat
határozatot a felvételi, átvételi kérelem tárgyában, ha a kérelem benyújtásától számítva kevesebb, mint százötven nap
telt el. A kormányhivatal határozatát az osztály, csoport maximális létszámhatárokat megállapító rendelkezésekre és
az iskolai felvételi arányokra vonatkozó rendelkezésekre tekintet nélkül végre kell hajtani. A kormányhivatal
mindaddig, amíg az érintett gyermek, tanuló az adott nevelési-oktatási intézménnyel óvodai felvételi jogviszonyban,
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tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll, szükség szerint, de minden nevelési, tanítási évben legalább
egy alkalommal meggyõzõdik arról, hogy sérült-e az egyenlõ bánásmód követelménye a nevelési-oktatási
intézményben.
(7) A kormányhivatal (6) bekezdés alapján hozott határozata – fellebbezésre tekintet nélkül – végrehajtható.
A kormányhivatal a (6) bekezdésben meghatározott intézkedéssel egyidejûleg az egyenlõ bánásmód megsértése
miatt az intézményvezetõvel szemben szabálysértési eljárást indít.
80. §

(1) Az oktatásért felelõs miniszter az országos mérési feladatok keretében gondoskodik a nevelési-oktatási
intézményekben folyó pedagógiai tevékenység mérésérõl, értékelésérõl, a tanulók fizikai állapotának és
edzettségének vizsgálatáról. Az alapkészségek, képességek országos mérésének minden tanévben ki kell terjednie
a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az olvasási-szövegértési és
a matematikai alapkészségek fejlõdésének vizsgálatára. Az iskola vezetõje, a tanuló és a pedagógus – jogszabályban
meghatározottak szerint – vesz részt az országos mérés-értékelés feladatainak végrehajtásában.
(2) Az országos mérés, értékelés összesített és intézményekre vonatkozó eredményét az oktatásért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szerzett intézményi szintû adatokat
a további feldolgozhatóság céljából hozzáférhetõvé kell tenni.
(3) Az országos mérés-értékeléshez központilag elkészített, mérési azonosítóval ellátott dokumentum alkalmazható,
amelyen nem szerepelhet olyan adat, amelybõl a kitöltõ tanuló azonosítható. A tanulói teljesítmény mérése és
értékelése céljából az országos mérés-értékelés során keletkezett, a tanulók teljesítményének értékelésével
kapcsolatos adatok feldolgozhatók, s e célból a mérési azonosítóval ellátott dokumentumok átadhatók a hivatal
részére.
(4) Az átadott dokumentumhoz személyazonosításra alkalmatlan módon kapcsolni lehet az önkéntes adatszolgáltatás
útján gyûjtött, a tanuló szociális helyzetére, a tanulási és életviteli szokásaira, a szülõk iskolázottságára, foglalkozására
vonatkozó adatokat. A hivatal a feldolgozott adatokat visszaküldi az iskolának.
(5) Az (1) bekezdés alapján lefolytatott országos mérések, értékelések során az érintett tanulónál minden esetben azt
a mérési azonosítót kell alkalmazni, amelyet az általa elsõ alkalommal kitöltött dokumentumon alkalmaztak.
(6) Az adatokat a tanulói jogviszony megszûnését követõ ötödik tanítási év végén törölni kell. Az iskola az önkéntes
adatszolgáltatással gyûjtött adatokat a dokumentumoknak a hivatalnak történõ megküldést követõ három
munkanapon belül törli.
(7) A személyazonosításra alkalmas módon tárolt adatok csak az iskolán belül használhatók fel, a tanuló fejlõdésének
figyelemmel kísérése, a fejlõdéshez szükséges pedagógiai intézkedések kidolgozása és megvalósítása céljából.
A személyazonosításra alkalmas módon tárolt, a tanuló fejlõdésének figyelemmel kísérésére vonatkozó adatok a szülõ
egyetértésével átadhatók a pedagógiai szakszolgálat részére a tanuló fejlõdésének megállapításával kapcsolatos
eljárásban történõ felhasználás céljára.
(8) Ha a tanuló átvétellel iskolát vált, adatait – beleértve a mérési azonosítót is – a másik iskolának továbbítani kell.
Az iskola értesíti a hivatalt arról, hogy a mérési azonosítót melyik iskolának küldte tovább.
(9) A hivatal az országos mérés-értékelés során feldolgozott adatokat a honlapján az érintett tanuló és szülõje részére
hozzáférhetõvé teszi.

81. §

A középfokú iskola minden év október 31-éig értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók –
a középfokú iskola elsõ két évfolyamán – a tanítási év végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A középfokú iskola
megküldi az általános iskolának a tanuló nevét, oktatási azonosítóját, továbbá az elért tanulmányi eredményeket.
Az általános iskola a megküldött adatokat feldolgozza, és személyazonosításra alkalmatlan módon az iskola honlapján,
annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza.

47. Az Országos szakértõi és érettségi vizsgaelnöki névjegyzék
82. §

(1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály köznevelési szakértõ igénybevételét írja elõ, vagy
szakértõ igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, köznevelési szakértõként kizárólag az a személy vehetõ
igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak a személynek az igénybevételéhez
fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, nem áll a köznevelési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, és
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felsõfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel, pedagógus- vagy oktatói munkakörben szerzett tíz év
szakmai gyakorlattal, továbbá pedagógus-szakvizsgával rendelkezik, valamint akit pedagógus-munkakörben
foglalkoztatnak, vagy a pedagógus-munkakörre szóló jogviszonya, munkaviszonya megszûnése óta tíz évnél
kevesebb idõ telt el, vagy
b) rendelkezik a hivatal engedélyével.
Aki az (1) bekezdés a) pontja alapján szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát
a hivatalnak bejelenteni. A bejelentésben a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl meg kell jelölni a bejelentõ természetes személyazonosító
adatait, szakterületét, lakcímét és munkahelyét.
Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt esetben a köznevelési szakértõi tevékenység folytatását a hivatal annak
engedélyezi, aki szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal rendelkezik, és
szakterületének elismert képviselõje. A kérelemben meg kell jelölni a kérelmezõ természetes személyazonosító
adatait, szakterületét, lakcímét és munkahelyét.
A hivatal az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szakértõkrõl Országos szakértõi névjegyzéket vezet, amely tartalmazza
a köznevelési szakértõi tevékenység folytatására jogosult személy természetes személyazonosító adatait,
szakterületét, lakcímét és munkahelyét. A névjegyzékbõl kizárólag a szakértõi tevékenység végzésére való jogosultság
igazolása céljából szolgáltatható adat.
Az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatását külön jogszabály továbbképzéshez vagy szakvizsga letételéhez
kötheti.
A hivatal által vezetett Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék tartalmazza azok nevét, szakterületét, lakcímét és
munkahelyét, akik érettségi vizsga vizsgaelnöki megbízást kaphatnak. Az Országos érettségi vizsgaelnöki
névjegyzékbe az vehetõ fel, aki mesterfokozattal, a 3. melléklet szerint középiskolában pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges szakképzettséggel, valamint 10 év középiskolai pedagógus-munkakörben vagy
pedagógusképzõ felsõoktatási intézmény oktatói munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkezik, továbbá részt vett
a vizsgaelnöki feladatok ellátásához szükséges szakmai felkészítésben vagy továbbképzésben.
A (6) bekezdés szerinti névjegyzékbe nyilvános pályázat útján lehet felvételt nyerni. A pályázati felhívást az oktatásért
felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni. A (6) bekezdés szerinti névjegyzékbe
való felvétel öt évre szól. Szakképzés tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzék elkészítésérõl és kiadásáról
a szakképzésrõl szóló törvény rendelkezik.
A nemzetiségi óvodai nevelés, iskolai nevelés-oktatás, kollégiumi nevelés-oktatás tekintetében köznevelési szakértõi
feladatot és érettségi vizsgaelnöki feladatot az láthat el, aki az (1) vagy a (6) bekezdésben meghatározott gyakorlatot
a nemzetiségi nevelésben, oktatásban szerezte.
A hivatal – az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az engedély visszavonásával egyidejûleg – eltiltja a köznevelési
szakértõi tevékenység folytatásától vagy a vizsgaelnöki feladatok ellátásától és törli az Országos szakértõi
névjegyzékbõl, az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbõl azt, aki a tevékenységére vonatkozó, e törvényben
vagy a felhatalmazására kiadott jogszabályban meghatározott szabályokat súlyosan megszegi.
A köznevelési szakértõi tevékenység (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyezése iránti kérelem benyújtásával
egyidejûleg a kérelmezõ hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen elõéletû, és nem áll
a köznevelési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bûnügyi nyilvántartó szerv a hivatal részére – annak a köznevelési szakértõi
tevékenység engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján – továbbítsa.
Az adatigénylés során a hivatal a (11) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bûnügyi nyilvántartó
szervtõl.
A hivatal az (1) bekezdés szerinti köznevelési szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt lefolytatott
hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi azt is, hogy a köznevelési szakértõ büntetlen elõéletû-e, és nem áll-e
a köznevelési szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenõrzés
céljából a hivatal adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl. Az adatigénylés kizárólag azon adatra
irányulhat, hogy a köznevelési szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint a köznevelési szakértõi tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
A (10) és (11) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hivatal
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti köznevelési szakértõi tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerõs
befejezéséig, vagy

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39675

b)

a (11) bekezdés szerinti hatósági ellenõrzés idõtartamára vagy a névjegyzékbõl való törlésre irányuló eljárásban
az eljárás jogerõs befejezéséig
kezeli.

48. A fenntartó kötelezettségei és jogai
83. §

(1) A három vagy annál több nevelési-oktatási intézményt fenntartó települési önkormányzat köznevelési ügyekkel
foglalkozó bizottságot létesít és mûködtet. A fenntartói kötelezettségek teljesítésével és jogok gyakorlásával
összefüggõ döntés-elõkészítõ munkában a pedagógus-munkakör betöltésére jogosító – 3. melléklet szerinti –
felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõ személynek kell közremûködnie.
(2) A fenntartó
a) e törvényben foglalt keretek között dönt a köznevelési intézmény létesítésérõl, gazdálkodási jogkörérõl,
átszervezésérõl, megszüntetésérõl, tevékenységi körének módosításáról,
b) dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történõ jelentkezés módjáról, a nagyobb
létszámú gyermekek egy idõszakon belüli óvodai felvételének idõpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási
idejének meghatározásáról,
c) meghatározza a köznevelési intézmény költségvetését, továbbá a kérhetõ térítési díj és tandíj megállapításának
szabályait, a szociális alapon adható kedvezmények feltételeit,
d) meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát, az adott tanítási évben az iskolában
indítható osztályok, a kollégiumban szervezhetõ csoportok számát,
e) ellenõrizheti a köznevelési intézmény gazdálkodását, mûködésének törvényességét, hatékonyságát, a szakmai
munka eredményességét, nevelési-oktatási intézményben továbbá a gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységet,
a tanuló- és gyermekbaleset megelõzése érdekében tett intézkedéseket; ha a fenntartó nem települési
önkormányzat, a tanuló- és gyermekbalesetet jelenti a nevelési-oktatási intézmény székhelye szerint illetékes
kormányhivatalnak,
f) a köznevelési intézmény vezetõjének megbízása, kinevezése, a megbízás visszavonása, a jogviszony
megszüntetésének jogával kapcsolatos, e törvényben foglalt korlátozó rendelkezések keretei között gyakorolja
a munkáltatói jogokat a köznevelési intézmény vezetõje felett,
g) jóváhagyja a köznevelési intézmény tantárgyfelosztását, továbbképzési programját,
h) értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
i) ellenõrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.
(3) A fenntartó
a) a köznevelési intézmény megszüntetésével,
b) átszervezésével,
c) feladatának megváltoztatásával,
d) nevének megállapításával,
e) vezetõjének megbízásával és megbízásának visszavonásával
összefüggõ döntése vagy véleményének kialakítása elõtt beszerzi a (4) bekezdésben foglaltak véleményét.
(4) A fenntartó (3) bekezdésben foglalt döntése elõtt ki kell kérni:
a) az intézmény alkalmazotti közössége,
b) az iskolaszék,
c) az iskolai szülõi szervezet,
d) az iskolai diákönkormányzat,
e) a nemzetiségi nevelés-oktatásban részt vevõ intézmény esetén – ha nem rendelkezik egyetértési joggal –
a települési nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az érintett országos nemzetiségi önkormányzat,
f) szakközépiskola és szakiskola esetén a fõvárosi, megyei gazdasági kamara
véleményét.
(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott vélemény kialakításához minden olyan információt hozzáférhetõvé kell tenni
a véleményezési joggal rendelkezõk részére, amely a fenntartói döntés meghozatalához rendelkezésére áll.
A vélemény kialakításához – az információk hozzáférhetõvé tételének napjától számítva – legalább tizenöt napot kell
biztosítani az érdekeltek részére.
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(6) Ha a fenntartó három vagy annál több köznevelési intézményt tart fenn, a (3)–(4) bekezdés szerinti véleményeztetési
kötelezettségének – a nevelési-oktatási intézmény átalakítása, megszüntetése, vezetõjének megbízása és
megbízásának visszavonása kivételével – eleget tehet úgy is, hogy a tervezett intézkedésrõl szóló tájékoztatót
az érintett köznevelési intézmény vezetõjének küldi meg azzal, hogy a helyben szokásos módon hozza nyilvánosságra,
és hívja fel a (4) bekezdésben meghatározottak figyelmét arra, hogy a fenntartó tervezett intézkedésével kapcsolatos
véleményüket a (5) bekezdésben meghatározott határidõ biztosítása mellett a köznevelési intézmény vezetõjének
küldhetik meg. A köznevelési intézmény vezetõje a véleményeket a véleményezési határidõ lejártát követõ öt
munkanapon belül megküldi a fenntartónak.
(7) A magyar nyelvi elõkészítés, a nemzetiség nyelvén folyó nevelés és oktatás iránti igényt a kormányhivatal évente
köteles felmérni az érintett elsõ óvodai nevelési évre, elsõ iskolai évfolyamra beiratkozni szándékozók körében
az érdekelt települési nemzetiségi önkormányzat és az országos nemzetiségi önkormányzat bevonásával.
84. §

(1) A fenntartó a köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával állapíthat
meg.
(2) A fenntartó – a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében – gondoskodik az iskolaszék, a szülõi szervezet, továbbá
az iskolai, kollégiumi diákönkormányzat mûködési feltételeirõl.
(3) A fenntartó tanítási évben, továbbá – a július-augusztus hónapok kivételével – nevelési évben
a) iskolát nem indíthat, továbbá iskolát, kollégiumot, óvodát nem szervezhet át, nem szüntethet meg, fenntartói
jogát nem adhatja át,
b) iskolai osztályt, kollégiumi csoportot, óvodai csoportot nem szerveztethet át, és nem szüntettethet meg,
c) az iskola, kollégium, óvoda feladatait nem változtathatja meg.
(4) A fenntartói jog átadásának tilalmára vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni a fenntartó jogutódlással
történõ megszûnésekor, az önkormányzatok szétválásával összefüggõ vagyonmegosztáskor, az egyéni vállalkozó
halálakor, ha van, aki a tevékenység folytatására jogosult.
(5) Az átszervezés tilalmára vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a székhely, telephely megváltoztatására azért
kerül sor tanítási évben, nevelési évben, mert a már meglévõ épületet, helyiséget, területet megfelelõ idõben nem
lehetett birtokba venni, vagy a nevelési-oktatási intézmény által használt épület, helyiség, terület váratlanul
alkalmatlanná vált a rendeltetésszerû használatra.
(6) Az egyházi és más nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó részére a kormányhivatal engedélyezheti
a székhely, telephely változását tanítási évben, nevelési évben más, elõre nem látható okból is. Ha az egyházi és más
nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó három éven belül másodszor kéri elõre nem látható okból
a székhely-, telephelyváltozás engedélyezését, a kormányhivatalnak le kell folytatnia a 34. § (2) bekezdésében
szabályozott törvényességi ellenõrzést.
(7) A fenntartó legkésõbb az intézkedés tervezett végrehajtása éve májusának utolsó munkanapjáig hozhat döntést
a) a nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogának átadásával,
b) a nevelési-oktatási intézmény átalakításával, amely történhet:
ba) egyesítéssel, amely lehet beolvadás vagy összeolvadás,
bb) szétválasztással, amely lehet különválás vagy kiválás,
c) a nevelési-oktatási intézmény megszüntetésével,
d) az alapfokú mûvészeti iskolában a tanszak indításával és megszüntetésével
kapcsolatban.
(8) A (7) bekezdésben fel nem sorolt egyéb átszervezésre vonatkozó döntések határideje július utolsó munkanapja.
(9) Az állami fenntartó az alapító okirata szerint nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai nevelés-oktatásban, kollégiumi
nevelésben közremûködõ nevelési-oktatási intézmény, továbbá az érintett gyermekek, tanulók ellátásában
közremûködõ pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény
a) létesítéséhez, megszüntetéséhez, átszervezéséhez, nevének megállapításához,
b) költségvetésének meghatározásához és módosításához,
c) az intézményben folyó szakmai munka értékeléséhez,
d) SZMSZ-ének jóváhagyásához,
e) pedagógiai programjának, pedagógiai-mûvelõdési programjának jóváhagyásához és végrehajtásának
értékeléséhez,
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f) vezetõjének megbízásával, megbízásának visszavonásával összefüggõ véleményéhez
beszerzi az érintett települési nemzetiségi önkormányzat, térségi feladatot ellátó intézmény esetében a területi
nemzetiségi önkormányzat és országos feladatot ellátó köznevelési intézmény esetén az országos nemzetiségi
önkormányzat egyetértését.
85. §

(1) A fenntartónak, ha egyetértési joga van a köznevelési intézmény SZMSZ-e, házirendje, pedagógiai programja
tekintetében, az egyetértés kialakítására harminc nap áll rendelkezésre.
(2) A fenntartó tanévenként legfeljebb egy alkalommal kötelezheti az intézményvezetõt arra, hogy az intézmény
tevékenységérõl átfogó módon beszámoljon.
(3) A fenntartó a honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a nevelési-oktatási
intézmény munkájával összefüggõ értékelését.
(4) A fenntartó kötelezettségeinek teljesítése, jogainak gyakorlása nem sértheti a nevelési-oktatási intézmény szakmai
önállóságát, az intézmény szakmai döntési hatásköreit, a köznevelési intézmény vezetõjének munkáltatói jogait,
döntési jogosítványait, beleértve a gazdasági vezetõ feletti munkáltatói jogokat.

49. A köznevelési intézmény ellenõrzése
86. §

(1) A köznevelési intézmény ellenõrzése lehet
a) pedagógiai-szakmai,
b) törvényességi,
c) hatósági
ellenõrzés.
(2) A köznevelési intézmény pedagógiai-szakmai ellenõrzésében – a (3) bekezdés b) pontjában foglalt kivétellel –
köznevelési szakértõ vehet részt. Szakképzõ iskolában folytatott pedagógiai-szakmai ellenõrzést szakmai szakértõ
bevonásával kell végezni.
(3) Ha a pedagógiai-szakmai ellenõrzés nemzetiségi feladatot ellátó köznevelési intézményben folyik
a) az ellenõrzést a nemzetiség nyelvét beszélõ szakértõ vezetheti, ha nincs ilyen szakértõ, a vizsgálatot nemzetiség
nyelvét beszélõ pedagógus bevonásával kell végezni,
b) a pedagógiai-szakmai ellenõrzésrõl értesíteni kell az országos nemzetiségi önkormányzatot, amely a szakmai
ellenõrzésben részt vehet olyan szakirányú felsõfokú végzettséggel és szakterületén szerzett tízéves gyakorlattal
rendelkezõ delegáltjával, aki szakterületének elismert képviselõje.
(4) A pedagógiai-szakmai ellenõrzés megkezdése elõtt legalább hét nappal az ellenõrzés vezetõjének egyeztetnie kell
a köznevelési intézmény vezetõjével és azzal, aki az ellenõrzést kezdeményezte, a pedagógiai-szakmai ellenõrzés
idõtartamát, formáját, módszereit, az ellenõrzés idõpontját, továbbá, hogy az érdekeltek milyen módon
nyilváníthatnak véleményt az ellenõrzés megállapításairól. Az oktatásért felelõs miniszter által szervezett
pedagógiai-szakmai ellenõrzés megkezdése elõtt legalább hét nappal értesíteni kell a köznevelési intézmény
fenntartóját, tájékoztatva arról, hogy a szakmai ellenõrzés lefolytatásánál jelen lehet.
(5) A pedagógiai-szakmai ellenõrzés megállapításait megkapja az, akit az ellenõrzés érintett, továbbá az, akinek
a kezdeményezésére az ellenõrzés indult, valamint a fenntartó. Ha az ellenõrzés nemzetiségi feladatot ellátó
köznevelési intézményben folyik, a szakmai ellenõrzés megállapításait meg kell küldeni az érdekelt települési
nemzetiségi önkormányzatnak, valamint az országos nemzetiségi önkormányzatnak.
(6) A pedagógiai-szakmai ellenõrzés megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával kell
az érintett nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon, továbbá
az ellenõrzést indító honlapján nyilvánosságra hozni.
(7) A köznevelési intézményben folyó törvényességi ellenõrzésnél a (4)–(5) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell azzal
az eltéréssel, hogy az elõzetes egyeztetésre vonatkozó rendelkezéseket nem kell megtartani, ha az az ellenõrzés
eredményességét veszélyezteti.
(8) A köznevelési intézményben szakmai ellenõrzést végzõ személynek és a törvényességi ellenõrzést végzõ személynek,
szervezetnek nincs döntési, intézkedési jogköre.

87. §

(1) Az oktatásért felelõs miniszter mûködteti az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés rendszerét. Ennek keretei között
a köznevelési intézményben folyamatos pedagógiai-szakmai ellenõrzést szervez, amely intézményenként ötévente
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ismétlõdõ, értékeléssel záruló vizsgálat. Szakképzõ intézmények pedagógiai-szakmai ellenõrzésébe szükséges
bevonni a szakképesítésekért felelõs miniszterek által kijelölendõ intézményeket.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzést a hivatal szervezi a kormányhivatal közremûködésével.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés célja a pedagógusok munkájának külsõ, egységes kritériumok szerinti
ellenõrzése és értékelése a minõség javítása érdekében. Az ellenõrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden
köznevelési intézményre.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés különösen az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és
a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenõrzését legalább három,
a jogszabályi feltételek szerint kijelölt köznevelési szakértõbõl álló csoport végzi. A szakértõi csoport intézkedésre nem
jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzõkönyvben rögzíti.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzésben az a köznevelési szakértõ vehet részt, aki a külön jogszabályban elõírt
továbbképzés követelményeit teljesítette. Az intézmény ellenõrzésében részt vevõ szakértõ kijelöléséhez a fenntartó
egyetértése szükséges.
A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés
eredményét figyelembe kell venni.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenõrzés eredménye és az azt megalapozó dokumentumok a fenntartó számára
a fenntartott intézmény vonatkozásában nyilvánosak.

50. A köznevelési rendszer finanszírozása
88. §

(1) A köznevelés rendszerének mûködéséhez szükséges fedezetet az állami költségvetés és a fenntartó hozzájárulása
biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díjai, a tanuló által igénybe vett szolgáltatás díja, az e törvény szabályai szerint
tandíj szedésére jogosult intézmény esetében a tandíj és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki.
A fenntartó biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többletlétszámok fedezetét.
(2) A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési elõirányzat összegét az éves költségvetési törvényben
kell meghatározni. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat.
(3) A központi költségvetés a nem állami szerv által fenntartott intézmény köznevelési feladatainak ellátásához
költségvetési hozzájárulást biztosít, amelynek feltétele, hogy az intézmény a mûködési engedélyben foglaltaknak
megfelelõen végzi tevékenységét.
(4) A költségvetési hozzájárulás összege fedezi a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógiai szakszolgálat ellátásához
szükséges pedagógusok és a nevelõ-oktató munkát közvetlenül segítõ alkalmazottak illetményét, munkabérét és ezek
járulékait. A pedagógiai szakszolgálat keretében biztosított ellátás idõkereteit külön jogszabály állapítja meg. Nem
állami fenntartású szakképzõ iskola esetében a költségvetési hozzájárulás igénybevételének feltétele, hogy
a fenntartó szakképzési megállapodást kössön a kormányhivatallal.
(5) Az egyházi, valamint a nemzetiségi önkormányzati intézményfenntartók által ellátott nevelési, nevelési-oktatási
feladatok központi költségvetési finanszírozása az állami fenntartású intézményekre vonatkozó általános szabályok
alapján, azokkal azonos mértékben történik.

89. §

(1) Azon a településen, ahol legalább nyolc óvodáskorú vagy nyolc alsó tagozatos korú gyermek rendelkezik lakóhellyel
és a demográfiai adatok alapján feltételezhetõ, hogy ez a létszám legalább három évig fennmarad, továbbá ha a szülõk
ezt igénylik, a települési önkormányzat kezdeményezésére a kormányhivatal gondoskodik arról, hogy helyben
mûködjék egy óvodai vagy egységes óvoda-bölcsõdei csoport vagy az alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola.
(2) A nemzetiséghez tartozók részére az óvodai csoportot, iskolai osztályt akkor is meg kell szervezni, fenn kell tartani, ha
ugyanazon nemzetiséghez tartozó nyolc gyermek, tanuló szülõje kéri.
(3) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet az iskolafenntartó
kap a piaci áron forgalomba kerülõ tanulói tankönyvek megvásárlásának támogatásához. A támogatás módjáról
a nevelõtestület a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényben meghatározottak szerint dönt. Az iskolának
a tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényben meghatározottak szerint gondoskodnia kell a térítésmentes
tankönyvellátásról.
(4) Az éves költségvetési törvényben kell meghatározni annak a támogatásnak az összegét, amelyet a fenntartó kap
a gyermekek kedvezményes étkeztetésének megszervezéséhez, figyelembe véve a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározott normatív kedvezményeket.
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(5) Az e törvény alapján a gyermek, tanuló részére biztosított óvodai nevelés, iskolai nevelés és oktatás, kollégiumi ellátás,
pedagógiai szakszolgálat, az ezekhez kapcsolódó bármilyen térítési díj, a tandíj elengedése, mérséklése, bármilyen
térítési díj, tandíj megfizetéséhez nyújtott támogatás, a természetben nyújtott ellátás (tankönyv, segédkönyv, étkezés,
utaztatás) a köznevelési intézmény fenntartójától függetlenül, a személyi jövedelemadó megállapításánál adómentes
szolgáltatásnak minõsül.

51. Nemzetközi vonatkozású rendelkezések
90. §

(1) Magyarország területén külföldi nevelési-oktatási intézmény akkor mûködhet, akkor adhat ki külföldi bizonyítványt,
ha abban az államban, ahonnan származik, az intézményt nevelési-oktatási intézménynek, az általa kiadott
bizonyítványt pedig az ilyen nevelési-oktatási intézménynek megfelelõ bizonyítványnak jogszerûen elismerik, és
az elismerést hitelt érdemlõen bizonyították, feltéve hogy az intézmény mûködése nem ellentétes az Alaptörvényben
foglaltakkal. E rendelkezéseket a nemzetközi iskolák tekintetében is alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy
az elismerést az intézményt akkreditáló nemzetközi szervezetnek kell kiadnia. A külföldi nevelési-oktatási intézményt
az oktatásért felelõs miniszter – az intézmény fenntartójának kérelme alapján – nyilvántartásba veszi és engedélyezi
a mûködését.
(2) A külföldi nevelési-oktatási intézmény alapítására, az intézményben folyó nevelõ és oktató munkára, valamint annak
ellenõrzésére, a gyermekekkel, tanulókkal összefüggõ ügyekre és döntésekre annak az államnak az elõírásait kell
alkalmazni, amelyik a nevelési-oktatási intézményt sajátjának elismerte. A 34. § (2) bekezdésében meghatározott
törvényességi ellenõrzést a hivatal látja el.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt nevelési-oktatási intézmény Magyarországon nemzetközi szerzõdés alapján is
létrejöhet és mûködhet. A nemzetközi szerzõdés alapján létrejött és mûködõ nevelési-oktatási intézményeket
az oktatásért felelõs miniszter hivatalból felveszi a nyilvántartásba. A nemzetközi szerzõdés alapján létrejött és
mûködõ nevelési-oktatási intézményeknek – a (2) bekezdésben meghatározott – törvényességi ellenõrzésére
vonatkozó rendelkezéseket a nemzetközi szerzõdés eltérõ rendelkezésének hiányában kell alkalmazni.
(4) Ha a mûködés helye szerinti állam belsõ joga vagy nemzetközi szerzõdés ezt lehetõvé teszi, magyar köznevelési
intézmény külföldön az oktatásért felelõs miniszter engedélyével alapítható. Ha a magyar nevelési-oktatási intézmény
székhelye külföldön, magyar külképviseleten van, az oktatásért felelõs miniszter veszi nyilvántartásba, és ellátja
a törvényességi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatokat.
(5) A külföldön mûködõ magyar nevelési-oktatási intézmény létesítéséhez és mûködéséhez adott engedélyben meg kell
határozni az alapítás és mûködés feltételeit. A külföldön mûködõ magyar nevelési-oktatási intézményt az oktatásért
felelõs miniszter nyilvántartásba veszi és gyakorolja a 34. § (2) bekezdésében meghatározott jogköröket.
(6) Az a külföldi köznevelési intézmény, amelyet abban az államban, ahonnan származik, nevelési-oktatási intézménynek
nem ismerték el, Magyarország területén csak akkor mûködhet, ha az oktatásért felelõs miniszter nyilvántartásba
vette.
(7) A külföldi köznevelési intézmény, a nemzetközi iskola fenntartójával az oktatásért felelõs miniszter köthet köznevelési
szerzõdést.
(8) Az e §-ban szabályozott köznevelési intézmények kötelesek bejelentkezni a KIR-be és adatot szolgáltatni számára.
(9) A Magyarország területén tartózkodó menedékesek gyermekei részére az oktatásért felelõs miniszter –
az idegenrendészetért és menekültügyért felelõs miniszter egyetértésével – ideiglenes mûködési engedély kiadásával
engedélyezheti nevelési-oktatási intézmény mûködését a 90. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában
is, ha mûködése nem ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal. Az ideiglenes mûködési engedély egy évre szól és
több alkalommal is meghosszabbítható. Az ideiglenes mûködési engedély iránti kérelmet az idegenrendészetért és
menekültügyért felelõs miniszter nyújtja be. Az ideiglenes mûködési engedély kiadásával egyidejûleg
a nevelési-oktatási intézményt nyilvántartásba kell venni. Az ideiglenes mûködési engedélyben az oktatásért felelõs
miniszter tudomásul veszi, hogy az ideiglenes menedéket élvezõk Magyarország területén gyermekeik részére
megszervezték az óvodai nevelést vagy iskolai nevelés-oktatást. Az ideiglenes mûködési engedély nem jelenti annak
elismerését, hogy a nevelési-oktatási intézmény megfelel azon ország elõírásainak, ahonnan az ideiglenes menedéket
élvezõk Magyarország területére érkeztek, továbbá nem jelenti az iskola által kiállított bizonyítvány Magyarország
részérõl történõ elismerését.
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91. §

(1) Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi
nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti.
(2) A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történõ folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be
kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzõjének,
vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.
(3) A külföldi tanulmányok alatt a tanuló magyarországi tanulói jogviszonya szünetel.

92. §

(1) A nem magyar állampolgár kiskorú akkor válik óvodai ellátásra jogosulttá, továbbá akkor tanköteles Magyarországon,
ha
a) a menedékjogról szóló törvény rendelkezései szerint a magyar állampolgárokkal azonos jogok illetik meg,
b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezõ személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
c) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel
rendelkezik.
(2) A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történõ felvételénél igazolni kell.
(3) A nem magyar állampolgár mindaddig, ameddig megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, az óvodai
nevelést, és – ha a magyar jog szerinti tanköteles kort eléri – az iskolai nevelés-oktatást, a kollégiumi nevelést,
a pedagógiai szakszolgálatokat a tankötelezettség fennállása, továbbá a tankötelezettség ideje alatt megkezdett és
a tankötelezettség megszûnése után folytatott tanulmányok alatt a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel
veheti igénybe.
(4) Az (1) bekezdés a) pontjában felsoroltak az elismerés iránti kérelem benyújtásától kezdõdõen gyakorolhatják
a (3) bekezdésben meghatározott jogokat.
(5) A (3) bekezdésben szabályozott jog az (1) bekezdés b), c) pontjában meghatározottak alapján akkor gyakorolható, ha
a szülõ három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik és keresõtevékenységet folytat.
E rendelkezéseket az érintett házastársa és gyermeke tekintetében is alkalmazni kell.
(6) Az a nem magyar állampolgár, aki az oktatásért felelõs miniszter meghívólevelével rendelkezik, a meghívólevélben
meghatározott ellátást a magyar állampolgárokkal azonos feltételek szerint veheti igénybe.
(7) Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik az (1)–(6) bekezdésben foglaltak hatálya alá – ha nemzetközi szerzõdés
vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik –, az óvodai, iskolai és kollégiumi ellátásért, továbbá a pedagógiai
szakszolgálat igénybevételéért díjat fizet. A díj nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy
tanulóra jutó hányadát. A köznevelési intézmény vezetõje a díjat a fenntartó által meghatározott szabályok alapján
csökkentheti vagy elengedheti.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek óvodai neveléséhez, iskolai nevelés-oktatásához az oktatásért felelõs
miniszter nevelési-oktatási programokat ad ki.
(9) A külföldön megkezdett és befejezetlen tanulmányok a magyar köznevelés iskolarendszerében folytathatók.
A tanulmányok beszámításáról, továbbá a tanuló felvételérõl az iskola igazgatója dönt.
(10) Ha a beszámítás kérdésében az iskola igazgatója nem tud dönteni, beszerzi az oktatásért felelõs miniszter, szakképzés
esetén a szakképesítésért felelõs miniszter véleményét.

93. §

Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, azokat hitelesíteni kell, megfelelõ
felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi szerzõdés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola
fenntartója, kormányhivatal által mûködtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül megszûnt köznevelési
intézmény esetén – a területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása alapján – a kormányhivatal végzi el, és
az oktatásért felelõs miniszter, a külpolitikáért felelõs miniszter és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi
külképviselete hitelesíti felül.

52. Felhatalmazó rendelkezések
94. §

(1) Felhatalmazást kap az oktatásért felelõs miniszter, hogy
a) a köznevelési intézmények mûködésének szakmai szabályait, a tanév rendjét, a köznevelési intézmények vezetõi
megbízásával kapcsolatos eljárást; a köznevelési intézmények névhasználatával, címerhasználatával, a tanulók
felvételével kapcsolatos kérdéseket, a diákkörök, diákönkormányzatok mûködésére vonatkozó részletes
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szabályokat, diáksport-egyesületek és a nevelési-oktatási intézmények kapcsolatát, az óvodaszék, iskolaszék,
kollégiumi szék, szülõi szervezet, intézményi tanács mûködésének részletes szabályait, a köznevelési
intézmények ügyintézésének, iratkezelésének általános szabályait, valamint a tanügyi nyilvántartásokat,
az adatkezelés rendjét, a tanuló- és gyermekbalesetek megelõzésével kapcsolatos feladatokat, továbbá
a balesetek kivizsgálásával, nyilvántartásával és jelentésével összefüggõ tevékenységet,
az ágazati minõségpolitikai feladatok ellátásának, az országos mérési feladatok szervezésének, a tanulók fizikai
állapotának és edzettségének mérésével kapcsolatos feladatokat, a teljesítmény értékelésének rendjét és elveit,
a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve, a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve, a Két tanítási nyelvû
iskolai oktatás irányelve, a Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelésének irányelve, a Sajátos nevelési
igényû tanulók iskolai oktatásának irányelve, a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja, a kerettantervek,
továbbá az Alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tantervi programja kiadását és bevezetését,
a sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésével és oktatásával, továbbá a beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézséggel küzdõ gyermekekkel kapcsolatos szakértõi vélemény elkészítésével összefüggõ eljárást, a szakértõi
bizottság mûködését, az országos és más szakértõi és rehabilitációs tevékenységet, az utazó gyógypedagógusi
hálózat megszervezésének és mûködtetésének részletes szabályait,
az óvodai nevelésben való kötelezõ részvétel, a tankötelezettség, a fejlesztõ nevelés, fejlesztõ nevelés-oktatás
teljesítésével kapcsolatos feladatokat, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos egyes kérdéseket és –
az államháztartásért felelõs miniszterrel egyetértésben – a tanulókat megilletõ juttatásokat, kedvezményeket,
az egységes óvoda-bölcsõde létesítésének feltételeit, a létesítés és mûködés, a nevelésben való közremûködés
szakmai szabályait és a harmadik életévüket be nem töltött gyermekek felvételének feltételeit,
az egyházi és magánintézmény mûködése megkezdéséhez szükséges engedély kiadásának részletes szabályait
és az azzal kapcsolatos mellékleteket, a pedagógiai szakszolgálatok és a pedagógiai-szakmai szolgáltatások
ellátásában való közremûködés feltételeit,
az iskolai felvételi eljárás rendjét, az iskolai vizsgáztatás rendjét, a pedagógiai szakszolgálat megszervezését,
a pedagógiai szakszolgálat igénybevételének rendjét, a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény mûködését;
a nevelési-oktatási intézmények részvételét és feladatait a pedagógiai szakszolgálatok ellátásában, az érintett
gyermekek, tanulók nevelésében és oktatásában, a szakvélemény elkészítését, az ellenõrzés rendjét, a pedagógiai
szakszolgálattal kapcsolatos jegyzõi eljárás indításával összefüggõ kérdéseket, az eljárás indítására jogosultak
körét, azokat a feltételeket, amikor a pedagógiai szakszolgálat igénybevételéért ellenszolgáltatás kérhetõ,
a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmények és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó
intézményekben történõ foglalkoztatáshoz és a vezetõi megbízáshoz szükséges képesítési követelményeket,
a kormányhivatal egyházi és magánintézmények engedélyezési eljárásával összefüggõ, valamint a törvényességi
ellenõrzésükkel kapcsolatos szakmai szabályokat, az egyes szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási
díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg
felhasználásának kérdéseit, továbbá a vizsgáztatással, a szakértõi és más szolgáltató tevékenységgel kapcsolatos
díjazás megállapításának kérdéseit,
az érettségi vizsga kivételével a vizsgák rendjét, továbbá az érettségi vizsga vizsgakövetelményeinek kiadását,
a tankönyvvé nyilvánítás feltételeit és rendjét, valamint eljárását, a tankönyvjegyzék elkészítését és kiadását,
a tankönyvjegyzékre való felkerülés feltételeit és eljárását, a tankönyvjegyzékre kerüléssel kapcsolatos árkorlátot,
a tankönyvjegyzékbõl való törlés rendjét és eljárását, a tankönyvtámogatás rendjét, a nem üzletszerû
tankönyvforgalmazást, a kötelezõ eszköz- és felszerelési jegyzék kiadását, a kerettantervek, nevelési-oktatási
program jóváhagyásának rendjét, valamint az e pontban felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási
díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg
felhasználásának kérdéseit,
az oktatási jogok biztosa hivatalának feladatait és mûködésének szabályait,
a 82. § szerinti köznevelési szakértõi és érettségi vizsgaelnöki tevékenység folytatásának részletes feltételeit,
a köznevelési szakértõi tevékenység 82. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentésének, illetve a 82. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti engedély kiadásának, valamint az Országos szakértõi névjegyzékbe, az Országos
érettségi vizsgaelnöki névjegyzékbe történõ felvétel részletes eljárási szabályait és a köznevelési szakértõi,
az érettségi vizsgaelnöki tevékenység folytatásának szakmai feltételeit, a köznevelési szakértõk és
a vizsgaelnökök továbbképzését és a továbbképzési kötelezettség elmulasztásának következményeit, valamint
az Országos szakértõi névjegyzék és az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzék személyes adatot nem
tartalmazó adattartalmát és a névjegyzékek vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, az e pontban
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felsorolt eljárásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított
összeg befizetésének szabályait, a befolyt összeg felhasználásának kérdéseit,
m) a közneveléssel összefüggõ feladatok ellátását szolgáló képzéseket,
n) az országos szaktanácsadói tevékenység keretében megszervezésre kerülõ, nem tantárgyhoz, nem
szakterülethez kötõdõ szaktanácsadói feladatokat, azok megszervezését, valamint az országos szaktanácsadói
tevékenységhez kapcsolódó további szakmai követelményeket, a nem tantárgyhoz, nem szakterülethez kötõdõ
országos szakmai szolgáltatások körét, területeit, megszervezését, az országos pedagógiai-szakmai
szolgáltatásban való részvétel feltételeit, az állami köznevelési közfeladat-ellátás keretében pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokat nyújtó intézmény kijelölését,
o) azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a kereset-kiegészítést meg kell állapítani, valamint
a kereset-kiegészítés legkisebb összegét,
p) a köznevelési intézményekben lefolytatható ellenõrzések részletes szabályait, a hivatal által szervezett országos
pedagógiai-szakmai ellenõrzés mûködési rendjét, lebonyolításának szabályait, az országos pedagógiai-szakmai
ellenõrzésben részt vevõ szakértõk tevékenysége folytatásának szakmai feltételeit,
q) az alkotói szabadság igénybevételének részletes szabályait,
r) a tanév, ezen belül a tanítási év rendjét, a tanév szervezésével kapcsolatos feladatokat, így különösen a tanév
kezdõ és befejezõ napját, azt az idõszakot, amelynek keretében az iskolai nevelés és oktatás folyik, a tanítási
szünetek szervezésének idõszakát és idõtartamát, a felvételi kérelmek elbírálásának, az érettségi vizsga és
a szakmai vizsga idõszakát,
s) az országos tanulmányi verseny szabályzatát,
t) a Köznevelési Hídprogramban folytatott képzéshez szükséges nevelési-oktatási programokat, a Köznevelési
Hídprogramba történõ bekapcsolódás részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
(2) Az oktatásért felelõs miniszter az (1) bekezdésben meghatározott jogkörét
a) a szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelõs miniszterrel,
b) az (1) bekezdés h), j) és l) pontja szerinti egyes szolgáltatásokkal összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj
tekintetében az adópolitikáért felelõs miniszterrel
egyetértésben gyakorolja.
(3) Felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy a Magyar Honvédség, valamint a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs
miniszter, hogy a rendvédelmi szerv mûködésének sajátosságaira tekintettel – az oktatásért felelõs miniszter
egyetértésével – a tanulók jogaira és kötelességeire, a pedagógusok végzettségére és szakképzettségére, jogaira
és kötelességeire, az intézményvezetõ megbízására vonatkozó eltérõ rendelkezéseket, a tanulói jogviszony
létesítéséhez szükséges egészségügyi követelményeket, pályaalkalmassági követelményeket, valamint ezek
megállapításának rendjét, a fenntartói irányítási jog ellátásával való megbízást,
b) az egészségügyért felelõs miniszter, hogy az oktatásért felelõs miniszter egyetértésével a tanulók rendszeres
egészségügyi vizsgálatának megszervezését, ennek keretében különösen az óvodába járó gyermek, valamint
a tankötelezettség végéig az általános iskolába, középfokú iskolába járó tanuló évenkénti legalább egyszeri
fogászati, szemészeti és általános szûrõvizsgálaton való részvételének részletes szabályait
rendeletben állapítsa meg.
(4) Felhatalmazás kap a Kormány, hogy
a) az Óvodai nevelés országos alapprogramjának bevezetését és kiadását,
b) a Nemzeti alaptanterv bevezetését és kiadását,
c) az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának bevezetését és kiadását,
d) a diákigazolvány kiadásával és használatával kapcsolatos kérdéseket,
e) a pedagógusok fõvárosi, megyei állandó helyettesítési rendszerének létrehozását és mûködtetését,
f) a pedagógus-szakvizsga bevezetését, a pedagógus-továbbképzés rendszerét, a továbbképzésben résztvevõk
juttatásait, kedvezményeit; a pedagógus-továbbképzés programjának, az érettségi vizsga vizsgatárgyai
jóváhagyási eljárásának részletes szabályait, a pedagógus-továbbképzési programok akkreditációjának feltételeit
és eljárási rendjét, az akkreditált továbbképzés indításával összefüggõ adatszolgáltatás szabályait, továbbá
a továbbképzések nyilvántartásának rendjét, a továbbképzés minõségbiztosításának, ellenõrzésének rendjét,
az ellenõrzés során feltárt hiányosságok, a minõségbiztosítás követelményeinek megszegése esetén
alkalmazható jogkövetkezményeket, az e bekezdésben meghatározott eljárásokkal kapcsolatos igazgatási
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szolgáltatási díj megállapításának rendjét, mértékét, a megállapított összeg befizetésének szabályait, a befolyt
összeg felhasználásának kérdéseit,
g) a pedagógusok elõmeneteli rendszerét, az egyes fokozatokba történõ besoroláshoz szükséges követelményeket,
a minõsítõ vizsgát és a minõsítési eljárást lefolytató bizottság mûködését, a szakmai kritériumokra vonatkozó
részletes rendelkezéseket, a minõsítõ vizsga és a minõsítési eljárások során adható minõsítések feltételeit,
a minõsítésekhez kapcsolódó fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált
illetményt, valamint az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel a 8. mellékletben meghatározott keretek
között az illetménypótlék és a kereset-kiegészítés, a jutalom megállapításának részletes szabályait, a megismételt
minõsítõ vizsga és minõsítési eljárások költségét, valamint az ezért kérhetõ díj mértékét, befizetésének szabályait,
a nevelési-oktatási intézményekben elrendelhetõ rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és készenlét
elrendelésének feltételeit, az ügyelet és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzés díjazását is magában foglaló
átalánydíjazás megállapításának szabályait és mértékét, a nevelés-oktatást elõkészítõ, nevelés-oktatással
összefüggõ egyéb feladatok körét, az eseti helyettesítésnek minõsülõ helyettesítést, a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek, tanulók szülei iskolai végzettséggel összefüggõ önkéntes nyilatkozatának kérdéseit,
valamint az igazgatótanács munkáltatói jogosítványait,
h) a köznevelés információs rendszerének létrehozását, mûködtetését, az információs rendszer részére történõ
adatszolgáltatás rendjét,
i) a pedagógusigazolvány igénybevételének feltételeit, az igazolvány kiadásának és kezelésének szabályait,
j) az egyházi és magánintézményeket megilletõ – a költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott – állami
hozzájárulások megállapításának, folyósításának, elszámolásának rendjét, az igényléssel, elszámolással,
felhasználással összefüggõ adatszolgáltatást, továbbá az ellenõrzés rendjét, valamint az egyházi és a nemzetiségi
önkormányzati fenntartót megilletõ kiegészítõ támogatás igénylésének, a jogosultat megilletõ kiegészítõ
támogatás megállapításának rendjét, a bármely jogcímen megállapításra kerülõ kiegészítõ támogatás
igényléséhez szükséges adatszolgáltatást és a kiegészítõ támogatás folyósításának, elszámolásának rendjét,
az igényléssel, elszámolással, felhasználással összefüggõ ellenõrzés rendjét, a kiegészítõ támogatás
megállapításához szükséges kormányhivatal általi, társulási tanács elnöki adatszolgáltatást,
k) az oktatásért felelõs miniszter egyes feladat- és hatásköreit ellátó központi hivatal és az által ellátott feladat-és
hatáskörök kijelölését,
l) a kormányhivatal köznevelési feladatköre ellátásával kapcsolatos illetékességi szabályokat,
m) az érettségiben részt vevõ pedagógusok díjazásával kapcsolatos kérdéseket, az érettségi vizsgán való részvétellel
összefüggõ – a hivatal által megállapítható – vizsgadíj megállapításának elveit, a diákigazolvány,
a pedagógusigazolvány kiállításával összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj megállapításának, befizetésének és
felhasználásának kérdéseit, a köznevelés információs rendszerével összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj
megállapításának és befizetésének rendjét, a befolyt összeg felhasználásának rendjét, a pedagógusigazolvány
igénylésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díj megállapításának és beszedésének, befizetésének rendjét,
valamint a befolyt összeg felhasználásának rendjét, a pedagógus-továbbképzéssel kapcsolatos akkreditációs
eljárással összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj, egyes szolgáltató tevékenységgel összefüggõ díjazás
megállapításának rendjét, a befolyt összeg felhasználását, illetõleg a befizetés rendjét, a pedagógus-ösztöndíj
alapítását,
n) az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevõ szerv kijelölését, a települési önkormányzati
fenntartású köznevelési intézmények fenntartói joga állam általi átvételének, az állami fenntartással összefüggõ
adatváltozások KIR-ben történõ átvezetésének részletes szabályait,
o) az állami fenntartású intézmény mûködtetésének átvétele céljából a települési önkormányzattal köthetõ
köznevelési szerzõdés megkötéséhez szükséges, a települési önkormányzat anyagi helyzetének vizsgálatára
vonatkozó részletes szabályokat, a települési önkormányzat által köznevelési szerzõdés alapján mûködtetett
intézmény mûködésének tárgyi, szakmai feltételeiben bekövetkezõ változás vizsgálatának részletes szabályait,
p) a térítésmentes, a térítési díj, valamint tandíj ellenében igénybe vehetõ szolgáltatások körét,
q) az e törvényben foglalt bírságok kiszabására jogosult hatóság vagy hatóságok kijelölését, a közigazgatási
bírsággal sújtandó jogszabálysértések esetén kiszabható bírságok összegét, a bírság kiszabásának részletes
szabályait, valamint a beszedett bírság felhasználását,
r) a bizonyítvánnyal tanúsított végzettség, szakképzettség Magyar Képesítési Keretrendszer szerinti besorolási
rendjét
rendeletben állapítsa meg.
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(5) A (4) bekezdés a)–c) és f) pontjában meghatározott kormányrendeleteknek a Kormány részére történõ benyújtásához
– a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelését, iskolai nevelését, oktatását érintõ kérdésekben – be kell szerezni
az országos nemzetiségi önkormányzatok véleményét.

53. Hatályba léptetõ rendelkezések
95. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivételekkel – 2012. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 18. §, a 45. § (2) és (4) bekezdés, az 50. § (7) bekezdés, a 74–76. §, 95. § (7) bekezdés 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. § 12. pont b) alpont, a 8. § (3) bekezdés, a 13. § (4) bekezdés b) pontja, a 14. §-a, a 25. § (7) bekezdés, a 27. §
(1)–(10) bekezdés, 27. § (12)–(13) bekezdés, 28–29. §, a 35. §, a 46. § (1) bekezdés a) pont, a 46. § (5) bekezdés, az 55. §
(1) bekezdés, a 61. § (3) és (5) bekezdés, a 62. § (3) és (5)–(14) bekezdés, a 64–65. §, a 69. § (5)–(6) bekezdés, a 88. §
(4)–(5) bekezdés, a 89. § (1)–(2) bekezdés, 95. § (8) bekezdés, az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet, az 5. melléklet,
a 6. melléklet, a 7. melléklet, a 8. melléklet 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) A 8. § (2) bekezdés, az 53. § (1) bekezdés, 95. § (9) bekezdés 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.
(5) A 6. § (2) bekezdés e) pont „szakközépiskolában a szakközépiskola ágazatának megfelelõ szakmai vizsgatárgy”
szövegrésze 2016. január 1-jén lép hatályba.
(6) Hatályát veszti a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1–3. §-a, 4. § (1)–(3) bekezdése, 4. §
(5)–(7) bekezdése, 4/A–5. §-a, 6. § (1) és (3)–(6) bekezdése, 7–11. §-a, 12. § (1) bekezdés b)–h) pontja, (2)–(6) bekezdése,
13–14. §-a, 15. § (1)–(2) és (5)–(6) bekezdése, 16. § (2)–(3) és (5)–(7) bekezdése, 17. §-a, 18–23. §-a, 24. § (1) bekezdése,
25–26. §-a, 27. § (1)–(7) bekezdése, 27. § (9)–(13) bekezdése, 28–33. §, 36–38. §-a, 39. § (1)–(2) és (4) bekezdése,
40–51. §-a, 52. § (15)–(16) bekezdése, 54–65. §-a, 66. § (1)–(8) bekezdése és (10)–(11) bekezdése, 67–68. §-a, 69. §
(3)–(5) bekezdése, 70–73. §-a, 75–84. §-a, 92–93. §-a, 94. § (1)–(2) bekezdése, 94. § (3) bekezdés a)–e), g)–k) pontja,
m)–p) pontjai, 94. § (4)–(7) bekezdése, 95–117. § 118. § (1)–(2) bekezdése és (7)–(11) bekezdése, 119–120. §-a, 121. §
(1) bekezdés 1–13. pontja, 15–46. pontja, (2)–(10) bekezdése, 122. § (2)–(15) bekezdése, 122/A–127. §-a, 128. § (1)–(7),
(9)–(23), 129–133. §-a és 2. számú melléklete.
(7) Hatályát veszti a Kt. 6. § (2) bekezdése, 24. § (5) bekezdése, 34–35. §-a, 66. § (9) bekezdése, 85–91. §-a, 94. § (3) bekezdés
f) pontja.
(8) Hatályát veszti a Kt. 4. § (4) bekezdése, 12. § (1) bekezdés a) pontja, 16. § (1) és (4) bekezdése, 17/A. §-a, 24. §
(4) bekezdése, 27. § (8) bekezdése és (14)–(15) bekezdése, 39. § (3) bekezdése, 52. § (1)–(14) bekezdése és
(17)–(18) bekezdése, 53. §-a, 69. § (2) bekezdése, 94. § (3) bekezdés l) pontja, 118. § (3)–(4) bekezdése, (6) bekezdése és
(12)–(14) bekezdése, 121. § (1) bekezdés 14. pontja 122. § (1) bekezdése, 128. § (8) bekezdése, 1. számú melléklete,
3. számú melléklete.
(9) Hatályát veszti a Kt. 24. § (3) bekezdése, 69. § (1) bekezdése, 74. §-a.

54. Átmeneti és vegyes rendelkezések
96. §

(1) E törvénynek a köznevelési intézmények mûködésére, a pedagógusok alkalmazására és foglalkoztatására,
kötelezettségeire és jogaira, juttatásaira és kedvezményeire vonatkozó rendelkezéseit a gyermekgyógyüdülõkben,
az egészségügyi és rehabilitációs intézményekben, gyermekotthonokban, a büntetés-végrehajtási intézményekben
folytatott nevelõ-oktató munka esetén is alkalmazni kell. Ezekben az intézményekben a nevelés-oktatás
a körülményekhez igazodó pedagógiai program szerint folyhat, és a tanév rendjére vonatkozó elõírásoktól el lehet
térni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézményekben folyó nevelõ-oktató munka során – a nevelõ-oktató munka pedagógiai
szakaszait, követelményrendszerét, az állami vizsgák rendszerét meghatározó rendelkezések kivételével – e törvény
rendelkezéseitõl el lehet térni.
(3) A mûködés megkezdéséhez szükséges engedély kiadására vonatkozó eljárásban, a nevelési-oktatási programok
akkreditálásával, a tankönyvek jóváhagyásával, a kerettanterv jóváhagyásával összefüggõ eljárásokban,
a pedagógus-továbbképzési programokkal összefüggõ eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági
ellenõrzések során az ügyintézési határidõ két hónap.
(4) Köznevelési intézmény tekintetében felügyeleti szerven a fenntartót, felügyeleten a fenntartói jogok és kötelességek
gyakorlását, szakmai és gazdasági felügyeleten a szakmai és gazdasági ellenõrzést, nevelési-oktatási intézménynél
az illetékességi és mûködési körön a mûködési (felvételi) körzetet kell érteni.
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(5) Ahol jogszabály valamely kedvezményre, juttatásra való jogosultságot tanulói jogviszony fennállásához köti, tanulói
jogviszony alatt a fejlesztõ nevelés-oktatást is érteni kell.
(6) A tanulók tankönyvellátását szolgáló központi költségvetési támogatás terhére a készségfejlesztõ speciális szakiskolai
nevelés-oktatáshoz és a fejlesztõ iskolai oktatáshoz a szakmai munkaközösség és az iskolai szülõi szervezet
egyetértésével a pedagógiai programban foglaltak megvalósítását szolgáló, a tankönyvjegyzékben nem szereplõ
könyvek, munkafüzetek, feladatlapok, digitális ismerethordozók is beszerezhetõk tankönyv helyett, ha az iskolában
a nevelõ és oktató munkához részben vagy egészben nem alkalmaznak tankönyvet.
(7) Ahol jogszabály az óvodai nevelésben részt vevõ, a tanulói jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban álló
fogyatékos gyermek részére kedvezményt, juttatást, jogosultságot, kötelezettséget állapít meg, a fogyatékos
gyermek, tanuló fogalom alatt a sajátos nevelési igényû gyermeket, tanulót kell érteni.
97. §

(1) Azok a tanulók, akik tanulmányaikat az iskolai nevelés-oktatás kilencedik évfolyamán a 2011/2012. tanévben vagy azt
megelõzõen kezdték meg, tankötelezettségük azon tanítási év végéig tart, amelyben a tizennyolcadik életévüket
betöltik. Azon sajátos nevelési igényû tanulók tankötelezettsége, akik esetében a szakértõi és rehabilitációs bizottság
e törvény hatálybalépése elõtt a tankötelezettség huszadik életévükig történõ meghosszabbításáról döntött, annak
a tanévnek a végéig tart, amelyben a huszadik életévüket betöltik.
(2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását elõször a 2016. január 1-je után
megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.
(3) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ 58. § szerinti fegyelmi eljárásokat a Kt. vonatkozó rendelkezései alapján
kell befejezni.
(4) E törvény hatálybalépését követõen a nem állami fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja az e törvény
rendelkezéseinek megfelelõen az e törvény szerinti köznevelési intézmény alapító okiratát, és megküldi a törzskönyvi
nyilvántartást vezetõ szervnek vagy a kormányhivatalnak.
(5) A fejlesztõ nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) bekezdés szerinti ellátása 2014. szeptember 1-jétõl kötelezõ. Eddig
az idõpontig az érintett tanulók részére a fejlesztõ iskolai oktatás a Kt. szabályai szerint is megszervezhetõ.
(6) A 27. § (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik, kilencedik évfolyamán
2012. szeptember 1-jétõl kezdõdõen felmenõ rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti mindennapos testmozgást kell kifutó rendszerben megszervezni.
(7) A 35. § (1) bekezdés szerinti erkölcstan órát vagy az ehelyett választható az egyházi jogi személy által szervezett hit- és
erkölcstan órát az iskolai nevelés-oktatás elsõ, ötödik évfolyamán 2013. szeptember 1-jétõl kezdõdõen felmenõ
rendszerben kell megszervezni. A többi évfolyamon a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerinti fakultatív
hit- és erkölcstanra vonatkozó rendelkezéseket kell kifutó rendszerben alkalmazni.
(8) A kormányhivatal a köznevelés-fejlesztési tervet elsõ alkalommal 2013. március 1-jéig készíti el.
(9) Az állam mint fenntartó, a fenntartói jogot gyakorló kormányhivatal, valamint az állami feladatellátásban
közremûködõ természetes vagy jogi személy megjelölését a KIR-ben 2013. március 2-áig át kell vezetni.
(10) Az e törvény hatálybalépésekor mûködõ pedagógiai-szakmai szolgáltatást ellátó intézmények 2013. szeptember
1-jétõl feladatukat az oktatásért felelõs miniszter szakmai irányításával láthatják el.
(11) E törvény hatálybalépése és 2012. december 31-e között a települési önkormányzati fenntartású köznevelési
intézmény vezetõjének megbízására, valamint a megbízás visszavonására vonatkozó jogot a fenntartó gyakorolja.
(12) Az e törvény hatálybalépésekor már mûködõ hat vagy nyolc évfolyamos gimnáziumnak a külön jogszabályban
meghatározott emelt szintû követelményeknek a 2016/2017. tanév végéig kell megfelelniük.
(13) Az e törvény hatálybalépésekor mûködõ nyelvi elõkészítõ évfolyamon, továbbá – a nemzetiségi nevelés-oktatás
kivételével – a két tanítási nyelvû nevelés-oktatásban a 2014/2015. tanév végéig teljesíteni kell a külön jogszabályban
meghatározott feltételeket. A külön jogszabályban meghatározott feltételeket nem teljesítõ intézményekben a nyelvi
elõkészítõ évfolyam vagy a két tanítási nyelven folyó oktatás felmenõ rendszerben megszûnik.
(14) Az iskola 2012. december 31-ig felülvizsgálja a pedagógiai programját, annak érdekében, hogy a kerettantervrõl szóló
jogszabály, valamint e törvény rendelkezéseinek megfeleljen.
(15) A tíznél több szakmai munkaközösséggel mûködõ nevelési-oktatási intézmény 2012. december 31-ig felülvizsgálja és
módosítja az SZMSZ-ét annak érdekében, hogy megfeleljen a 71. § (1) bekezdésében foglaltaknak.
(16) Az a pedagógus, aki e törvény hatálybalépésekor az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben
történõ részvételre nem kötelezhetõ.
(17) A 2012/2013. tanítási év végéig fejlesztõpedagógus-munkakörben foglalkoztatható az is, aki
pedagógus-továbbképzés keretében elsajátította a szükséges ismereteket.
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(18) A 4. melléklet szerinti osztály-, csoportlétszámokat elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévtõl felmenõ rendszerben kell
alkalmazni.
(19) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak elsõ minõsítésére vagy minõsítõ
vizsgájára 2013. szeptember 1. és 2018. június 30. között kerül sor.
(20) A nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki 2013. szeptember 1-jén már legalább
2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, elsõ minõsítéséig a Pedagógus I. fokozatba és a szakmai gyakorlata szerinti
kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok fokozatba kerül besorolásra.
A pedagógiai szakszolgálat keretében pedagógus-munkakörben foglalkoztatott, aki 2013. szeptember 1-jén már
legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik 2015. szeptember 1-jétõl elsõ minõsítéséig a Pedagógus I. fokozatba
és a szakmai gyakorlata szerinti kategóriába, aki két évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkezik, Gyakornok
fokozatba kerül besorolásra.
(21) Nem vonatkozik a minõsítési kötelezettség arra a nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott pedagógusra, aki
2013. szeptember 1-jétõl, és arra a pedagógiai szakszolgálat keretében pedagógus-munkakörben foglalkoztatottra,
aki 2015. szeptember 1-jétõl számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.
(22) A 46. § (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást elsõ alkalommal a 2013/2014. tanévben az elsõ évfolyamra
beiratkozott tanulók számára, ezt követõen felmenõ rendszerben kell biztosítani.
98. §

(1) Egyéb foglalkozást a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazott tarthat.
(2) Középiskolában a mûvészetek és a technika-gyakorlati foglalkozás tantárgyakat fõiskolai végzettséggel és
a tantárgynak megfelelõ tanári szakképzettséggel rendelkezõ pedagógus is taníthatja.
(3) Az óvodapedagógus-munkakör betölthetõ konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig felsõfokú
végzettséggel és konduktor-tanítói szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására alkalmazható az is, aki
konduktor-tanítói végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
(4) Az emelt szintû oktatás kivételével az iskolai nevelés-oktatás ötödik évfolyamán az adott tantárgy oktatására és
pedagógus-munkakör betöltésére jogosít a szakkollégium elvégzését igazoló tanítói végzettség és szakképzettség.
(5) Idegen nyelv oktatására – minden iskolatípusban – alkalmazható az is, aki fõiskolai szintû nyelvtanári vagy idegen
nyelv- és irodalom szakos tanári felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik.
(6) Az általános iskola ötödik-nyolcadik évfolyamán az erkölcstan tantárgy tanítására az alkalmazható, aki a tantárgynak
megfelelõ szakos tanári végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik, vagy az iskolai nevelés oktatás
ötödik-nyolcadik évfolyamán pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik, továbbá legalább hatvan órás pedagógus továbbképzés vagy szakirányú továbbképzés keretében
elsajátította az erkölcstan oktatásához szükséges elméleti és módszertani ismereteket.
(7) Iskolai, kollégiumi könyvtárostanárnak (tanítónak) alkalmazható az is, aki a 3. mellékletében foglaltak szerint
az iskolában, kollégiumban pedagógus-munkakör betöltésére jogosító tanítói vagy tanári végzettséggel és
szakképzettséggel, továbbá iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett felsõfokú könyvtárosi szakképesítéssel
rendelkezik.
(8) Az alkalmazáskor és a vezetõi megbízáskor
a) a végzettség szintjének megfelelõ tanári szakképzettségnek kell elfogadni a képzés szakirányának megfelelõ
felsõfokú végzettséget tanúsító oklevéllel igazolt szakképzettséget, ha a felsõfokú iskolai tanulmányok keretében
el kellett sajátítani a tantárgy oktatásának módszertanát; a feltételek meglétérõl az oklevelet kiállító felsõoktatási
intézmény igazolása vagy a leckekönyv alapján a munkáltató dönt;
b) fõiskolai szintû iskolai végzettségnek és pedagógus szakképzettségnek kell elfogadni az óvónõképzõ intézetben,
tanítóképzõ intézetben, szaktanár képzõben, az állami zenekonzervatóriumban szerzett pedagógus
szakképzettséget;
c) pedagógus-munkakör betöltésére jogosító oklevélnek kell elfogadni a pedagógia szakos elõadói, a nevelõtanári,
konduktor-óvodapedagógusi és konduktor-tanítói szakképzettséget tanúsító felsõfokú iskolai oklevelet;
d) egyetemi végzettségnek és szakképzettségnek kell elfogadni a Magyar Testnevelési Fõiskola által az 1975. évi
16. törvényerejû rendelet hatálybalépése elõtt kiadott testnevelõ-tanári szakképzettséget.
(9) Gyakorlati oktató munkakörben történõ alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelõ fõiskolai végzettségnek kell
elfogadni a – képzésrõl rendelkezõ jogszabály szerint – felsõfokú végzettséget tanúsító mûszaki oktatói, technikus
tanári, szakoktatói oklevelet, bizonyítványt. A felsõfokú végzettséget nem tanúsító, tanfolyami képzésben szerzett
mûszaki szakoktatói (oktatói) bizonyítványt az alkalmazáskor a képzés szakirányának megfelelõ középfokú
szakképesítésnek kell elfogadni.
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(10) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ hazai felsõfokú képzés, szakiskolában – az elméletigényes szakmai
gyakorlat kivételével – alkalmazható határozatlan idõre az is, továbbá köznevelési szakértõi tevékenységet végezhet,
aki
középiskolai
végzettséggel
és
mestervizsgával
rendelkezik;
továbbá
a
népzenészés
a szórakoztatózenész-képzésben az, aki emelt szintû szakképesítéssel rendelkezik.
99. §

(1) A Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató Országos Bizottság által kiállított gépírás és gyorsírás tanítására jogosító
bizonyítvány gép- és gyorsírás oktatására, e körben pedagógus-munkakör betöltésére jogosító felsõfokú
szakképesítés.
(2) Az artistaképzésben gyakorlati képzésre alkalmazható határozatlan idõre az is, aki érettségivel és a mûvészi pályán
szerzett legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(3) Ha nincs a képzés szakirányának megfelelõ hazai felsõfokú pedagógusképzés vagy megfelelõ végzettségû és
szakképzettségû pedagógussal nem tudják ellátni a feladatot, a nemzetiségi óvodai nevelésben, iskolai
nevelés-oktatásban, kollégiumi nevelésben pedagógus-munkakört tölthet be, továbbá vezetõi megbízást kaphat
az is, aki az e törvény 3. mellékletében foglaltak vagy az átmeneti, továbbá a kivételi szabályok szerint
pedagógus-munkakört tölthet be az óvodában, iskolában, kollégiumban, valamint az adott nyelvbõl legalább
középfokú „komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal
rendelkezik.
(4) A nemzetiségi szakképzésben gyakorlati ismeretek oktatására pedagógus-munkakört tölthet be az is, aki a képzés
szakirányának megfelelõ – a képzésrõl rendelkezõ jogszabály szerint – felsõfokú végzettséget tanúsító mûszaki
oktatói, technikus tanári, szakoktatói oklevéllel, bizonyítvánnyal vagy felsõfokú végzettséget nem tanúsító, tanfolyami
képzésben szerzett mûszaki szakoktatói (oktatói) bizonyítvánnyal vagy a Gépírás- és Gyorsírástanítókat Vizsgáztató
Országos Bizottság által kiállított gépírás és gyorsírás tanítására jogosító bizonyítvánnyal és legalább középfokú
„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal rendelkezik.
(5) A nemzetiségi nyelv oktatására a bolgár, a cigány (romani vagy beás), a görög, a lengyel, az örmény, a ruszin, az ukrán
nyelv oktatása esetében alkalmazható az is, aki pedagógus szakképzettséggel és az adott nyelvbõl felsõfokú
„komplex” típusú államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékû okirattal rendelkezik.
(6) Az e törvényben foglaltaktól eltérõen pedagógus-munkakörben továbbra is foglalkoztatható és újonnan
alkalmazható
a) technika-gyakorlati foglalkozás tantárgy oktatására, aki a tantárgynak megfelelõ felsõfokú végzettséggel vagy
felsõfokú szakoktatói vagy mûszaki oktatói végzettséggel és szakképzettséggel,
b) óvodapedagógus-munkakörben, aki óvónõi szakközépiskolában szerzett érettségi-képesítõ bizonyítvánnyal
rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott
pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.
(7) Az e törvényben foglaltaktól eltérõen pedagógus-munkakörben továbbra is foglalkoztatható
a) gyógypedagógus-munkakörben, aki óvónõi, tanítói, tanári oklevéllel,
b) kollégiumban, aki felsõfokú végzettséggel és szakképzettséggel
rendelkezik, abban az esetben, ha a bizonyítvány, oklevél megszerzése óta 1996. szeptember 1. napjáig az adott
pedagógus-munkakörben legalább hét év szakmai gyakorlatot szerzett.
(8) Az iskolai rendszerû szakképzésben szakmai tárgyat oktatók végzettségére, alkalmazási feltételeire, a pedagógusok
elõmeneteli rendszerébe való bekapcsolódására vonatkozó eltérõ rendelkezéseket a szakképzésrõl szóló törvény
állapítja meg.
(9) Az e törvényben foglaltaktól eltérõen pedagógus-munkakörben továbbra is foglalkoztatható és újonnan
alkalmazható, aki a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény vagy a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
alapján vagy az azt megelõzõ felsõoktatási képzési rendszerben szerzett, az e törvény 3. mellékletében az adott
pedagógus-munkakör betöltéséhez elõírt szakképzettségnek megfeleltethetõ vagy a szakiránynak megfelelõ
felsõfokú végzettséggel és pedagógus szakképzettséggel rendelkezik.
(10) Ha a pedagógus szakképzettsége e törvényben meghatározott képesítésnek nem felel meg, és e törvény
hatálybalépésekor a pedagógusnak
a) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél kevesebb ideje van, legfeljebb a nyugdíjkorhatár
eléréséig változatlan munkakörben tovább foglalkoztatható;
b) a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatárig tíz évnél több ideje van, e törvény hatálybalépésének
napjától számított öt év után csak akkor foglalkoztatható tovább pedagógus-munkakörben, ha tanulmányait
a felsõfokú pedagógus-szakképzettséget nyújtó oktatásban megkezdte.
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(11) A Kt. alapján létrehozott Országos Köznevelési Tanács, valamint tagjainak megbízatása e törvény hatálybalépésével
egyidejûleg megszûnik.

55. Az Európai Unió jogának való megfelelés
100. §

Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 2003/109/EK tanácsi irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási
engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk (1) bekezdés b) pont és 21. cikk,
b) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak
a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK
rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK,
a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl, 24. cikk,
c) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékkérõk befogadása minimumszabályainak
megállapításáról, 10. cikk (1)–(2) bekezdés.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazott vezetõk kötelezõ létszáma

1
2
3
4

A

B

C

Magasabb vezetõi, vezetõi megbízás

Feltétel

Létszám

intézményenként
tagintézményenként
szervezeti és szakmai tekintetben
önálló intézményegységenként
50 gyermek/tanuló létszám alatt
51 – 200 gyermek/tanuló
201 – 500 gyermek/tanuló
500-nál több gyermek/tanuló esetén
intézményegységenként,
tagintézményenként
200 gyermek/tanuló létszám alatt
intézményegységenként,
tagintézményenként 201–500
gyermek/tanuló
intézményegységenként,
tagintézményenként 500-nál több
gyermek/tanuló esetén

1
1
1

intézményvezetõ
tagintézmény-vezetõ
intézményegység-vezetõ

5
6
7
8
9

intézményvezetõ-helyettes
intézményvezetõ-helyettes
intézményvezetõ-helyettes
intézményvezetõ-helyettes
tagintézmény-,
intézményegységvezetõ-helyettes

10

tagintézmény-,
intézményegységvezetõ-helyettes

11

tagintézmény-,
intézményegységvezetõ-helyettes

1
2
3
–

1

2
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2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ alkalmazottak finanszírozott létszáma

1
2

A

B

C

Munkakör

Feltétel

Létszám

16

intézményenként, ahol
a gyermekek, tanulók létszáma eléri
a 100 fõt: továbbá 450
gyermekenként, tanulónként,
kollégiumi titkár önálló
kollégiumonként, valamint
a székhelyen kívül mûködõ
kollégiumi intézményegységenként
dajka óvodában
csoportonként
gondozónõ és takarító óvodában
intézményenként: továbbá
telephelyenként, ahol legalább
3 óvodai csoport mûködik
laboráns a köznevelés ötödik évfolyamától
250 tanulónként
pedagógiai asszisztens óvodában
3 óvodai csoportonként
pedagógiai asszisztens iskolában
100 tanulónként
iskolapszichológus, óvodapszichológus
1–500 gyermek, tanuló között
iskolapszichológus, óvodapszichológus
500 gyermek, tanuló felett
könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító
1–100 tanuló között
könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító
101–500 tanuló között
könyvtáros vagy könyvtárostanár/tanító
500 tanuló felett
szakoktató
szakmától függõen
szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényû 250 gyermekenként/tanulónként
gyermekeket, tanulókat nevelõ
intézményben
gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelõ vagy
–
gyógypedagógiai asszisztens
szabadidõ-szervezõ
-

17

pszichopedagógus

18

mûszaki vezetõ

19
20

27

szakmacsoportos képzésben vezetõ
ápoló kizárólagosan fogyatékosokat ellátó
diákotthonban
ápoló kollégiumban, diákotthonban
ápoló kollégiumban, diákotthonban
ápoló kollégiumban, diákotthonban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési
igényûeket ellátó diákotthonban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési
igényûeket ellátó diákotthonban
ápoló kizárólagosan sajátos nevelési
igényûeket ellátó diákotthonban
hangszerkarbantartó

28

hangszerkarbantartó

29

úszómester

30

rendszergazda

3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

21
22
23
24
25
26

óvodatitkár, iskolatitkár, kollégiumi titkár

szakképzõ iskolában legalább
120 munkahelyes tanmûhely,
tangazdaság esetén, vagy ha
a tanmûhely, tangazdaság délelõtt
és délután is üzemel
szakterületenként
24 órás ellátásra

1

1
1

1
1
1
0,5
1
0,5
1
2
1

fenntartó
döntésétõl függ
fenntartó
döntésétõl függ
fenntartó
döntésétõl függ
1

1
1

1–50 tanulóig
51–500 tanuló között
500 tanuló felett
1–50 tanuló között

0,5
1
2
0,5

51–500 tanuló között

1

500 tanuló felett

2

zenemûvészeti ágban alapfokú
mûvészeti iskola 1–200 tanuló
között
zenemûvészeti ágban alapfokú
mûvészeti iskola 200 tanuló felett
tanuszodával rendelkezõ
nevelési-oktatási intézményben
intézményenként

0,5

1
1
1

39690

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

3. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörben alkalmazottak végzettségi
és szakképzettségi követelményei

1

A

B

C

A nevelõ-oktató munka pedagógiai
szakaszai/Nevelési-oktatási
intézmények

Pedagógus-munkakör

Az alkalmazáshoz szükséges szakképzettség

2
3
4

Óvodai nevelés
Alsó tagozat
5–6. évfolyam

óvodapedagógus
tanító
tanár

5

7–8. évfolyam

tanár

6

9–12. évfolyam
középiskolában/középfokú
nevelés-oktatás
Középfokú nevelés-oktatás
a szakiskolában/9–11.
évfolyam
Az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére
felkészítõ szakasza
Az iskolai nevelés-oktatás
szakképesítés megszerzésére
felkészítõ szakasza

középiskolai tanár

10

Alapfokú mûvészeti iskola és
mûvészeti szakiskola

tanár

11

Mûvészeti szakközépiskola

tanár

12

Kollégium

kollégiumi nevelõtanár

13

tanár
Az alsó tagozaton az emelt
szintû oktatásban
a mûvészetek, idegen nyelv,
nemzetiségi nyelv és irodalom
tantárgyak esetében
könyvtárostanár (tanító)

7

8

9

14

tanár

óvodapedagógus
tanító
a tantárgynak megfelelõ szakos
tanár, tantárgynak megfelelõ
mûveltségi területet végzett tanító
a tantárgynak megfelelõ szakos
tanár
egyetemi szintû vagy
mesterfokozatú, a tantárgynak
megfelelõ szakos tanár
a tantárgynak megfelelõ szakos
tanár

tanár a szakmai elméleti
oktatásban

a szakképzés szakirányának
megfelelõ szakos tanár

szakmai tanár, szakoktató,
gyakorlati oktató

a szakképzés szakirányának
megfelelõ szakos tanár, a
szakképzés szakirányának megfelelõ
szakoktató, a szakképzés
szakirányának megfelelõ felsõfokú
végzettség, középiskolai végzettség
és a szakiránynak megfelelõ
államilag elismert legalább
középszintû szakképesítés, továbbá
legalább öt év, az adott
szakiránynak megfelelõ szakmai
gyakorlat
a mûvészeti tárgynak megfelelõ
szakirányú tanár, mûvészeti
tárgynak megfelelõ mûvész
a mûvészeti tárgynak megfelelõ
szakirányú egyetemi szintû vagy
mesterfokozatú tanár, mûvészeti
tárgynak megfelelõ mûvész
kollégiumi nevelõtanár,
gyógypedagógus,
szociálpedagógus, játék- és
szabadidõ-szervezõ tanár, tanulási
és pályatanácsadó tanár,
tehetségfejlesztõ tanár,
hittanár-nevelõ tanár, a
nevelõ-oktató munka pedagógiai
szakaszának megfelelõen tanító,
tanár
a tantárgynak megfelelõ szakos
tanár

könyvtárpedagógia-tanár,
informatikus könyvtáros és tanító
vagy tanár vagy szociálpedagógus
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15

iskolapszichológus

16

fejlesztõ pedagógus

17
18

szociálpedagógus
konduktor

19

logopédus

20

gyógypedagógus

21

Nemzetiségi óvodai nevelés

22

Nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás az alsó
tagozaton
Nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás az 5–12.
évfolyamon

23

24

25
26
27

Nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatás az 5–12.
évfolyamon
Minden iskolatípusban és
minden évfolyamon
Minden iskolatípusban és
minden évfolyamon
Minden iskolatípusban és
minden évfolyamon

nemzetiségi
óvodapedagógus
nemzetiségi tanító

pszichológus és tanító vagy tanár,
pszichológus tanácsadás és
iskolapszichológia szakiránnyal
bármely pedagógus
(óvodapedagógus, tanító, tanár,
szociálpedagógus) és
a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézségekkel küzdõ
gyermekek, tanulók szûrésére,
csoportos és egyéni
foglalkoztatására jogosító
szakirányú továbbképzésben
szerzett szakképzettség,
gyógypedagógus a tanulásban
akadályozottak vagy logopédia
vagy pszichopedagógia
szakiránnyal
szociálpedagógus
konduktor (tanító)
konduktor (óvodapedagógus)
gyógypedagógus logopédia
szakirányon
a fogyatékosság típusának
megfelelõ szakirányon végzett
gyógypedagógus, egyetemi szintû
vagy mesterfokozatú
gyógypedagógus
nemzetiségi óvodapedagógus
nemzetiségi tanító

nemzetiségi nyelvtanár

tantárgynak megfelelõ szakos tanár
és a nevelés-oktatás nyelvének
tanítására jogosító tanító vagy tanár
vagy nyelvtanár szakképzettség
vagy az adott nyelvbõl legalább
középfokú „komplex” típusú
államilag elismert nyelvvizsga,
Magyarországon honosított oklevél
alapján az adott évfolyamon
az adott tantárgy tanításához elõírt,
a tanítás nyelvének megfelelõ
pedagógus végzettség és
szakképzettség
nemzetiségi nyelvtanár

idegennyelv-tanár

nyelvtanár

testnevelõ

testnevelõ tanár

ének-zene tanár

ének-zene szakos tanár

közismereti tantárgyat
nemzetiségi nyelven oktató
tanár

39692

MAGYAR KÖZLÖNY

28

Két tanítási nyelvû iskolai
nevelés-oktatás

tanár

•

2011. évi 162. szám

tantárgynak megfelelõ szakos tanár
és az iskolai nevelés-oktatás
nyelvének tanítására jogosító tanító,
tanár, nyelvtanár szakképzettség,
Magyarországon honosított oklevél
alapján az adott évfolyamon
az adott tantárgy tanításához elõírt,
a tanítás nyelvének megfelelõ
pedagógus végzettség és
szakképzettség

4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Osztály- és csoportlétszámok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A

B

Intézménytípus/Oktatási forma

Osztály- és csoportlétszámok
BA minimum

BB maximum

BC átlag

13
5
14
14
26
26
16
6

25
13
27
27
34
34
28
12

20
9
23
23
28
28
24
8

6

15

8

8

20

10

14
6

29
12

23
10

18
–

26
120

25
–

8

10

9

Óvoda
Gyógypedagógiai osztály
Általános iskola 1–4. évfolyama
Általános iskola 5–8. évfolyama
Gimnázium és szakközépiskola
Hat és nyolc évfolyamos gimnázium
Szakiskola elméleti képzés
Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati
képzés
Alapfokú mûvészeti iskola,
zenemûvészeti ág
Alapfokú mûvészeti iskola, egyéb
mûvészeti ág
Mûvészeti szakközépiskola közismereti
Mûvészeti szakközépiskola szakmai
elmélet
Kollégiumi nappali foglalkozás
Kollégiumi éjszakai felügyelet
épületenként és nemenként
Hídprogram keretében szervezett
osztály

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Intézményvezetõ heti tanóráinak száma (óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
A

B

Intézménytípus

legalább 450 fõ
gyermek-,
tanulólétszám

1
2
3
4
5
6
7

Óvoda
Általános iskola
Középfokú iskola
Kollégium
Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket nevelõ óvoda
Kizárólag sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató általános iskola

C

D

200–449 fõ
50–199 fõ közötti
közötti gyermek-,
gyermek-,
tanulólétszám
tanulólétszám

E
50 fõ alatti
gyermek-,
tanulólétszám

6
2
2
4
4

8
4
4
6
6

10
6
6
8
8

12
8
8
10
10

2

4

6

8
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8

9

10

Kizárólag sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató középfokú
iskola
Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket tanulókat nevelõ-oktató
kollégium
Alapfokú mûvészeti iskola

2

4

6

8

4

6

8

10

2

4

6

8

Az intézményvezetõ-helyettes, tagintézmény-vezetõ, intézményegység-vezetõ,
tagintézményvezetõ-helyettes, intézményegységvezetõ-helyettes heti tanóráinak száma
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)
A

B

1

Intézménytípus

legalább 450 fõ
gyermek-,
tanulólétszám

2
3
4
5
6

Óvoda
Általános iskola
Középfokú iskola
Kollégium
Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket nevelõ óvoda
Kizárólag sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató általános iskola
Kizárólag sajátos nevelési igényû
tanulókat nevelõ-oktató középfokú
iskola
Kizárólag sajátos nevelési igényû
gyermekeket, tanulókat nevelõ-oktató
kollégium
Alapfokú mûvészeti iskola

7
8

9

10

C

D

E

200–449 fõ
50–199 fõ közötti
közötti gyermek-,
gyermek-,
tanulólétszám
tanulólétszám

50 fõ alatti
gyermek-,
tanulólétszám

20
4
4
8
15

22
6
6
10
17

24
8
8
12
19

26
10
10
14
21

4

6

8

10

4

6

8

10

8

10

12

14

4

6

8

10

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási idõkerete
A

B

C

1

évfolyam

gyermek, tanuló heti óraszáma

2
BA
testnevelés
nélkül

3
4
5

óvoda
elsõ évfolyam
második
évfolyam

61
20
20

BB
testnevelés

BC órák
testneveléssel

5
5

61
25
25

osztályok heti idõkerete

D

CB
a hittan
CC 6 és 8
többévf.
CA
let óraDA
gimnáengedé- kerete
nemzetizium
lyezett
egyházi
ség
többletintézórái
ményekben

61
52
52

2
1
1

E

nemzetiségi
iskolai
nevelésoktatás sajátos nevelési igényû tanulók heti egészségügyi és
többlet
pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai
tanórai
foglalkozásainak száma
foglalkozásainak
száma

2
2

EA
értelmi
fogyatékos

3
3

EC vak,
nagyothalló,
EB gyen- mozgásgénlátó
és
beszédfogyatékos

7
7

8
8

EE siket
és
autista

EF
egyéb

10
10

3
3

39694
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10
11
12

13
14
15
16
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harmadik
évfolyam
negyedik
évfolyam
ötödik évfolyam
hatodik
évfolyam
hetedik
évfolyam
nyolcadik
évfolyam
Nyelvi elõkészítõ
és
Híd-évfolyamok
kilencedik
évfolyam
tizedik évfolyam
tizenegyedik
évfolyam
tizenkettedik
évfolyam
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20

5

25

52

1

2

3

7

8

10

3

22

5

27

55

1

2

3

7

8

11

3

23
23

5
5

28
28

51
51

1
1

2
2

2
2

3
3

8
8

9
9

11
11

3
3

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

26

5

31

56

1

2

2

4

8

10

12

4

25

5

30

56

2

3

4

9

10

13

4

30

5

35

57

2

2

3

4

9

10

13

4

31
30

5
5

36
35

57
58

2
2

2
2

3
3

4
5

9
11

11
12

14
15

4
5

30

5

35

58

2

2

3

5

11

12

15

5

7. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

A

B

C

D

E

F

Kategória/év

Gyakornok
(%)

Pedagógus I.
(%)

Pedagógus II.
(%)

Mesterpedagógus
(%)

Kutatótanár
(%)

120
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190

150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205

200
205
210
215
220
225
230
235
240
245

220
225
230
235
240
245
250
255
260
265

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

0–2/4
3–5
6–8
9–11
12–14
15–17
18–20
21–23
24–26
27–29
30–32
33–35
36–38
39–41
42–44

100
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8. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez
A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke
az illetményalap százalékában

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A

B

C

Pótlék megnevezése
intézményvezetõi
osztályfõnöki/kollégiumban csoportvezetõi
munkaközösség-vezetõi
intézményvezetõ-helyettesi
nemzetiségi
gyógypedagógiai
több szakon tanító pedagógusnak járó
hiányszakon tanító pedagógusnak járó
nehéz körülmények között végzett
munkáért járó

Pótlék alsó határa
40
10
5
20
10
5
5
5
10

Pótlék felsõ határa
80
30
10
40
10
10
10
10
30

2011. évi CXCI. törvény
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról*
Magyarország Alaptörvénye XII. cikkének végrehajtása érdekében az Országgyûlés a megváltozott munkaképességû személyek
megmaradt, fejleszthetõ képességeire épülõ foglalkoztatás központú rehabilitációjának, társadalmi reintegrációjának,
foglalkoztatásának elõsegítésére, továbbá a kiesõ jövedelem miatti keresetpótlás érdekében a következõ törvényt alkotja:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E törvény rendelkezéseit a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós
rendeletek (a továbbiakban: uniós rendeletek) hatálya alá tartozó személyre és ellátásra az uniós rendeletek, a szociális
biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személyre az egyezmény szabályai szerint kell
alkalmazni.
(2) E törvény alkalmazásában:
1. egészségi állapot: az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy
veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezõtlen változásait (a továbbiakban:
egészségkárosodás) figyelembe véve meghatározott állapot;
2. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
3. havi átlagjövedelem: a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ naptári évben (a továbbiakban:
referencia-idõszak) elért, pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapját képezõ jövedelem (a továbbiakban: jövedelem)
napi átlagának 30-szorosa; ha a jogosult a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább 180 naptári napi
jövedelemmel, a jogosultság kezdõ napját közvetlenül megelõzõ 180 naptári napi jövedelem napi átlagának
30-szorosa; ha a jogosult ebben az idõszakban, valamint a referencia-idõszakban nem rendelkezik legalább
180 naptári napi jövedelemmel vagy egyáltalán nem rendelkezik jövedelemmel, a minimálbér összege;

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. december 20-ai ülésnapján fogadta el.
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4. keresõtevékenység: a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
(a továbbiakban: Flt.) szerinti keresõ tevékenység azzal, hogy az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén
az EGT-államban, a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén
az egyezményben részes államban végzett keresõtevékenységet – a jogosult nyilatkozata, vagy az ügyben hatáskörrel
rendelkezõ külföldi szerv adatszolgáltatása alapján – szintén figyelembe kell venni;
5. megfelelõ munkahely: az Flt. 25. § (2) és (3) bekezdése szerinti munkahely, azzal, hogy álláskeresõ alatt a rehabilitációs
ellátásban részesülõ személyt, álláskeresési járadék alatt a rehabilitációs ellátást kell érteni;
6. minimálbér: a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbér;
7. munkaadó: az Flt. 58. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkaadó;
8. öregségi nyugdíjkorhatár: a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.)
18. § (1) bekezdése szerinti öregségi nyugdíjkorhatár;
9. rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja
a megváltozott munkaképességû személy munkaerõ-piaci integrációja, megfelelõ munkahelyen történõ
foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelõ munkahelyen történõ elhelyezés
biztosítása;
10. rendszeres pénzellátás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény által rendszeres pénzellátásként
felsorolt ellátások, ide nem értve a hadigondozottak és nemzeti gondozottak ellátásait, a nemzeti helytállásért
elnevezésû pótlékot, az ápolási díjat, a Tny. szerinti hozzátartozói nyugellátásokat, valamint a szociális biztonsági
tárgyú nemzetközi egyezmények, továbbá az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított, ezekkel azonos
típusú ellátásokat.

2. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai
2. §

(1) Megváltozott munkaképességû személyek ellátásaira jogosult az, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság
komplex minõsítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékû (a továbbiakban: megváltozott munkaképességû
személy), és aki
a) a kérelem benyújtását megelõzõ 5 éven belül legalább 1095 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt,
b) keresõtevékenységet nem végez és
c) rendszeres pénzellátásban nem részesül.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérõen biztosításának tartamára tekintet nélkül jár a megváltozott
munkaképességû személyek ellátása annak,
a) aki iskolai tanulmányai megszûnését követõ 180 napon belül biztosítottá vált, és a kérelem benyújtását
megelõzõen 30 napnál hosszabb megszakítás nélkül biztosított volt, vagy
b) aki 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rehabilitációs járadékban
vagy az egészségkárosodott személyek szociális járadékaiban részesült.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti 1095 nap biztosítási idõbe be kell számítani
a) a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, álláskeresési támogatás folyósításának az idejét,
b) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, egészségkárosodott személyek
szociális járadékai és megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának idejét.

3. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése keretében
megállapított rehabilitációs javaslattól függõen:
a) rehabilitációs ellátás, vagy
b) rokkantsági ellátás.
(2) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés során megállapítja, hogy a megváltozott munkaképességû személy
a) rehabilitálható, ezen belül
aa) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
ab) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel;
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rehabilitációja nem javasolt, ezen belül
ba) egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, azonban a komplex
minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt,
bb) egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex minõsítés szakmai
szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem
javasolt,
bc) kizárólag folyamatos támogatással foglalkoztatható, vagy
bd) egészségkárosodása jelentõs és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.

A rehabilitálható megváltozott munkaképességû személy rehabilitációs ellátásra jogosult.
(1) A megváltozott munkaképességû személy rokkantsági ellátásra jogosult, ha a rehabilitációja nem javasolt.
(2) Rokkantsági ellátást kell megállapítani annak a megváltozott munkaképességû személynek is,
a) akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel
és a kérelem benyújtásának idõpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevõ idõtartam az 5 évet nem
haladja meg.

3. A rehabilitációs ellátás
6. §

(1) A rehabilitációs ellátás keretében a megváltozott munkaképességû személy
a) a rehabilitáció sikeres megvalósulása érdekében szükséges szolgáltatásokra (a továbbiakban: rehabilitációs
szolgáltatás), valamint
b) pénzbeli ellátásra (a továbbiakban: rehabilitációs pénzbeli ellátás)
jogosult.
(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs hatósággal történõ együttmûködésre köteles, amelynek
keretében teljesíti a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségeket.
(3) A (2) bekezdés szerinti együttmûködési kötelezettség keretében a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy köteles
a) a rehabilitációs hatóságnál a rehabilitációs tervben meghatározott idõpontban megjelenni,
b) értesítési kötelezettségét teljesíteni,
c) aktívan munkahelyet keresni,
d) a felajánlott
da) rehabilitációs szolgáltatást, valamint a támogatott képzési lehetõséget elfogadni,
db) megfelelõ munkahelyhez jutást elõsegítõ munkaerõ-piaci programban részt venni, és
dc) megfelelõ munkahelyre szóló állásajánlatot elfogadni, ide értve a közfoglalkoztatás keretében történõ
foglalkoztatást is.

7. §

(1) A rehabilitációs ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának
napjától állapítható meg a rehabilitációhoz szükséges idõtartamra, legfeljebb azonban a folyósítás kezdetétõl
számított 3 évre.
(2) Amennyiben a rehabilitációs ellátásra jogosult azon a napon, amelytõl az (1) bekezdésben foglaltak alapján
a rehabilitációs ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, a rehabilitációs ellátás a rendszeres
pénzellátás megszüntetésének napját követõ naptól állapítható meg.
(3) A rehabilitációs ellátás idõtartama keresõtevékenységet folytató ellátott esetén meghosszabbodik
a keresõtevékenység idõtartama alatt bekövetkezett keresõképtelenség (a továbbiakban: keresõképtelenség)
idõtartamával. A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenység folytatása esetén
a keresõképtelenségére tekintettel – a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben meghatározottak
szerint – táppénzre vagy baleseti táppénzre jogosult.
(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósítását szüneteltetni kell arra az idõtartamra tekintettel, amikor az ellátott
keresõtevékenységet végez, közfoglalkoztatásban vesz részt, vagy keresõképtelen. Erre az idõtartamra folyósított
rehabilitációs pénzbeli ellátást az ok bekövetkezésérõl való tudomásszerzést követõ hónaptól járó ellátásból le kell
vonni, vagy azt a rehabilitációs ellátás megszüntetése esetén vissza kell követelni.
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(5) A rehabilitációs ellátás idõtartamát – a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével – meghosszabbítani nem lehet.
(6) A rehabilitációs ellátás a korábbi komplex minõsítés során figyelembe nem vett, azt követõen bekövetkezett
egészségkárosodás és a jogosultsági feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható.
8. §

(1) A rehabilitációs szolgáltatások keretében biztosítani kell a megváltozott munkaképességû személy
a) megfelelõ munkahelyen történõ munkavégzésre való felkészítéséhez szükséges szolgáltatásokat és
b) megfelelõ munkahelyen történõ elhelyezkedése érdekében a rehabilitációs célú munkaközvetítést.
(2) A rehabilitációs hatóság biztosítja a rehabilitációs szolgáltatásokhoz, a közfoglalkoztatási lehetõségekhez való
hozzáférést, ennek érdekében szükség szerint megállapodást köt a szolgáltatókkal, és együttmûködik az állami
foglalkoztatási szervvel.
(3) A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs célú munkaközvetítés érdekében együttmûködik az állami foglalkoztatási
szervvel, a munkáltatókkal, munkaközvetítést végzõ, illetve a megváltozott munkaképességû személyek
rehabilitációjával foglalkozó szervezetekkel, és a bejelentett munkaerõ-igény alapján biztosítja a megfelelõ
munkavégzõ képességgel rendelkezõ, ellátásban részesülõ személy és a munkáltató kapcsolatfelvételét, szükség
szerint közvetít az ellátásban részesülõ személy és a munkáltató között.

9. §

(1) A rehabilitációs pénzbeli ellátás havi összege annak a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek,
a) akinek foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, a havi átlagjövedelem 35 százaléka, de legalább
a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 40 százaléka,
b) aki tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, a havi átlagjövedelem 45 százaléka, de legalább a minimálbér
40 százaléka és legfeljebb a minimálbér 50 százaléka.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbérnek
a 2012. évre megállapított összegét kell érteni.
(3) A rehabilitációs ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni kell.

10. §

(1) A rehabilitációs ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától megszûnik.
(2) A rehabilitációs ellátást meg kell szüntetni, ha a rehabilitációs ellátásban részesülõ
a) kérte,
b) ellátásának idõtartama eltelt,
c) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresõképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt,
baleseti táppénzt,
d) egészségi állapotában olyan tartós rosszabbodás következett be, amely a rehabilitációt lehetetlenné teszi,
e) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján már nem minõsül megváltozott
munkaképességû személynek,
f) az együttmûködési, értesítési vagy a rehabilitációs tervben foglalt kötelezettségét neki felróható okból nem
teljesíti,
g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem mûködik együtt, vagy
h) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került
sor.
(3) A rehabilitációs ellátást a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt idõponttól, ennek hiányában
a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjával, a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a rendszeres pénzellátás
megállapítását megelõzõ nappal, a (2) bekezdés d)–h) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását
követõ hónap elsõ napjával kell megszüntetni.
(4) A (2) bekezdés d) és e) pontjában foglaltak fennállását a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minõsítés alapján
kell megállapítani.
(5) Ha a rehabilitációs ellátás megszüntetésére a (2) bekezdés h) pontja alapján került sor, a megszüntetés idõpontját
megelõzõ 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi
hónapjára – tekintettel folyósított pénzbeli ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül, azt vissza kell fizetni.

4. A rokkantsági ellátás
11. §

(1) A rokkantsági ellátás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának
napját megelõzõ hatodik hónap elsõ napjától állapítható meg.
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(2) Amennyiben a rokkantsági ellátásra jogosult azon a napon, amelytõl az (1) bekezdésben foglaltak alapján
a rokkantsági ellátás megállapításra kerülne rendszeres pénzellátásban részesül, az ellátás a rendszeres pénzellátás
megszüntetésének napját követõ naptól állapítható meg.
12. §

(1) A rokkantsági ellátás összege
a) a 3. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja és az 5. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem
40 százaléka, de legalább a minimálbér 30 százaléka és legfeljebb a minimálbér 45 százaléka,
b) a 3. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja és az 5. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem
60 százaléka, de legalább a minimálbér 45 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,
c) a 3. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 65 százaléka, de legalább
a minimálbér 50 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka,
d) a 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti esetben a havi átlagjövedelem 70 százaléka, de legalább
a minimálbér 55 százaléka és legfeljebb a minimálbér 150 százaléka.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása során minimálbér alatt a Tbj. 4. § s) pont 1. alpontjában meghatározott minimálbérnek
a 2012. évre megállapított összegét kell érteni.
(3) A rokkantsági ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni kell.

13. §

(1) A rokkantsági ellátás az ellátott halála esetén a halál bekövetkezését követõ hónap elsõ napjától megszûnik.
(2) A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesülõ
a) kérte,
b) más rendszeres pénzellátásban részesül, ide nem értve a keresõképtelenségre tekintettel folyósított táppénzt,
baleseti táppénzt,
c) egészségi állapotában olyan tartós javulás következett be, amely alapján a jogosultsági feltételek már nem állnak
fenn,
d) keresõtevékenységet folytat és jövedelme 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja
a minimálbér 150 százalékát,
e) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került
sor,
f) az értesítési kötelezettségét neki felróható okból nem teljesíti, vagy
g) a felülvizsgálat során neki felróható okból nem mûködik együtt.
(3) A rokkantsági ellátást a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kérelemben megjelölt idõponttól, ennek hiányában
a kérelem benyújtását követõ hónap elsõ napjával, a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a rendszeres pénzellátás
megállapítását megelõzõ nappal, a (2) bekezdés c)–g) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását
követõ hónap elsõ napjával kell megszüntetni.
(4) A (2) bekezdés c) pontjában foglaltak fennállását a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minõsítés alapján kell
megállapítani.
(5) Ha a rokkantsági ellátás megszüntetésére az (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a megszüntetés idõpontját
megelõzõ 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság esetén a jogosultság valamennyi
hónapjára – tekintettel folyósított ellátás jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül, azt vissza kell fizetni.

5. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályok
14. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásait a rehabilitációs hatóságnál az erre rendszeresített
nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon lehet kérelmezni. Az egészségi állapotra tekintettel hozott elutasító döntés
jogerõre emelkedését követõ 12 hónapon belül elõterjesztett újabb kérelmet csak akkor kell elbírálni, ha
a rendelkezésre álló egészségügyi dokumentáció alapján megállapítható, hogy a kérelmezõ egészségi állapotában
az elutasítást követõen tartós rosszabbodás következett be.
(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos e törvényben meghatározott eljárás – ideértve
a tartozás elengedésére, mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére irányuló eljárást is – költség- és
illetékmentes.
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(3) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából –
a) a kérelem benyújtását megelõzõ öt éven belüli idõszakban a biztosításban töltött napok számát
aa) a 2010. január 1-jét megelõzõ idõszakra vonatkozóan a nyilvántartásában szereplõ adatok alapján
a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
ab) a 2009. december 31-ét követõ idõszakra az állami adóhatóság;
b) a havi átlagjövedelem meghatározásához a 2010. december 31-ét követõ idõszakra vonatkozó, az Art. 31. §
(2) bekezdésében meghatározott bevallásban bevallott pénzbeli egészségbiztosítási járulék alapot képezõ havi
jövedelmi adatokat az állami adóhatóság
a megkereséstõl számított tizenöt napon belül közli.
(4) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából – a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv
tizenöt napon belül közli a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék,
egészségkárosodott személyek szociális járadékai folyósításának idõtartamára vonatkozó adatokat.
(5) A rehabilitációs hatóság megkeresésére – az ellátás megállapítása céljából – az egészségbiztosítási szerv
a) tizenöt napon belül közli a biztosítás megszûnését követõ táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi
segély, gyermekgondozási díj folyósításának idõtartamára,
b) 45 napon belül közli az uniós rendeletek hatálya alá tartozó személy esetén az EGT-államban, a szociális biztonsági
tárgyú nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó személy esetén az egyezményben részes államban
biztosításban töltött idõtartamra
vonatkozó adatokat.
15. §

(1) A rehabilitációs hatóság komplex minõsítés keretében megvizsgálja a kérelmezõ egészségi állapotának százalékos
mértékét, a rehabilitálhatóságot, és a megváltozott munkaképességû személy rehabilitálhatósága esetén
rehabilitációs javaslatot készít.
(2) A rehabilitációs javaslatban meg kell állapítani a rehabilitáció lehetséges irányát, a rehabilitációs szükségleteket,
továbbá a rehabilitációhoz szükséges idõtartamot. A rehabilitációs hatóság a rehabilitáció lehetséges irányaként
meghatározza azokat a foglalkozásokat, foglalkozási alcsoportokat, foglalkozási csoportokat, amelyek ellátására
az érintett személy alkalmas, vagy a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételét követõen – a rehabilitációs hatóság
által meghatározott feltételek fennállása esetén – alkalmas lehet. A foglalkozások, foglalkozási alcsoportok,
foglalkozási csoportok meghatározása a Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszerének figyelembevételével
történik.
(3) Amennyiben a rehabilitációs hatóság más szerv eljárásában komplex minõsítés során szakhatósági állásfoglalást adott
az (1)–(2) bekezdésben foglaltakról, a szakhatósági állásfoglalás idõbeli hatálya alatt a megváltozott munkaképességû
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárásban nem kell ismételt komplex minõsítést lefolytatni.

16. §

A kérelmezõ a rehabilitációs hatóság vizsgálatán történõ személyes megjelenésre kötelezhetõ. Ha a kérelmezõ
a személyes megjelenési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, az eljárást meg kell szüntetni.

17. §

(1) A rokkantsági ellátásban részesülõ tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha
a) a jogosultsági feltételeket megalapozó körülményeiben változás következett be, vagy
b) keresõtevékenységet folytat és a jövedelmének 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja
a minimálbér 150 százalékát.
(2) A rokkantsági ellátásban részesülõ a keresõtevékenységrõl szóló értesítéssel egyidejûleg, valamint az abban
bekövetkezõ változás esetén haladéktalanul igazolja jövedelmének összegét.
(3) A rehabilitációs ellátásban részesülõ tizenöt napon belül értesíti a rehabilitációs hatóságot, ha
a) az egészségi állapotában tartós javulás vagy rosszabbodás következett be,
b) keresõtevékenységet folytat, vagy
c) keresõtevékenysége megszûnt.

18. §

(1) A rokkantsági és a rehabilitációs pénzbeli ellátást a Kormány által kijelölt szerv folyósítja az Egészségbiztosítási Alap
rokkantsági, rehabilitációs ellátások elõirányzatának terhére. Az állam az e törvényben meghatározott ellátások
teljesítését akkor is biztosítja, ha az ahhoz szükséges kiadások az Egészségbiztosítási Alapból nem fedezhetõk.
(2) Az Egészségbiztosítási Alap pénzeszközeinek hatékony felhasználása érdekében, ha a tényállás tisztázott,
a megváltozott munkaképességû személyek ellátását megállapító és megszüntetõ döntés jogorvoslatra tekintet
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nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható, a határozattal szembeni bírósági felülvizsgálati eljárásban nincs helye
a határozat végrehajtása felfüggesztésének.
19. §

A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés során megállapított körülményekre vonatkozóan felülvizsgálatot végez
a) az ellátást megállapító döntésben meghatározott idõpontban,
b) a rehabilitációs ellátásban részesülõ egészségi állapotában történt, a rehabilitációt lehetetlenné tevõ tartós
rosszabbodás, vagy legalább 30 napi egybefüggõ keresõképtelen állapot esetén,
c) olyan tényrõl vagy körülményrõl történõ tudomásszerzés esetén, amely valószínûsíti, hogy a korábbi komplex
minõsítés során megállapított körülmény a megállapítás idõpontjában nem állt fenn, vagy
d) célzott vizsgálatok elrendelése esetén.

20. §

A jogosulatlanul felvett rehabilitációs pénzbeli ellátás és rokkantsági ellátás visszafizetésére, a megtérítési
kötelezettségre, az ellátások késedelmes kifizetésére, a követelés érvényesítésére, a tartozás elengedésére,
mérséklésére és a részletfizetés engedélyezésére – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kötelezõ
egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai alatt a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait, az egészségbiztosító alatt a rehabilitációs
hatóságot kell érteni.

6. Adatkezelés
21. §

(1) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés elvégzése, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása
megállapításának és ellenõrzésének, a Kormány által kijelölt szerv az ellátás folyósítása céljából társadalombiztosítási
azonosító jel alapján, társadalombiztosítási folyószámlaszámon, vagy nyugdíjfolyósítási törzsszámon
a) a kérelmezõ, jogosult
aa) természetes személyazonosító adataira,
ab) biztosítási jogviszonyának idõtartamára,
ac) lakó- és tartózkodási helyére,
ad) egészségi állapotára, munkavégzõ képességére, rehabilitálhatóságára és az abban bekövetkezett
változásokra,
ae) szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára,
af) iskolai végzettségére és szakképzettségére,
ag) keresõtevékenységére, foglalkoztatására, munkahelyére, munkakörére,
ah) jövedelmére,
ai)
keresõképtelenségére,
aj)
társadalombiztosítási azonosító jelére,
b) az ellátás megállapítására és megszüntetésére, kezdõ és befejezõ idõpontjára, és
c) a komplex minõsítés során megállapított körülményekre
vonatkozó adatokat kezelheti.
(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai folyósításának és a megszüntetési ok fennállásának vizsgálata
céljából az állami adóhatóság az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 31. § (2) bekezdése szerinti bevallás
alapján az ellátásban részesülõ jövedelmére vonatkozó adatokat havonta, a bevallásra elõírt határidõt követõ hónap
utolsó napjáig továbbítja a rehabilitációs hatósághoz.
(3) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtás szervei, a katonai igazgatási szerv,
a nemzetbiztonsági szolgálatok, az állami adóhatóság, a munkaügyi hatóság, a bányafelügyelet, a szociális hatáskört
gyakorló szerv, a gyámügyi feladatokat ellátó szerv, az egészségbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv,
valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény feladatai ellátása érdekében az (1) bekezdésben
meghatározott adatok – törvényben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén történõ – igénylésére
jogosult. A társadalombiztosítási azonosító jel továbbítására a személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási
módokról és az azonosító kódok használatáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(4) Az e törvény szerinti eljárások során az uniós rendeletek szerinti hozzáférési pontot mûködtetõ egészségügyért felelõs
miniszter az uniós rendeletek szerinti célból, az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli az elektronikus
adatcserével érintett, az igazgatási szervek által e törvény szerint kezelt személyes és különleges adatokat.
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(5) Az e törvény felhatalmazása alapján kezelt adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai célú felhasználásra
– személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók.
(6) Az egészségügyi adatok kezelésére és az adatok védelmére egyebekben az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó
személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény rendelkezései az irányadók.

7. A rehabilitációs hozzájárulás és a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásának
támogatása
22. §

A 23–24. § alkalmazásában – a 2. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében meghatározottakon túl – megváltozott
munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is,
a) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az errõl szóló szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás idõbeli hatálya alatt,
b) akinek a munkaképesség-csökkenése 50–100 százalékos mértékû, az errõl szóló szakvélemény idõbeli hatálya
alatt, vagy
c) aki fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül.

23. §

(1) A munkaadó a megváltozott munkaképességû személyek foglalkozási rehabilitációjának elõsegítése érdekében
rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak létszáma a 25 fõt meghaladja, és az általa
foglalkoztatott megváltozott munkaképességû személyek száma nem éri el a létszám 5 százalékát (a továbbiakban:
kötelezõ foglalkoztatási szint).
(2) A munkaadó létszámának megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni
a) a közfoglalkoztatási jogviszonyban, valamint a közfoglalkoztatás támogatásáról szóló kormányrendelet szerint
támogatott munkaviszonyban foglalkoztatott személyeket,
b) az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai szerint jogszerûen alkalmazott munkavállalót,
c) a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó munkavállalót, ideértve az önkéntes tartalékos szolgálati viszonnyal rendelkezõ munkavállalót is, és
d) a Munka Törvénykönyvérõl szóló törvény alapján más munkáltatónál történõ átmeneti munkavégzés során
foglalkoztatott munkavállalót.
(3) A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a kötelezõ foglalkoztatási szintbõl hiányzó létszám, valamint a rehabilitációs
hozzájárulás szorzata.
(4) Az (1)–(3) bekezdés alkalmazásában létszámon a Központi Statisztikai Hivatal munkaügy-statisztikai
adatszolgáltatáshoz kiadott útmutatójában foglaltak szerinti tárgyévi átlagos statisztikai állományi létszámot kell
érteni a (2) bekezdésben meghatározott személyek figyelmen kívül hagyásával. A statisztikai állományi létszámot egy
tizedes jegyre kerekítve a kerekítés általános szabályai szerint kell meghatározni.
(5) A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 964 500 Ft/fõ/év.
(6) Az (1) bekezdéstõl eltérõen mentesül a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól különösen
a) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó
fegyveres szerv,
b) a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelezõ foglalkoztatására
létrehozott gazdálkodó szervezet.
(7) A megváltozott munkaképességû munkavállalót foglalkoztató munkaadó a rehabilitációs hozzájárulás megállapítása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a megváltozott munkaképességû munkavállaló természetes
személyazonosító adatait, a társadalombiztosítási adóazonosító jelét, a munkaképesség változásának, egészségi
állapotának, egészségkárosodásának mértékét, a fogyatékosság tényét, továbbá az ezek igazolására szolgáló okirat
másolatát. A nyilvántartást a munkáltató a foglalkoztatás megszûnését követõ öt évig köteles megõrizni.

24. §

(1) A rehabilitációs hozzájárulást a fizetésére kötelezett munkaadó maga vallja be, állapítja meg, és közvetlenül fizeti be
az állami adóhatóságnál vezetett számla javára.
(2) A rehabilitációs hozzájárulásra év közben negyedévenként elõleget kell fizetni. Az elõleg mértéke a mindenkori
tárgynegyedévre vonatkozó tényadatok alapján kiszámított éves rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség
huszonöt százaléka. Az elõleg összegét a munkaadó maga állapítja meg, és a fizetési kötelezettség teljesítésével
egyidejûleg vallja be. A negyedik negyedévre elõleget fizetni nem kell. A tevékenységét megkezdõ kötelezett az elsõ
teljes negyedév után köteles elõször bevallást és elõlegfizetést teljesíteni.
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(3) A rehabilitációs hozzájárulás e törvény által nem szabályozott kérdéseiben az adózás rendjérõl szóló törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni. A rehabilitációs hozzájárulás a központi költségvetés bevételét képezi.
25. §

(1) A rehabilitációs hatóság az akkreditált munkáltató részére a Kormány rendeletében meghatározottak szerint pályázati
úton
a) támogatást nyújthat a munkahely rehabilitációs célú átalakításához,
b) bér- és költségtámogatást nyújthat,
ha a munkáltató a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése szerinti megváltozott munkaképességû személy
foglalkoztatását biztosítja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás jogosulatlan igénybevételébõl fakadó köztartozást adók módjára kell
behajtani.

26. §

A rehabilitációs hatóság komplex minõsítése szerinti megváltozott munkaképességû személy külön törvényben
meghatározott Rehabilitációs kártyára jogosult, ha a komplex minõsítés alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.

8. A foglalkozási rehabilitációs szakértõ
27. §

(1) Foglalkozási rehabilitációs szakértõként – az igazságügyi szakértõkrõl szóló törvény szerint igazságügyi szakértõi
tevékenység végzésére jogosult szakértõ kivételével – kizárólag az a személy jogosult eljárni, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) nem áll foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás alatt és
c) megfelel a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter rendeletében meghatározott egyéb
feltételeknek.
(2) Aki az (1) bekezdés szerint szakértõi tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a Kormány által
kijelölt szervnek bejelenteni. A bejelentés tartalmazza a bejelentõ természetes személyazonosító adatait, valamint
annak igazolását, hogy vele szemben kizáró ok nem áll fenn. A Kormány által kijelölt szerv a bejelentés idõtartama alatt
kezeli az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését alátámasztó adatokat.
(3) A Kormány által kijelölt szerv a szakértõi tevékenység végzésére jogosult, a (2) bekezdés szerinti bejelentést tevõ
személyekrõl nyilvántartást (a továbbiakban: foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzék) vezet, amely
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott
adatokon túl tartalmazza a szakértõi tevékenység végzésére jogosult személy elérhetõségét, valamint
a végzettségére, képesítésére vonatkozó adatokat. A foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbõl kizárólag
a szakértõi tevékenység végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
(4) A Kormány által kijelölt szerv a foglalkozási rehabilitációs szakértõi tevékenység gyakorlásának idõtartama alatt
lefolytatott hatósági ellenõrzés keretében ellenõrzi az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülését.
A hatósági ellenõrzés céljából a Kormány által kijelölt szerv adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a szakértõ büntetlen elõéletû-e, valamint, hogy a foglalkozási
rehabilitációs szakértõi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(5) A (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a Kormány által kijelölt szerv a hatósági ellenõrzés lefolytatásáig
kezeli.

9. Záró rendelkezések
28. §

(1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapításával, folyósításával, szüneteltetésével,
megszüntetésével kapcsolatos eljárási szabályokat,
b) a komplex minõsítésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
c) a rehabilitációs szolgáltatásokra, a rehabilitációval kapcsolatos eljárási szabályokra, az együttmûködésre, továbbá
a rehabilitációs tervre vonatkozó szabályokat,
d) a megváltozott munkaképességû személyeket foglalkoztató munkaadók akkreditációjának és ellenõrzésének
szabályait,
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e)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

a megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatásához nyújtható bér- és költségtámogatás feltételeit,
mértékét, a támogatás megállapításával, folyósításával, nyilvántartásával, megszüntetésével, visszakövetelésével
és ellenõrzésével kapcsolatos szabályokat,
f) a rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alóli mentesülés e törvényben nem szabályozott eseteit
és részletes feltételeit
rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a rehabilitációs hatóságot, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásait
folyósító szervet, a rehabilitációs szakértõi szervet, az orvosszakértõi szervet, valamint a foglalkozási rehabilitációs
szakértõi névjegyzéket vezetõ szervet rendeletben jelölje ki.
Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az igazságügyért felelõs
miniszterrel egyetértésben a komplex minõsítésre vonatkozó részletes szakmai szabályokat rendeletben állapítsa
meg.
Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy a foglalkozási rehabilitációs
szakértõi tevékenység folytatásának feltételeit, a szakértõi tevékenység bejelentésének és a foglalkozási rehabilitációs
szakértõi névjegyzék személyes adatnak nem minõsülõ adattartalmát, a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére
vonatkozó eljárási szabályokat, a foglalkozási rehabilitációs szakterületeket, továbbá a szakértõi tevékenységre
jogszabályban vagy hatósági döntésben elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó
jogkövetkezményeket rendeletben állapítsa meg.
Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben a megváltozott munkaképességû munkavállalókat foglalkoztató munkáltató akkreditációs
eljárásáért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj szabályait rendeletben határozza meg.
Felhatalmazást kap a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért felelõs miniszter, hogy az adópolitikáért felelõs
miniszterrel egyetértésben foglalkozási rehabilitációs szakértõi névjegyzékbe történõ felvételért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díjra vonatkozó szabályokat rendeletben határozza meg.

29. §

(1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–13. §, a 14. § (1)–(3) bekezdése, a 14. § (5) bekezdése, a 15–28. §, a 30–73. §, a 75–89. §, a 90. § (1) bekezdése,
a 91–119. §, a 120. § (1) bekezdése, a 121–189. §, a 191. §, valamint a 194–198. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 74. §, 199. § (1) bekezdése, 200. § 2012. február 1-jén lép hatályba.
(4) A 14. § (4) bekezdése és a 199. § (2) bekezdése 2012. július 1-jén lép hatályba.
(5) A 90. § (2) bekezdése 2014. január 1-jén lép hatályba.
(6) 2012. január 1-jén hatályát veszti a foglalkoztatás bõvítése és rugalmasabbá tétele érdekében szükséges
intézkedésekrõl szóló 2005. évi CLXXX. törvény.

30. §

(1) 2012. január 1-jétõl rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék, rendszeres szociális
járadék, átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka nem állapítható meg.
(2) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, illetve a Magyar
Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 2012. január 1-jét
megelõzõen hatályos szabályai, vagy a fegyveres erõk és a fegyveres testületek hivatásos állományának szolgálati
viszonyáról szóló 1971. évi 10. törvényerejû rendelet alapján megállapított rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíjban 2011. december 31-én részesülõ személy – az e törvény szerinti ellátások megszüntetését követõen –
szolgálati járandóság megállapítását kérheti, ha megfelel a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 9. § b) pontjában meghatározott
feltételeknek.
(3) A 2011. december 31-én folyamatban lévõ ügyekben a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a kérelmezõt tájékoztatja
a jogszabályok megváltozásáról, és nyilatkoztatja arról, hogy az e törvény szerinti ellátások tekintetében a kérelmét
fenntartja-e. Annak a személynek, aki az e törvény szerinti ellátások tekintetében a kérelmét nem tartja fenn, a 2012.
január 1-jét megelõzõen igényelt ellátását – a jogosultsági feltételek fennállása esetén – a 2011. december 31-éig
terjedõ idõtartamra kell megállapítani.
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(4) Ha kérelmezõ a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex
minõsítést elvégezték, a jogosultsági feltételek fennállása esetén
a) a 2011. december 31-éig terjedõ idõszakra I., II., III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjat,
rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani a 2011. december 31-én hatályos szabályok
szerint,
b) 2012. január 1-jétõl
ba) az I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül
betöltõ III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött,
vagy 5 éven belül betöltõ rendszeres szociális járadékban, átmeneti járadékban részesülõ személy részére
az ellátást rokkantsági ellátásként kell folyósítani azzal, hogy az ellátás összege megegyezik az a) pont
szerint megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén a 2012. januári nyugdíjemelés
mértékével növelt – ellátás havi összegével,
bb) a ba) alpont alá nem tartozó III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban részesülõ személy részére rehabilitációs ellátásként kell folyósítani, azzal, hogy az ellátás
összege megegyezik az a) pont szerint megállapított – rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj esetén
a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás havi összegével.
A b) pont ba) alpontja alkalmazásában az minõsül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ személynek, aki
2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte.
(5) Ha kérelmezõ a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatában a kérelmét fenntartja, és 2011. december 31-éig a komplex
minõsítést nem végezték el, a jogosultsági feltételek fennállása esetén
a) a 2012. január 1-jétõl terjedõ idõszakra rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást kell megállapítani,
b) a 2011. december 31-éig terjedõ idõszakra
ba) rendszeres szociális járadékot, átmeneti járadékot kell megállapítani, ha a kérelmezõ foglalkoztathatósága
rehabilitációval helyreállítható, vagy egészségi állapota alapján foglalkoztathatósága rehabilitációval
helyreállítható, azonban a komplex minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb
körülményei miatt foglalkozási rehabilitációja nem javasolt,
bb) III. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ tartós foglalkozási rehabilitációt
igényel, vagy egészségi állapota alapján tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, azonban a komplex
minõsítés szakmai szabályairól szóló rendeletben meghatározott egyéb körülményei miatt foglalkozási
rehabilitációja nem javasolt,
bc) II. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ kizárólag folyamatos támogatással
foglalkoztatható, és
bd) I. csoportos rokkantsági nyugdíjat kell megállapítani, ha a kérelmezõ egészségkárosodása jelentõs és
önellátásra nem vagy csak segítséggel képes.
(6) Aki rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj mellett 2012. január 1-je elõtt a Tny. 22/A. §-a alapján
nyugdíjnövelésre jogot szerzett, ezt a jogát a megváltozott munkaképességû személyek ellátása esetén is
érvényesítheti az öregségi nyugdíjra vonatkozó szabályok megfelelõ alkalmazásával.
(7) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 2011. december 31-én hatályos 25. §-ának alkalmazásával 2011. december 31-éig hozott,
állapotrosszabbodásról szóló határozat alapján a felemelt összegû rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj
folyósításáról 2011. december 31-ével kell intézkedni.
(8) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 2011. december 31-én hatályos 25. §-ának alkalmazásával 2011. december 31-éig hozott, a rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíj állapotjavulás miatt történõ csökkentésérõl (leszállításáról) szóló határozatot az abban
foglalt idõponttól kell végrehajtani úgy, hogy amennyiben a határozat alapján
a) II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, vagy a 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltött
személynek III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra, az ellátást rokkantsági
ellátásként kell továbbfolyósítani,
b) az a) pont alá nem tartozó III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj kerülne megállapításra,
az ellátást rehabilitációs ellátásként kell továbbfolyósítani
a határozatban megjelölt összegben.
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31. §

A 2011. december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõ, és az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011.
december 31-éig betöltõ személy rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíját 2012. január 1-jétõl a nyugdíjfolyósító
szerv a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj 2011. december havi – a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével
növelt – összegével megegyezõ összegben öregségi nyugdíjként folyósítja tovább. E bekezdés alkalmazása során
a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, és a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

32. §

(1) A 2011. december 31-én a 30. § (3)–(5) bekezdése és a 31. § alá nem tartozó
a) I–II. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
b) az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött vagy 5 éven belül betöltõ rendszeres szociális járadékban,
d) átmeneti járadékban
részesülõ személy ellátását a Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétõl rokkantsági ellátásként folyósítja tovább
azzal, hogy az ellátás összege megegyezik a 2011. december hónapra járó – az a) és b) pont szerinti esetben a 2012.
januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével. Az átalakítás nem érinti a soros felülvizsgálati
kötelezettséget. A b) és c) pont alkalmazásában az minõsül az öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltõ
személynek, aki 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte.
(2) Az (1) bekezdés alapján rokkantsági ellátásban részesülõ személy ellátását meg kell szüntetni, ha keresõtevékenységet
folytat és a jövedelme 3 egymást követõ hónapra vonatkozó havi átlaga meghaladja a minimálbér 150 százalékát.
E bekezdés alkalmazása során a 2012. július 1-jétõl szerzett jövedelem vehetõ figyelembe.
(3) Az (1) bekezdés szerint megállapított rokkantsági ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal
megegyezõ arányban emelni kell.
(4) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti személy 2011. december 31-éig az 57. életévét betöltötte – kérelmére –
az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követõen a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az (1) bekezdés szerint
megállapított rokkantsági ellátást azonos összegben öregségi nyugdíjként folyósítja.

33. §

(1) A 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban
részesülõ – a 30. § (3)–(5) bekezdése, a 31. § és a 32. § (1) bekezdés b) és c) pontja alá nem tartozó – személyek ellátását
a Kormány által kijelölt szerv 2012. január 1-jétõl rehabilitációs ellátásként folyósítja azzal, hogy az ellátás összege
megegyezik a 2011. december hónapra járó – a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk
esetén a 2012. januári nyugdíjemelés mértékével növelt – ellátás összegével.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rehabilitációs ellátásra a 6. § (2) és (3) bekezdésében, a 7–9. §-ban és a 10. § (2) bekezdés b) és
f) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, az ellátott a (7) bekezdésben meghatározott idõpontig
keresõtevékenységet a Tny., illetve az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.)
Korm. rendelet 2011. december 31-én hatályos rendelkezései szerint végezhet.
(3) A nyugdíjfolyósító szerv 2012. január 31-éig tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti személyt arról, hogy
a) az ellátás rehabilitációs ellátásként kerül folyósításra,
b) Rehabilitációs kártyával történõ foglalkoztatásra jogosult,
c) amennyiben keresõtevékenység végzésére rehabilitáció nélkül nem képes, a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervhez 2012. március 31-éig benyújtott nyilatkozatában kérheti a komplex minõsítés elvégzését,
d) a c) pont szerinti jognyilatkozat elmulasztása milyen jogkövetkezményekkel jár.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti személy 2012. március 31-éig nem kéri a komplex minõsítés elvégzését, a rehabilitációs
ellátását 2012. május 1. napjával meg kell szüntetni. A 2012. március 31-ei határidõ elmulasztása esetén igazolási
kérelem elõterjeszthetõ.
(5) A rehabilitációs ellátás (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén – a 2012. március 31-én folyamatban lévõ
visszakövetelésre irányuló eljárások kivételével – nincs helye a jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelésének.
(6) A rehabilitációs hatóság a komplex minõsítés elvégzését kérõ személyeket az e törvényben meghatározott ellátások
megállapítása céljából felülvizsgálja. A komplex minõsítések sorrendjét a következõ szempontok a felsorolás
sorrendjében határozzák meg:
a) az életkor,
b) a keresõtevékenység, és
c) az egészségkárosodás mértéke,
azonban a felülvizsgálat idõpontja nem lehet késõbbi a soros felülvizsgálat idõpontjánál.
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(7) A felülvizsgálatot követõen a jogosultsági feltételek fennállása esetén az e törvényben meghatározott ellátást az errõl
szóló döntést követõ harmadik hónap elsõ napjával kell megállapítani, rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén
az ellátás határozott idõtartama ezzel a nappal kezdõdik. A jogosultsági feltételek közül nem kell vizsgálni
az elõzetesen biztosításban töltött idõt.
(8) A (7) bekezdés alapján megállapított
a) rokkantsági ellátás összege megegyezik a megállapítást megelõzõ hónapra járó ellátás összegével,
b) rehabilitációs ellátás összege megegyezik
ba) a közfoglalkoztatási bér 40 százalékával, ha a jogosult foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható,
bb) a közfoglalkoztatási bér 80 százalékával, ha a jogosult tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
(9) A (8) bekezdés szerinti ellátást a Tny. nyugdíjemelésre vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyezõ arányban emelni
kell.
34. §

(1) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a 2011. december 31-én rehabilitációs járadékban részesülõ személynek
– felülvizsgálat elvégzése nélkül – az ellátás hatósági döntésben megállapított idõtartamáig a rehabilitációs járadékot
továbbfolyósítja.
(2) A rehabilitációs járadékban részesülõ személy az együttmûködési kötelezettségét a rehabilitációs hatóság felé
teljesíti.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak kivételével a rehabilitációs járadékra a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi
LXXXIV. törvény, a Tny., a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, valamint a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet
2011. december 31-én hatályos rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell azzal, hogy – a meghosszabbítás iránt
2011. december 31-én folyamatban lévõ ügyek kivételével – az ellátást meghosszabbítani nem lehet.
(4) Más törvény alkalmazása során a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai alatt a rehabilitációs járadékot is
érteni kell.

35. §

A 2011. december 31-én bányász dolgozók egészségkárosodási járadékában részesülõ személy 2012. január 1-jétõl
az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet alapján
bányászok egészségkárosodási járadékára jogosult.

36. §

A 2011. december 31-én mezõgazdasági szövetkezeti tag munkaképtelenségi, növelt összegû munkaképtelenségi
járadékában, munkaképtelenség címén megállapított özvegyi, növelt összegû özvegyi járadékban, a Magyar
Alkotómûvészeti Közalapítvány által megállapított rendszeres rokkantsági segélyben részesülõ személy
a továbbiakban is jogosult az ellátásra.

37. §

(1) A 15. § (3) bekezdését a 2012. január 1-jét követõen kiadott szakhatósági állásfoglalásokra kell alkalmazni.
(2) A 25. §-t 2012. július 1-jétõl kell alkalmazni. 2012. június 30-áig a megváltozott munkaképességû munkavállalókat
foglalkoztató munkaadók akkreditációjával, ellenõrzésével, valamint a megváltozott munkaképességû munkavállalók
foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatban az Flt. és végrehajtási rendeletei
2011. december 30-án hatályos rendelkezései szerint kell eljárni.

38. §

(1) A 23–25. § alkalmazásában
a) a 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott jogerõs döntést követõ
harmadik hónap elsõ napjáig,
b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében 2012. december 31-éig
megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is, aki 2011. december 31-én a foglalkoztatás
elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 42. és 42/B. §-a szerint megváltozott
munkaképességû munkavállalónak minõsült vagy foglalkoztatása alapján a munkáltató 2011. decemberében
megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott költségvetési támogatásban részesült.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy komplex minõsítését kérelmére a rehabilitációs hatóság a kérelem
benyújtását követõ 60 napon belül elvégzi, és ennek eredményérõl hatósági bizonyítványt állít ki.
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(1) Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E törvény a Tanácsnak a férfiakkal és nõkkel való egyenlõ bánásmód elvének a szociális biztonság területén történõ
fokozatos megvalósításáról szóló 79/7/EGK irányelvével összeegyeztethetõ szabályozást tartalmaz.
(3) E törvény a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált
keret-megállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

10. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény módosítása
40. §

A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 536. § (2) bekezdés c) pontjában a „rokkantságot” szövegrész
helyébe a „rokkantságot, egészségkárosodást” szöveg lép.

11. Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása
41. §

Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdése a következõ 38. ponttal egészül ki:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetõleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság
elõmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„38. a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapítására irányuló eljárás.”

12. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
42. §

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 14/A. § (1) bekezdésében a „legalább 67%-ban rokkant (III. rokkantsági
csoport) rokkantnyugdíjas” szövegrész helyébe az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban
részesülõ” szöveg lép.

13. A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása
43. §

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 8. §
(6) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkaadó:)
„c) szociális hozzájárulási adó fizetésével hozzájárul az álláskeresõk ellátásához.”

44. §

(1) Az Flt. 14. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér
60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.”
(2) Az Flt. 14. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Nem folyósítható keresetpótló juttatás azokra a napokra, amelyeken a képzésben résztvevõ személy neki felróható
okból óralátogatási kötelezettségének nem tett eleget. Ebben az esetben a keresetpótló juttatást – errõl szóló külön
határozat nélkül – a mulasztás napjára járó keresetpótló juttatás összegével csökkentett összegben kell folyósítani.”

45. §

(1) Az Flt. 16. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a munkaadó a szövetkezetekrõl szóló törvény szerinti szociális szövetkezet, a támogatás mértéke a munkabér
és járuléka legfeljebb 70 százalékáig terjedhet feltéve, hogy a munkaadó vállalja a hátrányos helyzetû személy
továbbfoglalkoztatását legalább a támogatás folyósítási idõtartama 50 százalékának megfelelõ idõtartamra.”
(2) Az Flt. 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdésben meghatározott támogatás esetén a támogatás és a továbbfoglalkoztatás együttes idõtartama
legfeljebb egy év, a legalább huszonnégy hónapja álláskeresõként nyilvántartott személy foglalkoztatása esetén
legfeljebb két év lehet.”
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46. §

Az Flt. 25. § (4) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott munkaviszony idõtartamába nem számítható be a fizetés nélküli szabadság
harminc napot meghaladó idõtartama, kivéve, ha annak igénybevételére]
„d) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatteljesítés”
(miatt kerül sor.)

47. §

Az Flt. 27. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az álláskeresési járadék folyósításának idõtartamát (a továbbiakban: folyósítási idõ) – a 25. § (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével – annak az idõtartamnak az alapulvételével kell megállapítani, amely alatt az álláskeresõ
az álláskeresõvé válást megelõzõ öt év alatt munkaviszonyban, közfoglalkoztatási jogviszonyban töltött, vagy egyéni,
illetõleg társas vállalkozói tevékenységet folytatott, feltéve ez utóbbi esetben, hogy vállalkozói tevékenysége alatt
járulékfizetési kötelezettségének eleget tett (a továbbiakban együtt: jogosultsági idõ). A jogosultsági idõ tartamába nem
számítható be az az idõtartam, amely alatt az álláskeresõ álláskeresési járadékban vagy vállalkozói járadékban részesült.
Az elõbbiekben meghatározott ötéves idõtartam meghosszabbodik a következõ idõtartamokkal vagy azok egy részével, ha
ezen idõtartamok alatt munkaviszony, közfoglalkoztatási jogviszony nem állt fenn, vagy az álláskeresõ jogosultsági idõnek
minõsülõ vállalkozói tevékenységet nem folytatott:]
„e) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai, a rehabilitációs járadék, a rokkantsági és a baleseti
rokkantsági nyugdíj, a rendszeres szociális járadék, az átmeneti járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka
folyósításának,”
(idõtartamával.)

48. §

Az Flt. 29. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(Szüneteltetni kell az álláskeresési járadék folyósítását, ha az álláskeresõ)
„f) az önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít, ezen idõszak teljes idõtartamára.”

49. §

(1) Az Flt. 39. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Munkaerõpiaci Alapon belül – a pénzeszközök felhasználásának célja szerint – a következõ alaprészeket kell
elkülöníteni:)
„a) szolidaritási alaprészt az álláskeresési járadék, a nyugdíj elõtti álláskeresési segély, az álláskeresési segély,
a munkanélküli járadék, a pályakezdõk munkanélküli segélye, az elõnyugdíj, a nyugdíj elõtti munkanélküli segély,
az álláskeresést ösztönzõ juttatás, a költségtérítés (31. §), valamint ezek juttatásával kapcsolatos postaköltség
finanszírozására;”
(2) Az Flt. 39. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételét képezõ járulék, szociális hozzájárulási adó költségvetési törvényben
meghatározott hányada, illetõleg hozzájárulás beszedése érdekében igénybe vett szolgáltatás díja a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapnak azt az alaprészét terheli, amelynek kiadásai finanszírozása érdekében a járulék és szociális
hozzájárulási adó fizetése történik.”
(3) Az Flt. 39/C. § (1) bekezdése a következõ b) ponttal egészül ki:
(A Munkaerõpiaci Alap bevétele:)
„b) a szociális hozzájárulási adónak a költségvetési törvényben meghatározott százaléka.”

50. §

Az Flt. 54. § (14a) bekezdése a következõ d)–e) ponttal egészül ki:
(Az álláskeresõ aktív munkahelykeresõ tevékenysége és álláskeresõként való nyilvántartása szünetel, ha az álláskeresõ)
„d) terhességi-gyermekágyi segélyre, gyermekgondozási díjra vagy gyermekgondozási segélyre való
jogosultságának megállapítását jelenti be, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetén
a jogosultság megállapítását követõ naptól, gyermekgondozási segély esetén a jogosultság megállapításának
napjától,
e) önkéntes tartalékos katonai tényleges szolgálatot teljesít, a szolgálatteljesítés idõtartama alatt.”

51. §

(1) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a) pontja a következõ ah) alponttal egészül ki:
(Az adatbázis tartalmazza a közfoglalkoztatottak tekintetében a közfoglalkoztatottra vonatkozó adatok körében:)
„ah) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy által betölthetõ munkakörök leírását (FEOR kód),”

39710

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

(2) Az Flt. 57/B. § (3) bekezdés 2. pont b) pont ba) alpontja a következõ 4. ponttal egészül ki:
(Az adatbázis tartalmazza a közfoglalkoztatottak tekintetében a közfoglalkoztatási jogviszonyra vonatkozó adatok
körében a közfoglalkoztatás jellegét, azaz hogy)
„4. rehabilitációs ellátásban részesül-e.”
(3) Az Flt. 57/B. § (4) bekezdése a következõ 4. ponttal egészül ki:
(A (3) bekezdés 2. pont ag) alpontja szerinti prioritási szint körében vizsgálandó szempontok:)
„4. Megváltozott munkaképességû munkavállaló, aki
a) rehabilitációs ellátásban részesül,
b) aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális
járadékban részesült.”
(4) Az Flt. 57/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés 1. pont a) alpontja szerinti adatokat a települési önkormányzat jegyzõje rögzíti az adatbázisban.
A települési önkormányzat jegyzõje rögzítheti a (3) bekezdés 3. pont g) alpontja szerinti adatokat is.”
(5) Az Flt. 57/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami foglalkoztatási szerv az 57/B. § (1) bekezdésében meghatározott célok teljesülése érdekében folyamatos
elektronikus adatkapcsolat keretében biztosítja a települési önkormányzat jegyzõje számára az 57/B. §
(6) bekezdésében meghatározott adatrögzítéshez és a (3) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez,
a rehabilitációs hatóság számára a (3a) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez, valamint az állami
felnõttképzési intézmény számára a (4) bekezdésben meghatározott adatbetekintéshez szükséges hozzáférést.”
(6) Az Flt. 57/C. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A rehabilitációs hatóság a rehabilitációs ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapításához szükséges
ellenõrzési feladatai ellátása érdekében az adatbázisnak az 57/B. § (3) bekezdés 2. pont a) és b) pontjában szereplõ
adataiba tekinthet be.”
52. §

(1) Az Flt. 59/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 2011. augusztus 31-én folyósított, illetve szünetelõ álláskeresési járadékot és álláskeresési segélyt
a megállapítása idején hatályos szabályok szerint kell tovább folyósítani. Az álláskeresési járadék – a folyósítási idõ
lejártát megelõzõen létesített munkaviszony miatt – egy összegben történõ kifizetésére az álláskeresési járadék
megállapítása idején hatályos szabályokat kell alkalmazni.”
(2) Az Flt. 59/C. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2011. december hónapra vonatkozóan kifizetett ellátások után a Tbj. 2011. december 31-én hatályos 22. §-a
alapján fizetendõ társadalombiztosítási járulékot a szolidaritási alaprészbõl kell megfizetni.”

53. §

Az Flt.
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság Alkotmánya mindenki számára biztosítja a jogot a munka és
a foglalkozás szabad megválasztásához. E jogok” szövegrész helyébe az „A munka és a foglalkozás szabad
megválasztásához való jog” szöveg,
b) 7. § (1) és (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
c) 14. § (1) bekezdés d) pontjában és 17. §-ában a „járadékban” szövegrész helyébe az „ellátásban” szöveg,
d) 24. §-át megelõzõen az „ÁLLÁSKERESÕK TÁMOGATÁSA” cím helyébe az „ÁLLÁSKERESÕK ELLÁTÁSA” cím szöveg,
e) 24. §-ában az „álláskeresési támogatásként” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátásként” szöveg,
f) 25. § (1) bekezdésének b) pontjában az „öt éven belül” szövegrész helyébe a „három éven belül” szöveg,
g) 25. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe
a „megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,
h) 25. § (4) bekezdésében a „munkaviszony” szövegrész helyébe a „jogosultsági idõ”,
i) 27. § (1) bekezdésében az „öt év” szövegrész helyébe a „három év” szöveg,
j) 27. § (12) bekezdésében a „180 napot” szövegrész helyébe a „60 napot” szöveg,
k) 28. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe
a „megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,
l) 30. § (1) bekezdés b) pontjában a „90 napon át” szövegrész helyébe a „45 napon át” szöveg,
m) 30. § (3) bekezdésében az „öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe az „öregségi
nyugdíj, megváltozott munkaképességû személyek ellátása” szöveg,
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39. § (2) bekezdés a) pontjában az „álláskeresõk támogatásának” szövegrész helyébe az „álláskeresõk ellátásának”
szöveg,
39. § (3) bekezdés a) pontjában az „álláskeresési támogatás” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátás” szöveg,
54. § (9) bekezdés c) pontjában a „8 napon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg,
57/A. § (1) bekezdésében az „álláskeresési támogatással” szövegrész helyébe az „álláskeresési ellátással” szöveg,
57/B. § (1) bekezdésében a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyekrõl” szövegrész helyébe
a „foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra jogosult személyekrõl, rehabilitációs ellátásban részesülõ
személyekrõl” szöveg, az „állami foglalkoztatási szerv” szövegrész helyébe az „állami foglalkoztatási szerv,
a rehabilitációs hatóság” szöveg,
57/C. § (4) bekezdésében az „a regionális képzõ központ” szövegrész helyébe az „az állami felnõttképzési
intézmény” szöveg,
58. § (5) bekezdés d) pont 3. alpontjában a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs
járadékban, rehabilitációs ellátásban” szöveg,
58. § (9) bekezdés a) pontjában az „átmeneti járadékot,” szövegrész helyébe az „átmeneti járadékot, megváltozott
munkaképességû személyek ellátásait,” szöveg

lép.
54. §

Hatályát veszti az Flt.
a) 3. § (5) bekezdésében az „– az Európai Unió és a Magyar Köztársaság jogszabályaiban foglaltaknak megfelelõen –”
szövegrész,
b) 14. § (10) bekezdése,
c) 19. § (2) bekezdése és a §-t megelõzõ alcím,
d) 20. § (2) bekezdése,
e) 25. § (5) bekezdésében az „(ideértve a közfoglalkoztatást is)” szövegrész,
f) 26. § (6) bekezdése,
g) 27. § (5) bekezdése,
h) 28. § (1) bekezdés i) pontja,
i) 31. §-a,
j) 39. § (6) bekezdése,
k) 41/A–42/B. §-a, valamint a 41/A. §-t megelõzõ fejezetcím,
l) 49. §-a,
m) 57/A. § (10) bekezdése,
n) 58. § (5) bekezdés m) pontjában a „; a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítása
szempontjából a 42. §-ban meghatározott személy” szövegrész,
o) 58. § (8a) bekezdése,
p) 58. § (11) bekezdése.

14. A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény módosítása
55. §

56. §

(1) A Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kollektív szerzõdést a szerzõdõ felek együttesen kötelesek az állami foglalkoztatási szervnek a megkötést követõ
harminc napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus úton
teljesíteni (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétett
elektronikus adatlapon.”
(2) Az Mt. 41/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában elõírt bejelentési kötelezettség teljesítésével
egyidejûleg a több munkáltatóra kiterjedõ hatályú kollektív szerzõdésnek a szerzõdést kötõ felek eredeti aláírásával
ellátott példányát az állami foglakoztatási szervnél letétbe kell helyezni.”
Az Mt. 65. § (3) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A munkáltató köteles döntése elõtt az üzemi tanáccsal véleményeztetni:)
„i) a családi élet és a munkatevékenység összehangolását érintõ munkáltatói intézkedések tervezetét.”
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57. §

Az Mt. 72. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A törvényes képviselõ hozzájárulása szükséges a korlátozottan cselekvõképes személy olyan jognyilatkozatához,
amely a munkaszerzõdés megkötésére, módosítására, megszüntetésére, vagy kötelezettségvállalásra irányul.
A cselekvõképtelen személy nevében törvényes képviselõje tesz jognyilatkozatot.”

58. §

Az Mt. 87/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minõsül nyugdíjasnak, ha
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság),
b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül, vagy
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon
nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt
összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy rokkantsági ellátásban részesül.
(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen
megállapították.”

59. §

Az Mt. a 129/A. §-át követõen a következõ alcímmel és 129/B. §-sal egészül ki:

„A cselekvõképtelen munkavállalóra vonatkozó rendelkezések
129/B. § (1) A cselekvõképtelen munkavállaló csak olyan munkakörre létesíthet munkaviszonyt, amelyet egészségi
állapotánál fogva tartósan és folyamatosan képes ellátni.
(2) A munkavállaló munkakörét az ahhoz tartozó feladatok részletes leírásával kell meghatározni. A munkavállalóra
vonatkozó egészségügyi alkalmassági vizsgálat kiterjed a részletes munkaköri feladatok ellátására.
(3) A munkavállaló munkavégzését folyamatosan és oly módon kell felügyelni, hogy az az egészséges és biztonságos
munkafeltételek megtartását biztosítsa.
(4) A cselekvõképtelen munkavállaló esetében a Harmadik Rész VIII. fejezetének szabályai nem alkalmazhatók,
egyebekben a fiatal munkavállalóra vonatkozó rendelkezések megfelelõen irányadók.”
60. §

Az Mt. 132. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkavállalónak a tizenhat évesnél fiatalabb
a) egy gyermeke után kettõ,
b) két gyermeke után négy,
c) kettõnél több gyermeke után összesen hét
munkanap pótszabadság jár. A pótszabadság szempontjából a gyermeket elõször a születésének évében, utoljára
pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.”

61. §

(1) Az Mt. 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az anya egybefüggõ huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult. A szülési szabadság annak a nõnek is jár, aki
a gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette. A szülési szabadságot – eltérõ megállapodás hiányában –
úgy kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható idõpontja elé essen.”
(2) Az Mt. 138. §-a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szülési szabadság tartamát – a kifejezetten munkavégzéshez kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában
töltött idõnek kell tekinteni azzal, hogy a 84. § rendelkezéseit is megfelelõen alkalmazni kell.”
(3) Az Mt. 138. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A munkavállaló mentesül rendelkezésre állási vagy munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a különös
méltánylást érdemlõ személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt indokolt távollét idõtartamára.
A munkaidõ-kedvezmény tartamára távolléti díj jár.”

62. §

(1) Az Mt. 211. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A 2011. augusztus 1-je után kezdõdõ és az azt követõen lejáró fizetés nélküli szabadságok megszûnésekor
a (6) bekezdés szerint köthetõ megállapodás alapján a fizetés nélküli szabadság elsõ hat hónapjára járó szabadságot
lehet csak pénzben megváltani abban az esetben is, ha az igénybevett fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés]
elsõ évére jár a munkavállaló részére szabadság.”
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(2) Az Mt. 211. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A kikölcsönzés ideiglenességére vonatkozó rendelkezéseket a 2011. december 1-jét megelõzõen létesített
határozatlan idejû munkaviszonyokban történõ kikölcsönzés esetén is alkalmazni kell azzal, hogy a kikölcsönzés
idõtartamának számítása során kezdõ idõpontnak 2011. december 1-jét kell tekinteni.”
63. §

Az Mt. a következõ 211/B. §-sal egészül ki:
„211/B. § Ha a munkaviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmondást, a munkáltató
jogutód nélküli megszûnését vagy a munkavállaló a rendkívüli felmondást a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak
megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését
megelõzõen közölte, a munkavállaló a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen, ezt követõ közlés
esetén a megszûnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”

64. §

Az Mt. 212. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált
keret-megállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló 2010. március 8-i
2010/18/EU tanácsi irányelv.”

65. §

(1) Az Mt.
a) 1. § (1) bekezdésében, valamint 106/A. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg,
b) 89. § (7) bekezdésében a „b)–h)” szövegrész helyébe a „b) és c)” szöveg,
c) 89. § (8) bekezdésében, 90. § (1) bekezdés g) pontjában, 91. §-ában a „rehabilitációs járadékban” szövegrész
helyébe a „rehabilitációs járadékban, rehabilitációs ellátásban” szöveg,
d) 186. § (1) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott
munkaképességû személyek ellátása” szöveg,
e) 186. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaképesség-csökkenés” szövegrész helyébe a „munkaképesség
megváltozása, egészségkárosodás” szöveg,
f) 186. § (2) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe a „rokkantsági
nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának” szöveg,
g) a 193/D. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaságon” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az Mt. 89. § (6) bekezdésében az „a)–g) pontjai” szövegrész.

15. A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása
66. §

(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 19/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) A 17. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 19. § (8) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselõ
nyugdíjasnak minõsül, ha
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság),
b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon
nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegû öregségi,
munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásban részesül, vagy
d) a 17. § (2) bekezdés g) pontja alapján a felmentését kéri.
(2) A köztisztviselõ akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen
megállapították.”
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(2) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény a következõ 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § Ha a közszolgálati jogviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmentést vagy
a munkáltató jogutód nélküli megszûnését a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti
ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló törvény hatálybalépését megelõzõen közölte, a köztisztviselõ, ügykezelõ
a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen, ezt követõ közlés esetén a megszûnéskor hatályos
szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”
(3) Hatályát veszti a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
a) 17. § (2) bekezdés e) pontja,
b) 17. § (8) bekezdése,
c) 19/A. § (4) bekezdése.

16. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása
67. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 37/B. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:
„(1) E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minõsül nyugdíjasnak, ha
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõvel rendelkezik
(öregségi nyugdíjra való jogosultság),
b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése elõtt öregségi nyugdíjban részesül,
c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon
nyilvántartásba vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi, munkaképtelenségi járadékban, növelt
összegû öregségi, munkaképtelenségi járadékban, vagy rokkantsági ellátásban részesül, vagy
d) a felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti ellátásban, ha az ellátást jogerõsen
megállapították.”

68. §

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény a következõ 93. §-sal egészül ki:
„93. § Ha a közalkalmazotti jogviszony 2011. december 31-ét követõen szûnik meg, és a munkáltató a felmentést,
a munkáltató jogutód nélküli megszûnését vagy a munkavállaló a rendkívüli lemondást a korhatár elõtti öregségi
nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény, vagy
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény
hatálybalépését megelõzõen közölte, a közalkalmazott a közléskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen,
ezt követõ közlés esetén a megszûnéskor hatályos szabályokban foglaltaknak megfelelõen minõsül nyugdíjasnak.”

69. §

Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
a) 37/B. § (3) bekezdése,
b) 78. § (4) bekezdésében az „ , illetve (3)” szövegrész.

17. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. törvény módosítása
70. §

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény 91/A. §-a a következõ 23. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„23. nyugdíjszerû ellátás: a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, az átmeneti bányászjáradék és mindaz
az ellátás, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik, vagy
amely ellátást a nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezések szerint kell emelni.”

MAGYAR KÖZLÖNY

71. §

•

2011. évi 162. szám

39715

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény
a) 50. §-ában az „a külön jogszabályokban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban” szövegrész
helyébe a „nyugdíjszerû ellátásban” szöveg,
b) 85. § (8) bekezdésében a „külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátásban”
szövegrész helyébe a „nyugdíjszerû ellátásban” szöveg
lép.

18. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása
72. §

Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 50/D. § (2) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az önsegélyezõ pénztár az 50/B–50/C. §-ban meghatározott szolgáltatások közül a következõket az 50. § (1) bekezdésében
meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja:]
„c) az 50/B. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott ellátások közül
ca) a táppénz, baleseti táppénz, a baleseti járadék valamint a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai
kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;
cb) a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka
összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb az ellátás alapjául szolgáló összeg mértékéig;
cc) a rokkantsági járadék valamint az ápolási díj összegének kiegészítése a folyósítás idõtartama alatt, legfeljebb
az ellátással megegyezõ mértékben;”

19. A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény módosítása
73. §

A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény
a) 2. § g) pontjában az „a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény 1. §-ának a) pontja” szövegrész
helyébe az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
törvény” szöveg,
b) 8. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkantságát” szövegrész helyébe a „rokkantságát, egészségkárosodását”
szöveg
lép.

20. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása
74. §

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 74. § e) pontjában a „bányász dolgozók egészségkárosodási
járadéka” szövegrész helyébe a „bányászok egészségkárosodási járadéka, megváltozott munkaképességû személyek
ellátásai” szöveg lép.

21. A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény módosítása
75. §

(1) A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 13/B. § (1) bekezdésében a „jogosultsági feltételeinek” szövegrész helyébe a „jogosultsági feltételeinek,
továbbá öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban, rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban nem részesül” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról
szóló 1994. évi LXIV. törvény 13/B. § (4) bekezdés b) pontjában a „, rokkantsági (baleseti rokkantsági)” szövegrész.
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22. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása
76. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 23. pont l) alpontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(E törvény alkalmazásában az egyes fogalmak jelentése a következõ:
Nyugdíj:)
„l) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai, valamint a bányászok egészségkárosodási járadéka;”
(2) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
a) 3. § 15. pontjában az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény,” szövegrész helyébe
az „a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól
és egyes törvények módosításáról szóló törvény,” szöveg,
b) 1. számú melléklet 1. pont 1.1. alpontjában „az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi
nyugdíj” szövegrész helyébe „az árvaellátásra jogosult gyermekre tekintettel kapott özvegyi nyugdíj,
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai” szöveg,
c) 1. számú melléklet 6. pont 6.5. alpont d) pontjában a „rokkanttá nyilvánítása” szövegrész helyébe a „rokkanttá
nyilvánítása, egészségkárosodása, megváltozott munkaképessége” szöveg
lép.

23. A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló
1996. évi XX. törvény módosítása
77. §

(1) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 23. §-a a következõ j) ponttal egészül ki:
(A TAJ számot a következõ szervek az alábbiakban meghatározott célból kezelhetik:)
„j) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata
teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben.”
(2) A személyazonosító jel helyébe lépõ azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 3. § e) pontjában az „egészségbiztosítási szerv,” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,
rehabilitációs hatóság,” szöveg lép.

24. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló
1996. évi XLIII. törvény módosítása
78. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 58. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak a hivatásos állomány tagjára, ha
a) az 56. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmatlanná vált, és a Munka Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával
nyugdíjasnak minõsül, vagy
b) az 56. § (7) bekezdése alapján a felmentését maga kérte.”

79. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény XVIII. Fejezete
„A kegyeleti gondoskodás” alcímet megelõzõen a következõ 207/A. §-sal egészül ki:
„207/A. § (1) A hõsi halott hozzátartozója a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 50 százalékának
megfelelõ összegû kiegészítõ hozzátartozói támogatásra jogosult.
(2) A kiegészítõ hozzátartozói támogatást a 208. § (1) bekezdése szerinti határozat alapján a 191. § szerinti
nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg, és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(3) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás forrását a központi költségvetés biztosítja.
(4) Más jogszabályok – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény – alkalmazása során az e törvényben
szabályozott eltérésekkel a kiegészítõ hozzátartozói támogatás hozzátartozói nyugellátásnak minõsül.”
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80. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 341/B. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„341/B. § (1) Ha jogszabály alapján az ellátást nem kell megszüntetni vagy módosítani, az e törvény alapján 2011
decemberére folyósított hozzátartozói nyugellátásokat és baleseti járadékot 2012. január 1-jétõl hivatalból – a 2012.
januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – kell továbbfolyósítani. A továbbfolyósításról nem kell döntést
hozni.
(2) Az e törvény alapján megállapított hozzátartozói nyugellátásokra és baleseti járadékra 2012. január 1-jétõl
a társadalombiztosítási nyugellátásról, illetve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezésre hivatkozva a 2011 decemberére folyósított hozzátartozói
nyugellátások és baleseti járadék összege nem csökkenthetõ.
(3) Az e törvény alapján 2011 decemberére hõsi halott után hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személy
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok és a 207/A. § rendelkezései alapján a nyugdíjmegállapító
szervtõl 2012. június 30-áig kérheti a hozzátartozói nyugellátás ismételt megállapítását és kiegészítõ hozzátartozói
támogatás megállapítását. A hozzátartozói nyugellátás összegét – 2012. január 1-jétõl kezdõdõen – abban az esetben
lehet ismételten megállapítani és egyúttal kiegészítõ hozzátartozói támogatást megállapítani, ha az így megállapított
hozzátartozói nyugellátás és kiegészítõ hozzátartozói támogatás együttes összege magasabb az (1) bekezdés szerint
folyósított összegnél.
(4) A hozzátartozói nyugellátás és baleseti járadék összegének módosítása során a 2011 decemberében folyósított
ellátás összegének alapjául szolgáló átlagkeresetet kell figyelembe venni, ha ez az ellátásban részesülõre kedvezõbb,
mint az általános szabályok alapján számított átlagkereset.”

81. §

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
a) 56. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „nyugellátásra” szövegrész helyébe a „nyugellátásra vagy
a megváltozott munkaképességû személyek ellátására” szöveg,
b) 64. § (3) és (4) bekezdésében az „a rokkantságát” szövegrész helyébe a „rokkantságát, megváltozott
munkaképességû személyek ellátását” szöveg,
c) 173. § (1) bekezdés b) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott
munkaképességû személyek ellátása” szöveg,
d) 173. § (3) bekezdés c) pontjában az „a rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe
az „a rokkantsági nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának”
szöveg,
e) 181. § (3) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdés szerinti nyugellátások esetében” szövegrész helyébe az „állomány
tagjának és hozzátartozóinak nyugellátására” szöveg
lép.

82. §

Hatályát veszti a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény
a) 43. § (3) bekezdésében a „rokkantsági” szövegrész,
b) 181. § (1) és (2) bekezdése,
c) 185. §-a és az azt megelõzõ alcím,
d) 186. §-a és az azt megelõzõ alcím,
e) 187. és 188. §-a, valamint a 187. §-t megelõzõ alcím,
f) 190. §-a és az azt megelõzõ alcím,
g) 191. §-a és az azt megelõzõ alcím,
h) 192/A. §-át megelõzõ alcím,
i) 342. § (1) bekezdés k) pontja és (3) bekezdése.

25. A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak
jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény módosítása
83. §

Hatályát veszti a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról
szóló 1996. évi XLV. törvény 49/A. §-a.
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26. A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény módosítása
84. §

A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 2/A. § (1) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkaügyi hatóság az ellenõrzési tevékenységét e törvény szerinti szempontok alapján a munkaügyi hatóság
vezetõje által megállapított, és a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium hivatalos
lapjában évenként február 20-áig közzétett ellenõrzési irányelv alapján végzi.”

85. §

(1) A Met. 6. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(A felügyelõ az ellenõrzés során tapasztalt szabálytalanságok miatt eljárása során a következõ intézkedésekkel élhet:)
„j) a további jogsértés megelõzésének érdekében – a b) pont alkalmazhatóságának hiányában – megállapítja
a munkáltató jogsértését.”
(2) A Met. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A munkaügyi hatóság, amennyiben tudomására jut, hogy a jogsértésre
a) társadalombiztosítási nyugellátásban részesülõ személy foglalkoztatásával összefüggésben került sor, a jogsértést
megállapító jogerõs döntését közli a nyugdíj-megállapító szervvel,
b) megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban részesülõ személy foglalkoztatásával összefüggésben
került sor, a jogsértést megállapító jogerõs döntését közli a rehabilitációs hatósággal.”

86. §

A Met. 7. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A kiszabott munkaügyi bírságot a központi költségvetés javára kell befizetni.”

87. §

(1) A Met. 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Amennyiben a 3. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltak ellenõrzése során a munkaügyi hatóság azt állapítja meg,
hogy a foglalkoztató harmadik országbeli állampolgárt érvényes munkavállalási engedély, illetve EU Kék Kártya nélkül
foglalkoztat, kötelezni kell a központi költségvetésbe történõ befizetésre a (2)–(7) bekezdésben foglaltak szerint.”
(2) A Met. 7/A. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A munkaügyi hatóság a harmadik országbeli állampolgár foglalkoztatásával összefüggõ engedély, illetve EU Kék
Kártya nélküli foglalkoztatást megállapító, illetve befizetésre kötelezõ jogerõs határozatát közli az idegenrendészeti
hatósággal.”

88. §

(1) A Met. 8/C. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatósági nyilvántartás adatait a munkaügyi hatóság az általa létrehozott informatikai rendszerben kezeli.
Az (1) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítése a munkaügyi hatóság
által történik a jogsértést megállapító határozat jogerõsítésének napján, a közigazgatási határozat bírósági
felülvizsgálata esetén a bíróság határozatáról való tudomásszerzést követõ munkanapon.”
(2) A Met. 8/C. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A munkaügyi hatóság a 6/B. § (1) bekezdése szerinti határozat esetében a munkáltatóra vonatkozó adatokat
a határozat jogerõssé válását követõ napon hozza nyilvánosságra a honlapján történõ közzététel útján, és a határozat
jogerõre emelkedésének napjától számított két év elteltével törli. E határozatok esetében a (6) bekezdés nem
alkalmazható.”

89. §

A Met.
a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,
b) 2/A. § (2) bekezdésében a „foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe a „munkaügyi hatóság
vezetõje” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „d), l)–n) és p) pontjaiban foglalt esetekben” szövegrész helyébe a „p) pontjában foglalt
esetben” szöveg,
d) 3. § (3) bekezdés a) pontjában az „f), h)–j) és l)–n) pontjaiban” szövegrész helyébe az „f) és h) pontjaiban” szöveg,
e) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „d), g), i) és k), valamint o) pontjában” szövegrész helyébe a „g), i), k), o), valamint
s) pontjában” szöveg,
f) 3. § (4) bekezdésében az „a)–j), valamint l)–r) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a)–c), e)–i), valamint
o)–s) pontjaiban” szöveg,
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6. § (2) bekezdésében a „c) pontjában” szövegrész helyébe az „a) pontjában” szöveg,
7. § (1) bekezdés a) pontjában a „valamint a b), c), d), f), i), k), l), m) és n) pontjában” szövegrész helyébe a „valamint
b), c), f), i) és k) pontjában” szöveg,
7. § (1) bekezdés b) pontjában az „e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában” szövegrész helyébe az „e), g), h), o), p), q) és
r) pontjában” szöveg,
7. § (2) bekezdés b) pontjában az „(1) bekezdésének c), d), l), m), n) pontjában foglalt rendelkezések” szövegrész
helyébe az „(1) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés” szöveg,
7. § (2) bekezdés c) pontjában a „valamint e), g), h), j), o), p), q) és r) pontjában” szövegrész helyébe a „valamint
e), g), h), o), p), q) és r) pontjában” szöveg

lép.
90. §

(1) Hatályát veszti a Met.
a) 1. § (2) bekezdés a) pontja,
b) a 3. § (1) bekezdés d), j), l), m) és n) pontja,
c) a 6. § (1) bekezdés d) és f) pontja,
d) a 6/A. § (3) bekezdése,
e) a 7. § (9) és (10) bekezdése,
f) 7. § (8) bekezdésében a „– a 6. § (1) bekezdés f) pontját kivéve –” szövegrész,
g) a 11. § (4) bekezdésében „a 6/A. § (3) bekezdésének alkalmazásában továbbá elsõ jogsértésként a Módtv.
hatálybalépését követõen megállapított jogsértés vehetõ figyelembe”
szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Met. 8/C. § (8) bekezdése.

27. Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló
1997. évi XLVII. törvény módosítása
91. §

(1) Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény
a) 3. § i) pontjában, 22/E. §-t megelõzõ alcímben, 22/E. § (1), (3) és (4) bekezdésében a „szociális szakértõi szerv”
szövegrészek helyébe a „szociális szakértõi szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg,
b) 22/E. § (1) bekezdésében a „szakértõi tevékenységének” szövegrész helyébe a „tevékenységének, szakértõi
tevékenységének” szöveg
c) 22/E. § (2) bekezdésében a „szociális szakértõi szervnek” szövegrész helyébe a „szociális szakértõi szervnek,
rehabilitációs hatóságnak” szöveg,
d) 22/E. § (3) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti szakértõi tevékenység” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés
szerinti tevékenység, szakértõi tevékenység” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló 1997. évi
XLVII. törvény 3. § i) pontjában a „tevékenységének ellátását segítõ” szövegrész és a 15/A. § (2) bekezdésében
a „tevékenységének ellátását segítõ” szövegrész.

28. Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény módosítása
92. §

Hatályát veszti az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 22. §
(3) bekezdésében az „és az igazságügyi alkalmazott rokkantsági nyugellátásra nem szerzett jogosultságot” szövegrész.
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29. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása
93. §

(1) A Tbj. 4. § r) pontja a következõ 4. alponttal egészül ki:
(Igazgatási szerv)
„4. a 40. §, a 41. § (2) és (3) bekezdése és a 42–43/A. § alkalmazásánál a rehabilitációs hatóság.”
(2) A Tbj. 14. § (2) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
(Egészségbiztosítási ellátások:)
„d) megváltozott munkaképességû személyek ellátásai:
da) rokkantsági ellátás,
db) rehabilitációs ellátás;”
(3) A Tbj. 43. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(A 42. § (1) bekezdés alapján nyilvántartásba vett adatokból)
„i) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata
teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben a g) pont”
(szerinti adatok igénylésére jogosultak.)
(4) A Tbj. 44/A. § (3) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság kezdetére és megszûnésére vonatkozó bejelentést)
„g) a rehabilitációs ellátásban, rokkantsági ellátásban részesülõk esetében az ellátást folyósító szerv”
(a jogosultság kezdetét és megszûnését követõ 10 napon belül köteles teljesíteni az egészségbiztosítási szervnek.)
(5) A Tbj.
a) 16. § (1) bekezdés c) pontjában az „átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, egészségkárosodási
járadékban” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû személyek ellátásában, bányászok
egészségkárosodási járadékában” szöveg,
b) 26. § (1) bekezdésében a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadékban, a 2012.
január 1-jét követõen hatósági határozattal megállapított rehabilitációs ellátásban” szöveg, a „járadék összege”
szövegrész helyébe a „járadék, ellátás összege” szöveg,
c) 41. § (3) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási szerv, a rehabilitációs
hatóság” szöveg,
d) 41. § (4) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe a „nyugdíjbiztosítási igazgatási
szerv, a rehabilitációs hatóság” szöveg,
e) 43/A. § a) pontjában az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,
rehabilitációs hatóság” szöveg,
f) 44/A. § (5) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv szakvéleményével” szövegrész helyébe az „az orvosszakértõi
szerv, a rehabilitációs szakértõi szerv vagy a rehabilitációs hatóság szakvéleményével, szakhatósági
állásfoglalásával” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti a Tbj.
a) 4. § f) pont 1. alpontjában a „, rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,
b) 4. § f) pont 2. alpontjában a „, rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,
c) 14. § (3) bekezdés a) pontjának ab) és ac) alpontja,
d) 15. § (1) bekezdésében a „baleseti rokkantsági nyugdíjra,” szövegrész,
e) 16. § (1) bekezdés j) pontjában az „egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri,” szövegrész helyébe
az „egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri, vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél
kisebb mértékû,”
f) 18. § (3) és (6) bekezdése,
g) 26. § (1) bekezdésében a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, valamint a” szöveg,
h) 42. § (1) bekezdés e) pontjában és 43. § (1) bekezdés b) pontjában az „a rokkantság fokára,” szöveg,
i) 44/A. § (4) bekezdésében az „átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányászati dolgozók
egészségkárosodási járadékában” szöveg.
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30. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosítása
94. §

A Tny. 4. § (1) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„k) megváltozott munkaképességû: az a személy, akinek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló törvényben foglaltak szerint az egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.”

95. §

A Tny. V. Fejezete az 1. Címet megelõzõen a következõ 44/D. §-sal egészül ki:
„44/D. § Ha az elhunyt jogszerzõ
a) öregségi nyugdíjban nem részesült, valamint
b) az öregségi nyugdíjkorhatárt még nem töltötte be, és szolgálati ideje nem éri el a huszonöt évet,
a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeget a 12. § (1) bekezdésében
foglaltak helyett – a 61. § szerinti kivétellel – kormányrendeletben meghatározottak szerint kell megállapítani azzal,
hogy a kormányrendeletben a havi átlagkeresetnek az egyes szolgálati évekhez meghatározott százalékos mértékei
nem lehetnek alacsonyabbak az azonos szolgálati évekhez a 12. § (1) bekezdésében meghatározott százalékos
mértékeknél.”

96. §

A Tny. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) Özvegyi nyugdíjra az jogosult, akinek házastársa öregségi nyugdíjasként halt meg, vagy akinek házastársa
a) a 22 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és
aa) az iskolai tanulmányai megszûnését követõ 180 napon belül, vagy
ab) összesen legalább 2 év,
b) a 22 éves életkor betöltését követõen, de a 25 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 4 év,
c) a 25 éves életkor betöltését követõen, de a 30 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 6 év,
d) a 30 éves életkor betöltését követõen, de a 35 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 8 év,
e) a 35 éves életkor betöltését követõen, de a 45 éves életkor betöltését megelõzõen hunyt el, és legalább 10 év,
f) a 45 éves életkor betöltését követõen hunyt el, és legalább 15 év
szolgálati idõt szerzett.
(2) Özvegyi nyugdíjra az is jogosult, akinek házastársa az (1) bekezdés szerint szükséges szolgálati idõt nem szerezte
meg, de az alacsonyabb életkorhoz elõírt szolgálati idõt az ott meghatározott életkor betöltéséig megszerezte, és ezt
követõen szolgálati idejében a haláláig harminc napnál hosszabb megszakítás nincs. E harminc napba nem lehet
beszámítani a keresõképtelenség idejét.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alkalmazása során az özvegyi nyugdíjra történõ jogszerzés szempontjából szolgálati idõként
kell figyelembe venni
a) az elhunyt jogszerzõnek a felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott – legfeljebb azonban
a képesítés megszerzéséhez a tanulmányok folytatása idején szükséges – tanulmányi idejét a 41. §-ban foglaltak
szerint, de a tanulmányok idõpontjára tekintet nélkül,
b) azt az idõtartamot, ami alatt az elhunyt jogszerzõ rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy
rokkantsági ellátásban részesült.”

97. §

A Tny. 52. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 47. § (2) bekezdés b) pontja alapján megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság megszûnik, ha az özvegyi
nyugdíjas már nem megváltozott munkaképességû.”

98. §

A Tny. 58. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A szülõi nyugdíj – a jogosultsági feltételek megléte esetén – legkorábban az (1), (2) és (5) bekezdésben említett
személy halála napjától jár. A szülõi nyugdíjat meg kell szüntetni, ha arra tekintettel állapították meg, hogy a szülõ
megváltozott munkaképességû, ez az állapota már nem áll fenn, és hatvanötödik életévét még nem töltötte be.
(4) Annak a szülõnek, aki gyermeke halálakor hatvanötödik életévét nem töltötte be és nem megváltozott
munkaképességû, szülõi nyugdíj csak abban az esetben jár, ha az elhalálozástól számított tíz éven belül
a) a hatvanötödik életévét betölti, vagy
b) megváltozott munkaképességûvé válik
és tartásra köteles és képes hozzátartozója nincs.”
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99. §

A Tny. 61. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejûleg a § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre
változik:
„(2) A baleseti hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg a havi átlagkereset
hatvan százaléka, ha az elhunyt jogszerzõ egy év szolgálati idõvel sem rendelkezik.
(3) A (2) bekezdés szerinti összeg az elhunyt jogszerzõ szolgálati idejének minden éve után a havi átlagkereset egy
százalékával emelkedik, az átlagkeresetnél azonban több nem lehet.”

100. §

A Tny. 70. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben megjelölt határidõ után akkor lehet az igényt érvényesíteni, ha egykorú okirat (baleseti
jegyzõkönyv, társadalombiztosítási vagy üzemi nyilvántartás, rendõrhatósági eljárás során készült irat, orvosi lelet,
boncolási jegyzõkönyv stb.) alapján kétséget kizáróan bizonyított, hogy üzemi baleset történt, továbbá a sérülés és
a halál között okozati összefüggés van.”

101. §

A Tny. a következõ 102/D. §-sal egészül ki:
„102/D. § A 2012. január 1-jét megelõzõ idõre folyósított rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj visszafizetésére és
megtérítésére a 2011. december 31-én hatályos szabályokat 2011. december 31-ét követõen is alkalmazni kell.”

102. §

A Tny.
a) preambulumában az „Alkotmányban” szövegrész helyébe az „Alaptörvényben” szöveg,
b) 22. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében és a) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe
a „rehabilitációs járadék és a rehabilitációs ellátás” szöveg,
c) 38. § (1) bekezdés e) pontjában a „gyermekgondozási díj folyósításának” szövegrész helyébe
a „gyermekgondozási díj, továbbá a rehabilitációs ellátás folyósításának” szöveg,
d) 39. § (1) bekezdésében az „ , a 20. §-ának, a 29. § (1) és (4) bekezdésének, valamint a 34. § (2) és (4) bekezdésének”
szövegrész helyébe az „és 20. §-ának” szöveg,
e) 43/A. § (2) bekezdésében a „ , 20., 29. és 34.” szövegrész helyébe az „és 20.” szöveg,
f) 47. § (2) bekezdés b) pontjában, 58. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott
munkaképességû” szöveg,
g) 50. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „saját jogú” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátásban, rehabilitációs
ellátásban, saját jogú” szöveg,
h) 53. §-ának (5) bekezdésében az „a saját jogú öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíja” szövegrész
helyébe az „az öregségi nyugdíja, rokkantsági ellátása, rehabilitációs ellátása” szöveg,
i) 54. § (1) bekezdésében a „haláláig az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõt
megszerezte, vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg” szövegrész helyébe a „megfelel
a 46. §-ban az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek” szöveg,
j) 55. § (1) bekezdésében a „megrokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességûvé válik” szöveg,
k) 56. § (2) bekezdés b) pontjában a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,
l) 58. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében az „az öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjhoz szükséges szolgálati
idõ megszerzése után vagy öregségi, illetve rokkantsági nyugdíjasként halt meg” szövegrész helyébe a „megfelel
a 46. §-ban az elhunyt házastársra meghatározott feltételeknek” szöveg,
m) 60. § (3) bekezdésében a „halt ugyan meg, de vélelmezhetõ, hogy életben maradása esetén baleseti rokkantsági
nyugdíjra lett volna jogosult” szövegrész helyébe a „halt meg” szöveg,
n) 64. § (4) bekezdésében az „egészségkárosodáson alapuló ellátás esetén az egészségkárosodással” szövegrész
helyébe a „egészségi állapottól függõ ellátás esetén az egészségi állapottal” szöveg,
o) 64. § (8) bekezdésében az „Egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „Egészségi állapottól függõ”
szöveg,
p) 64. § (9) bekezdésében az „Egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „Egészségi állapottól függõ”
szöveg,
a
„munkaképesség-csökkenés,
illetve
az
egészségkárosodás”
szövegrész
helyébe
a „munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, illetve egészségiállapot-romlás” szöveg,
q) 66. § (1) bekezdés a) pontjában a „rokkant vagy az árva részére kivételes nyugellátást, a rehabilitációs járadékra
való jogosultság megállapításához szükséges feltételeknek – az elõírt szolgálati idõ kivételével – megfelelõ
személy részére kivételes rehabilitációs járadékot” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû özvegy
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és az árva részére kivételes nyugellátást” szöveg, 66. § (1) bekezdés b) pontjában a „meghatározott személyek”
szövegrész helyébe a „meghatározott személyek, a rehabilitációs járadékban részesülõ személy” szöveg,
r) 72. §-ában az „egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „egészségi állapottól függõ” szöveg,
a „komplex minõsítést végez” szövegrész helyébe a „megvizsgálja az egészségi állapotot” szöveg,
s) 75. §-ában az „egészségkárosodáson alapuló” szövegrész helyébe az „egészségi állapottól függõ” szöveg,
t) 87. § (1a) bekezdésében az „egészségkárosodások” szövegrész helyébe az „egészségkárosodások,
egészségiállapot-romlások” szöveg,
u) 89. § (10) bekezdés a) pontjában a „baleseti rokkantsági nyugdíjra” szövegrész helyébe a „baleseti hozzátartozói
nyugellátásra” szöveg,
v) 96. § (2) bekezdés e) pontjában az „egészségkárosodás” szövegrész helyébe az „egészségkárosodás, egészségi
állapot” szöveg,
w) 97. § (10) bekezdésében a „rehabilitációs járadékban” szövegrész helyébe a „rehabilitációs ellátásban vagy
rehabilitációs járadékban” szöveg,
x) 101. § (5) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész helyébe az „a központi költségvetésrõl szóló” szöveg,
y) 101. § (5) bekezdés c) pontjában az „az a)–b)” szövegrész helyébe az „a b)” szöveg
z) 101. § (7) bekezdésében a „Magyar Köztársaság tárgyévi költségvetési törvényében” szövegrész helyébe
a „központi költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg
lép.
103. §

Hatályát veszti a Tny.
a) 1. § (1) bekezdésében a „ , megrokkanás, megrokkanással járó baleset” szövegrész,
b) 1. § (3) bekezdése,
c) 2. § (5) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíját” szövegrész,
d) 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja,
e) 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
f) 6. § (3) bekezdésének második mondata,
g) 15. §-a,
h) 21. § (2) és (3) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész,
i) III. Fejezete,
j) 41. § (1) bekezdés b) pontja,
k) 44. § (2) bekezdése,
l) 44/B. §-ában az „ , illetve a rokkantsági” szövegrész,
m) 50. § (1) és (2) bekezdésében a „ , rokkantsági vagy baleseti rokkantsági” szövegrész,
n) 56. § (1) bekezdésében a „ , rokkantsági nyugdíjként, baleseti rokkantsági” szövegrész,
o) 60. § (2) bekezdése,
p) 70. § (1) és (2) bekezdése,
q) 79. §-át megelõzõ alcímben az „és a baleseti nyugellátások” szövegrész,
r) 88. § (1) bekezdésében az „egészségkárosodásáért, megrokkanásáért vagy” szövegrész,
s) 89. § (4) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,” szövegrész,
t) 97. § (7) és (8) bekezdése,
u) 101. § (1) bekezdés f) pontjában a „rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész,
v) 101. § (5) bekezdés a) pontja.

31. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása
104. §

(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény preambuluma helyébe a következõ
szöveg lép:
„A magánnyugdíjrendszer létrehozása és mûködése érdekében az Országgyûlés a magánnyugdíjról
és a magánnyugdíjpénztárakról a következõ törvényt alkotja:”
(2) Hatályát veszti a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény
a) 4. § (2) bekezdés j) pontjában a „továbbá ha a pénztártag munkaképesség-csökkenése eléri a rokkantsági nyugdíj
megállapításához szükséges mértéket vagy egészségkárosodása eléri a rokkantsági nyugdíj megállapításához
szükséges mértéket és nem rehabilitálható,” szövegrész,
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23. § (1) bekezdés d) pontja,
24. § (6) bekezdésének utolsó mondata.

32. A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény módosítása
105. §

(1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 1. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A megváltozott munkaképességû személyek egészségbiztosítási ellátások körébe tartozó ellátásairól külön
törvény rendelkezik.”
(2) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
a) 40. § (2) bekezdés c) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék,
rehabilitációs ellátás” szöveg,
b) 42/A. § (4) bekezdés c) pontjában a „rehabilitációs járadék” szövegrész helyébe a „rehabilitációs járadék,
rehabilitációs ellátás” szöveg,
c) 57. § (1) bekezdésében a „, de baleseti rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs járadék nem illeti meg” szövegrész
helyébe a „, de a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai nem illetik meg” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 55. § (4) bekezdésében
a „baleseti rokkantsági nyugdíjban vagy” szövegrész.

33. Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása
106. §

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
a) 106. § felvezetõ szövegében a „társadalombiztosítási ellátások” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítási, vagy
szociális ellátások” szöveg,
b) 106. § c) pontjában az „a rokkantság fokának” szövegrész helyébe az „az egészségi állapot, egészségkárosodás”
szöveg
lép.

34. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény módosítása
107. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 61. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsorolt felmentési tilalmak nem vonatkoznak az állomány tagjára, ha
a) a szolgálatra alkalmatlanná vált, és a Munka Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül,
b) az 59. § (2a) bekezdése alapján a felmentését maga kérte, vagy
c) a szolgálatra méltatlanná vált.”

108. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény„A kegyeleti gondoskodás” alcímet megelõzõen a következõ 236/A. §-sal egészül ki:
„236/A. § (1) A hõsi halott hozzátartozója a Tny. tv. alapján megállapított hozzátartozói nyugellátás 50 százalékának
megfelelõ összegû kiegészítõ hozzátartozói támogatásra jogosult.
(2) A kiegészítõ hozzátartozói támogatást a 237. § (2) bekezdése szerinti határozat alapján a 212. § szerinti
nyugdíjmegállapító szerv állapítja meg, és a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja.
(3) A kiegészítõ hozzátartozói támogatás forrását a központi költségvetés biztosítja.
(4) Más jogszabályok – különösen a személyi jövedelemadóról szóló törvény – alkalmazása során az e törvényben
szabályozott eltérésekkel a kiegészítõ hozzátartozói támogatás hozzátartozói nyugellátásnak minõsül.”

109. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
286/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„286/B. § (1) Ha jogszabály alapján az ellátást nem kell megszüntetni vagy módosítani, az e törvény alapján 2011
decemberére folyósított hozzátartozói nyugellátásokat és baleseti járadékot 2012. január 1-jétõl hivatalból – a 2012.
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januári nyugdíjemelés mértékével növelt összegben – kell továbbfolyósítani. A továbbfolyósításról nem kell döntést
hozni.
(2) Az e törvény alapján megállapított hozzátartozói nyugellátásokra és baleseti járadékra 2012. január 1-jétõl
a társadalombiztosítási nyugellátásról, illetve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló jogszabályok
rendelkezéseit kell alkalmazni. E rendelkezésre hivatkozva a 2011 decemberére folyósított hozzátartozói
nyugellátások és baleseti járadék összege nem csökkenthetõ.
(3) Az e törvény alapján 2011 decemberére hõsi halott után hozzátartozói nyugellátásban részesülõ személy
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jogszabályok és a 236/A. § rendelkezései alapján a nyugdíjmegállapító
szervtõl 2012. június 30-áig kérheti a hozzátartozói nyugellátás ismételt megállapítását és kiegészítõ hozzátartozói
támogatás megállapítását. A hozzátartozói nyugellátás összegét – 2012. január 1-jétõl kezdõdõen – abban az esetben
lehet ismételten megállapítani és egyúttal kiegészítõ hozzátartozói támogatást megállapítani, ha az így megállapított
hozzátartozói nyugellátás és kiegészítõ hozzátartozói támogatás együttes összege magasabb az (1) bekezdés szerint
folyósított összegnél.
(4) A hozzátartozói nyugellátás és baleseti járadék összegének módosítása során a 2011 decemberében folyósított
ellátás összegének alapjául szolgáló átlagkeresetet kell figyelembe venni, ha ez az ellátásban részesülõre kedvezõbb,
mint az általános szabályok alapján számított átlagkereset.”
110. §

A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
a) 47. § (3) bekezdésében a „vagy annak jogosultsága esetén szolgálati nyugállományba helyezni” szövegrész
helyébe az „ennek hiányában rendelkezési állományba helyezni, vagy – ha az állomány tagja a Munka
Törvénykönyvének megfelelõ alkalmazásával nyugdíjasnak minõsül – felmenteni, illetve a jogosultság fennállása
esetén nyugállományba helyezni” szöveg,
b) 59. § (5) bekezdés c) pontjában a „nyugellátásra” szövegrész helyébe a „nyugellátásra vagy a megváltozott
munkaképességû személyek ellátására” szöveg,
c) 68. § (3) bekezdés c) pontjában a „nyugdíjra” szövegrész helyébe a „nyugdíjra, vagy a megváltozott
munkaképességû személyek ellátására” szöveg,
d) 69. § (3) és (4) bekezdésében az „a rokkantságát” szövegrészek helyébe a „rokkantságát, megváltozott
munkaképességû személyek ellátását” szöveg,
e) 194. § (1) bekezdés b) pontjában a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági nyugdíj, megváltozott
munkaképességû személyek ellátása” szöveg,
f) 194. § (3) bekezdés c) pontjában a „rokkantsági nyugállományba helyezés” szövegrész helyébe a „rokkantsági
nyugállományba helyezés, megváltozott munkaképességû személyek ellátása folyósításának” szöveg,
g) 202. § (3) bekezdésében az „(1)–(2) bekezdés szerinti nyugellátások esetében” szövegrész helyébe az „állomány
tagjának és hozzátartozóinak nyugellátására” szöveg,
h) 212. § (1) bekezdésében az „Az e törvény alapján járó nyugellátások és baleseti járadék” szövegrész helyébe
az „A baleseti járadék, – a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és
a szolgálati járandóságról szóló törvény szerinti, e törvény 2011. december 31-én hatályos szabályai alapján
kiszámításra kerülõ – rögzített nyugdíj, valamint kormányrendeletben meghatározott esetben a szolgálati
járandóság” szöveg,
i) 230. § (1) bekezdésében a „hivatásos állományból nyugállományba helyezett, valamint a szerzõdéses
állományból rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugdíjba helyezett” szövegrész helyébe a „nyugállományba
helyezett” szöveg,
j) 287. § (2) bekezdés h) pontjában a „nyugellátásra, baleseti járadékra” szövegrész helyébe a „baleseti járadékra”
szöveg, az „összefüggésének” szövegrész helyébe az „összefüggésének és a rögzített nyugdíj” szöveg
lép.

111. §

Hatályát veszti a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény
a) 47. § (2) bekezdésében a „rokkantsági” szövegrész,
b) 126. § (2) bekezdésének b) pontjában a „(rokkantsági, baleseti rokkantsági)” szövegrész,
c) 202. § (1) és (2) bekezdése,
d) 207. §-a és az azt megelõzõ alcím,
e) 208. §-a és az azt megelõzõ alcím,
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209–210/A. §-a és a 209. §-t megelõzõ alcím,
211. §-a és az azt megelõzõ alcím,
212. §-át és 215. §-át megelõzõ alcímek.

35. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása
112. §

(1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. § (2) bekezdés d) pontja a következõ dd) alponttal egészül ki:
(Az adóigazolványt kiegészítõ kártya a következõ adatokat tartalmazza:
az érvényesség idõtartama,)
„dd) amely Rehabilitációs kártya esetén a kártya érvényességének kezdõ idõpontjától a kártya visszavonásáig terjedõ
idõszak.”
(2) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 20/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártya kiállításáig a kártya helyettesítése céljából igazolást állít ki, amely
tartalmazza a (2) bekezdés szerinti adatokat. Ahol jogszabály Rehabilitációs kártyát említ, azon a Rehabilitációs kártyát
helyettesítõ igazolást is érteni kell.”
(3) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 52. § (7) bekezdés b) pontja a következõ bf) alponttal egészül ki:
[Az állami adóhatóság
elektronikus úton hivatalból átadja a (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezettek és a mezõgazdasági
õstermelõ által]
„bf) a 31. § (2) bekezdése szerinti bevallásokból a rehabilitációs hatóság részére a megváltozott munkaképességû
személyek ellátásának folyósítása mellett munkát végzõ magánszemélyek és foglalkoztatóik azonosító adatait,
valamint e magánszemélyek pénzbeli egészségbiztosítási járulékalapjára (keresetére, jövedelmére) vonatkozó
adatokat a rehabilitációs hatóság által folyósított ellátások jogszerûségének vizsgálata céljából a bevallásra elõírt
határidõt követõ hónap utolsó napjáig,”
(4) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény
a) 52. § (7) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv” szövegrész helyébe
a „nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg,
b) 52. § (7) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „egészségbiztosítási szerv” szövegrész helyébe
az „egészségbiztosítási szerv, rehabilitációs hatóság” szöveg
lép.

36. A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmûvészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi
CVI. törvény módosítása
113. §

A Kiváló Mûvész, az Érdemes Mûvész és a Népmûvészet Mestere járadékáról szóló 2004. évi CVI. törvény
a) 1. § (1) bekezdésében a „nyugellátásban részesül – ideértve az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi
nyugdíját is –” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban,
átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül” szöveg,
b) 2. §-ában a „nyugellátásban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában”
szöveg
lép.

37. A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény módosítása
114. §

(1) A lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 56. § (1) bekezdése a következõ 9. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„9. nyugdíjszerû ellátás: a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság és az átmeneti bányászjáradék, továbbá
mindaz az ellátás, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá tartozik,
vagy amely ellátást a nyugdíjemelésre vonatkozó rendelkezések szerint kell emelni.”
(2) Hatályát veszti a lakásszövetkezetekrõl szóló 2004. évi CXV. törvény 40/B. § (2) bekezdésében a „rendszeres szociális”
szövegrész.
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38. A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve
a családtag ápolását követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas
foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása
115. §

A pályakezdõ fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását
követõen munkát keresõk foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi
CXXIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 1. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
[E törvény hatálya kiterjed]
„f) a 16/A. § (1) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességû személyre.”

116. §

A Pftv. a 16. §-t követõen a következõ III/B. fejezettel egészül ki:

„III/B. Fejezet
A megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatása
16/A. § (1) Rehabilitációs kártyára az a megváltozott munkaképességû személy jogosult, akinek a rehabilitációs
hatóság által végzett komplex minõsítés szerint
a) foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy
b) tartós foglalkozási rehabilitációt igényel.
(2) Rehabilitációs kártyára az a személy is jogosult, aki
a) 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban
részesült vagy
b) rehabilitációs járadékban részesül.
(3) A Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnik, ha a rehabilitációs hatóság megállapítja, hogy
az (1) bekezdés vagy a (2) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem teljesül.
(4) A jogosult kérelmére a rehabilitációs hatóság gondoskodik a Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos eljárás
megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami adóhatóság részére a rehabilitációs kártyára való
jogosultság fennállásáról.
(5) A jogosult közli a rehabilitációs hatósággal az adóazonosító jelét, melyet a rehabilitációs hatóság kezelhet
a Rehabilitációs kártyára való jogosultság fennállásával és megszûnésével kapcsolatos, az állami adóhatóság felé
történõ adatszolgáltatás céljából.
(6) A Rehabilitációs kártya érvényességének
a) kezdõ idõpontja az a nap, amikor a rehabilitációs hatóság (4) bekezdés szerinti adatszolgáltatása az állami
adóhatósághoz beérkezik,
b) záró idõpontja a kártya visszavonásának napja.
(7) A rehabilitációs hatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén gondoskodik
a Rehabilitációs kártya visszavonásával kapcsolatos eljárás megindításáról, ennek keretében adatot szolgáltat az állami
adóhatóság részére a jogosultság megszûnésérõl, valamint a Rehabilitációs kártyát letétbe helyezõ munkaadó
nevérõl, székhelyérõl, telephelyérõl.
(8) Az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megszûnése esetén a kártyát visszavonja.
A Rehabilitációs kártyával rendelkezõ személy a visszavont kártyát az állami adóhatóságnak visszaszolgáltatja.
(9) A Rehabilitációs kártya igénylésével kapcsolatos egyéb eljárási szabályokról az Art. rendelkezik.
16/B. § (1) A munkaadó az érvényes Rehabilitációs kártyával rendelkezõ megváltozott munkaképességû személy
foglalkoztatása esetén nem fizet szociális hozzájárulási adót.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre egy megváltozott munkaképességû személy után egyszerre csak egy
munkaadó jogosult, és csak arra az idõszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.
(3) Ha az állami adóhatóság a Rehabilitációs kártyát visszavonja, errõl értesíti a Rehabilitációs kártyát letétben tartó
munkaadót. A munkaadó az értesítés átvételét követõ naptól nem jogosult az (1) bekezdésben meghatározott
kedvezményre.”
117. §

A Pftv. 17. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelõs miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlõség elõmozdításáért,
a szociál- és nyugdíjpolitikáért, valamint az egészségbiztosítási járulék-fizetés szabályozásáért felelõs miniszterrel
egyetértésben rendeletben állapítsa meg a Rehabilitációs kártya felhasználásának és az ehhez kapcsolódó
kedvezmény érvényesítésének részletes szabályait.”
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39. A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
118. §

A vasúti közlekedésrõl szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény
a) 68. § (2) bekezdésében a „nyugdíjasát” szövegrész helyébe az „azt a volt munkavállalóját, aki legkésõbb
a munkaviszony megszûnését követõ naptól kezdõdõen nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában
részesül (a továbbiakban: nyugdíjas)” szöveg,
b) 68/H. § (4) bekezdés d) pontjában a „nyugdíjszerû társadalombiztosítási ellátás” szövegrész helyébe a „68. §
(2) bekezdése szerinti ellátás” szöveg
lép.

40. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
119. §

(1) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 10. § (1) bekezdésében a „19/A. § (1) bekezdésének j) és
k) pontja és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „19/A. § (1) bekezdés d) pontja” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény
a) 8. § (2) bekezdés f) pontja,
b) 8. § (6) bekezdése.

41. A megváltozott munkaképességû személyek ellátórendszerének átalakításával kapcsolatos egyéb
rendelkezések
120. §

(1) Hatályát veszti
a) a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény,
b) a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló 2009. évi CLVII. törvény,
c) az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(2) Nem lép hatályba a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXLI. törvény 60. §-a és az azt megelõzõ alcím.
(3) Nem lép hatályba az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXXVI. törvény 159. §-a.
(4) Nem lép hatályba a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és
egyes kapcsolódó törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CLXXIV. törvény 35. §-a.
(5) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény
a) 67. §-ának a Tny. 83/B. § (1) bekezdését megállapító rendelkezése a „nyugellátásban” szövegrész helyett
a „korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontja szerinti korhatár elõtti öregségi nyugdíjban” szöveggel,
b) 71. §-ának a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 47. § (2) bekezdés f) pontját
megállapító rendelkezése az „illetve az átmeneti bányászjáradék” szövegrész helyett az „a balettmûvészeti
életjáradék, illetve az átmeneti bányászjáradék” szöveggel,
c) 97. §-ának az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 43/B. § (2) bekezdését megállapító rendelkezése a „fedezetére” szövegrész helyett a „fedezetére,
a megszûnéssel kapcsolatos jogkövetkezményekre” szöveggel
lép hatályba.
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42. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
121. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18. §-a a következõ
l) ponttal egészül ki:
(A jegyzõ a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, az ellátás biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából
nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„l) a lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtása esetén
la) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján szerzõdõként igénybe vevõ
fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
lb) a lakáscélú kölcsönszerzõdés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához
szükséges adatot,
lc) a lakásbérlet vagy albérlet igénybevételére irányuló szerzõdést bérbevevõ félként megkötõ személy természetes
személyazonosító adatait,
ld) a közös költség megfizetésére kötelezett személy természetes személyazonosító adatait.”

122. §

Az Szt. 19. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jegyzõ a szolgáltató részére – a természetbeni szociális ellátás formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás
érvényesítésével kapcsolatos feladata teljesítése céljából – a 18. § a), c), f) pontjában, valamint a 18. § l) pont
la) alpontjában foglalt adatokat a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott módon átadja.”

123. §

Az Szt. 20/C. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások
finanszírozásának ellenõrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.
(6) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyezésre
és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.”

124. §

Az Szt. 24. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jegyzõ a 18. § l) pont la) alpontjában foglaltak körében adatot kérhet a természetbeni szociális ellátás formájában
nyújtott lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján nyújtó
szolgáltatótól.”

125. §

126. §

(1) Az Szt. 25. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Szociális rászorultság esetén a jogosult számára)
„a) a települési önkormányzat jegyzõje az e törvényben meghatározott feltételek szerint
aa) idõskorúak járadékát,
ab) foglalkoztatást helyettesítõ támogatást,
ac) rendszeres szociális segélyt,
ad) lakásfenntartási támogatást
ae) a 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § (1) bekezdésében foglalt ápolási díjat;”
[állapít meg (a továbbiakban: szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások).]
(2) Az Szt. 25. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltakat az ápolási díj alapösszegének változása esetén megfelelõen alkalmazni kell.”
Az Szt. 33. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
(Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerõ-piaci helyzetû aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás.
A jegyzõ aktív korúak ellátására való jogosultságot állapít meg annak az aktív korú személynek,)
„a) aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os mértékû egészségkárosodást
szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja meg
az 50%-os mértéket, vagy”
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Az Szt. 34. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
(Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak a személynek, aki)
„i) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül.”

128. §

(1) Az Szt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy
nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A jegyzõ a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhõ-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához,
a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztõrészletéhez, a közös költséghez, illetve
a tüzelõanyag költségeihez lakásfenntartási támogatást nyújt
a) az e törvényben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak (a továbbiakban: normatív lakásfenntartási
támogatás), vagy
b) az adósságkezelési szolgáltatásban részesülõ személynek.”
(2) Az Szt. 38. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A települési önkormányzat rendeletében a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb
feltételeként elõírhatja, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségének
biztosítására vonatkozó, a rendeletében megállapított feltételeket teljesítse. A lakókörnyezet rendezettségének
biztosítása körében a kérelmezõ vagy jogosult által életvitelszerûen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje,
a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerû használhatóságának,
valamint higiénikus állapotának biztosítására irányuló kötelezettség írható elõ. A rendeletben megállapított feltételek
teljesítésére a kérelmezõt, illetve a jogosultat megfelelõ, de legalább ötnapos határidõ tûzésével a jegyzõnek
– az elvégzendõ tevékenységek konkrét megjelölésével – fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmezõ vagy a jogosult
a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg
kell szüntetni.
(10) Amennyiben a lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet a jegyzõ a (9) bekezdés szerinti okból elutasítja, vagy
a megállapított lakásfenntartási támogatást megszünteti, ugyanazon lakásra vonatkozóan
a) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított három hónapon belül a háztartás egy tagja sem nyújthat be normatív
lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet, valamint
b) a döntés jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül benyújtott kérelem esetén a normatív lakásfenntartási
támogatás kizárólag természetbeni szociális ellátás formájában nyújtható.”

129. §

Az Szt. 42. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A 41. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti ápolási díjra való jogosultság továbbra is fennáll, ha az ápolási díjban
részesülõ személy
a) a Tny. szerint saját jogú nyugdíjnak minõsülõ ellátásban,
b) korhatár elõtti ellátásban,
c) szolgálati járandóságban,
d) balettmûvészeti életjáradékban,
e) átmeneti bányászjáradékban,
f) rokkantsági ellátásban vagy
g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján, a törvény erejénél fogva rehabilitációs ellátásban
részesül, továbbá az ápolási díjat az a)–g) pont szerinti ellátásra való jogosultság keletkezésének idõpontjában több
mint tíz éve folyósítják.”

130. §

Az Szt. 44. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az ápolási díj folyósításának idõtartama szolgálati idõre jogosít. Az ápolási díjban részesülõ személy – ide nem
értve a Tbj. 26. §-a alapján nyugdíjjárulék fizetésére nem kötelezett személyt – az ellátás után nyugdíjjárulék vagy
magán-nyugdíjpénztári tagság esetén tagdíj fizetésére kötelezett.”
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(1) Az Szt. 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyes szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások egészben vagy részben természetbeni szociális ellátás formájában
is nyújthatók. Természetbeni szociális ellátásként nyújtható)
„a) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás a (2) bekezdésben meghatározott
mértékben és feltételek fennállása esetén,”
(2) Az Szt. 47. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás
formájában akkor nyújtható, ha a családban a Gyvt. 68. §-a szerint védelembe vett gyermek él. Ha a települési
önkormányzat képviselõ-testülete a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás
természetbeni szociális ellátás formájában történõ nyújtásáról dönt, úgy ennek eljárási szabályait és a természetbeni
juttatás formáit rendeletében szabályozza, azzal, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított
összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.”

132. §

Az Szt. 50. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Közgyógyellátásra jogosult)
„g) az, aki rokkantsági ellátásban;”
(részesül.)

133. §

Az Szt. 57. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A fõvárosi önkormányzat fenntartásában lévõ, illetve a fõvárosi önkormányzattal ellátási szerzõdést kötött nem
állami, egyházi fenntartó által nyújtott éjjeli menedékhely engedélyezett férõhelyszáma az ellátás iránti szükséglet
által különösen indokolt esetben meghaladhatja a százötven fõt.”

134. §

Az Szt. 58/A. §-a a következõ (2b)–(2d) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A házi segítségnyújtás nem állami fenntartója – ide nem értve az egyházi fenntartót – esetében a 2011. december
31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszám külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe 2012.
július 1-jétõl történõ befogadásának feltétele, hogy a kérelemhez csatolja az ellátási területe szerinti települési
önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát.
(2c) Az önkormányzat a hozzájárulását különösen akkor adja meg, ha a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartó
olyan területen biztosít szolgáltatást, ahol az önkormányzat vagy a kistérség által biztosított szolgáltatás nem elérhetõ,
vagy olyan többletszolgáltatást biztosít az adott területen, amely kiegészíti az önkormányzat által nyújtott ellátást. Ha
az ellátási területen az önkormányzatok társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak szolgáltatást,
a társuláshoz, illetve kistérséghez tartozó települések
a) több mint felének hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja az összlakosságszám 60%-át, vagy
b) több mint 60%-ának hozzájáruló nyilatkozata kell, feltéve, hogy ezen települések együttes lakosságszáma
meghaladja az összlakosságszám felét.
(2d) A (2a) bekezdés szerinti esetben – ide nem értve a (2b) bekezdés szerinti nem állami fenntartású házi
segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámát – a normatív hozzájárulás
a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe történõ befogadás nélkül is jár, ha a változás a mûködési engedély
módosítását nem teszi szükségessé.”

135. §

Az Szt. a következõ 68/B. §-sal egészül ki:
„68/B. § (1) Idõsek otthonában – a férõhelyszám legfeljebb 15%-áig – a 68/A. § (3) bekezdése szerinti gondozási
szükséglettel nem rendelkezõ személy is ellátható, ha az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy
írásban vállalja a 115. § (9) bekezdése szerinti szolgáltatási önköltséggel azonos mértékû személyi térítési díj
megfizetését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben
a) az ellátott után normatív állami hozzájárulás nem vehetõ igénybe,
b) nem kell alkalmazni a 68/A. §, a 114. § (3) bekezdése, a 115. § (2) bekezdés második és harmadik mondata, és 115. §
(6) bekezdése, a 117. §, a 117/A. § (1) és (2) bekezdése, a 117/B. §, valamint a 119/C. § szerinti szabályokat,
c) a 68. § (5) bekezdése alapján más személy az ellátottal együtt akkor helyezhetõ el, ha szintén vállalja az (1) bekezdés
szerinti személyi térítési díj megfizetését,
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d) a 115. § (7) bekezdésének alkalmazásában felülvizsgálatnak a szolgáltatási önköltség megállapításának, illetve
évközbeni korrigálásának idõpontját kell tekinteni,
e) biztosítani kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ érintett ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mintha a vállalást õ
vagy a térítési díjat megfizetõ más személy nem tenné meg.
(3) Az ellátás megkezdésétõl számított egy éves idõtartamot követõen, ha az (1) bekezdés szerinti ellátott állapota
indokolja, az intézményvezetõ döntése alapján elvégezhetõ a gondozási szükségletének vizsgálata. A gondozási
szükséglet
a) megállapítása esetén az ellátott után normatív állami hozzájárulás vehetõ igénybe és térítési díját az V. Fejezet
III. címe szerint kell megállapítani,
b) hiányának megállapítása az intézményi jogviszony további fennállását nem érinti.”
136. §

Az Szt. 86. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén
a) kétezer fõnél több állandó lakos él, családsegítést,
b) háromezer fõnél több állandó lakos él, az a) pont szerinti alapszolgáltatást és idõsek nappali ellátását,
c) tízezer fõnél több állandó lakos él, az a)–b) pont szerinti alapszolgáltatásokat és a b) pontban nem említett nappali
ellátást,
d) harmincezer fõnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat és átmeneti elhelyezést
nyújtó ellátást
köteles biztosítani.”

137. §

Az Szt. 92/G. § (1) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Törölni kell a nyilvántartásból annak a személynek az adatait, aki)
„c) már nem áll munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban az intézménnyel.”

138. §

Az Szt. 132. § (4) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben szabályozza)
„e) a normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult személyek részére a lakókörnyezet rendezettségének biztosítása
körében elõírt részletes szabályokat,
f) a rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás természetbeni szociális ellátás formájában
történõ nyújtásának eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit.”

139. §

Az Szt. 140/A. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra való jogosultság (3) bekezdés b) pontja szerinti felülvizsgálata során
a 36. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt követelmény teljesítése szempontjából figyelembe kell venni a rendelkezésre
állási támogatásra jogosult személy által 2010. december 31-ét követõen, de a bérpótló juttatásra való jogosultsága
megállapítását megelõzõen, továbbá a bérpótló juttatásra való jogosultsága megállapítását követõen teljesített,
a 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti tevékenységek együttes idõtartamát.”

140. §

Az Szt. a következõ 140/L. §-sal egészül ki:
„140/L. § (1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvénnyel megállapított 25. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjában és 38. § (1) bekezdésében foglaltakat a 2012.
január 1-jét követõen benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.
(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvénnyel megállapított 38. § (9) és (10) bekezdésének rendelkezései a normatív lakásfenntartási támogatás
megállapítására a 132. § (4) bekezdés e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján megalkotott önkormányzati rendelet
hatálybalépését követõen benyújtott kérelmek esetében alkalmazhatóak.”

141. §

Az Szt. a következõ 140/M. §-sal egészül ki:
„140/M. § A 127/A. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése
alóli mentesülésre akkor van lehetõség, ha 2012. január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény
létrehozására tekintettel a mûködési engedély, illetve annak módosítása jogerõre emelkedett.”
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(1) Az Szt.
a) 3. § (6) bekezdésében az „a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény” szövegrész helyébe
az „a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény”
szöveg,
b) 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,” szövegrész helyébe a „nemzeti
helytállásért elnevezésû pótlék, a közszolgálati járadék,” szöveg, valamint az „a rehabilitációs járadék,” szövegrész
helyébe az „a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességû személyek ellátásai,” szöveg,
c) 10. § (4) bekezdés c) pontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe
az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,
d) 19. § (1) bekezdésében az „egészségbiztosítási szerv,” szövegrész helyébe az „egészségbiztosítási szerv,
rehabilitációs hatóság,” szöveg,
e) 33. § (1) bekezdés g) pontjában a „baleseti rokkantsági nyugdíj, az ideiglenes özvegyi nyugdíj” szövegrész helyébe
a „baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességû személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi
nyugdíj” szöveg,
f) 34. § (2) bekezdés a) pontjában az „a–g) pontja” szövegrész helyébe az „a)–g), valamint i) pontja” szöveg,
g) 42. § (1) bekezdés b) pontjában a „rendszeres pénzellátásban részesül” szövegrész helyébe a „rendszeres
pénzellátásban – ide nem értve az e) pont szerinti ellátást – részesül” szöveg,
h) 59. § (1) bekezdésében az „a települési” szövegrész helyébe az „az állam és a települési” szöveg,
i) 68. § (1) bekezdésében az „otthonában” szövegrész helyébe az „otthonában – a 68/B. § szerinti kivétellel –”
szöveg,
j) 92/B. § (1) bekezdés i) pontjában a „készít” szövegrész helyébe a „készít – figyelemmel a 92. § (3) bekezdésére –”
szöveg,
k) 115. § (9) bekezdésében az „az elõzõ év adatai” szövegrész helyébe az „a tárgyévre tervezett adatok” szöveg,
l) 132. § (4) bekezdés c) pontjában az „eseteit, és” szövegrész helyébe az „eseteit” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az Szt.
a) 25. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja,
b) 58/B. § (1) és (3) bekezdése,
c) 92/E. § (3) bekezdésében a „végzõ személy esetében a mûködési nyilvántartást (a továbbiakban: szociális
nyilvántartás)” szövegrész, valamint az „(a továbbiakban: gyermekjóléti nyilvántartás)” szövegrész,
d) 92/G. § (2) bekezdése,
e) 127/A. § (6) bekezdése.

43. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
143. §

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 20/A. §-a
a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló kormányrendeletben meghatározott feltételek és eljárás szerint – természetben is nyújtható.”

144. §

(1) A Gyvt. 24. § (3) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyámhivatal hivatalból vagy a külön jogszabályban meghatározott szervek és személyek értesítése alapján
a gyermektartásdíj folyósítását – legfeljebb hat hónapra – felfüggeszti, ha)
„b) a kötelezett rendszeres jövedelmére, illetve az egyéb vagyonára vezetett végrehajtás eredménnyel jár, feltéve,
hogy annak mértéke a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát meghaladja,
c) a kötelezett a kérelmezõ részére legalább két egymást követõ alkalommal közvetlenül fizet tartásdíjat, feltéve, hogy
annak összege alkalmanként a bíróság által megállapított gyermektartásdíj alapösszegének ötven százalékát
meghaladja,”
(2) A Gyvt. 24. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal a felfüggesztést követõ vizsgálat eredményeképpen, ha a felfüggesztés idõtartama alatt a jogosult
nem részesült a 22. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott mértékû gyermektartásdíjban – a felfüggesztés lejárta
után – elrendeli a gyermektartásdíj további folyósítását és a felfüggesztés idõtartamára esedékes megelõlegezett
gyermektartásdíj utólagos, egy összegben történõ kifizetését vagy a megelõlegezést megszünteti.”
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145. §

A Gyvt. 29. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást nyújt, akkor
a társulási megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat – a társulási megállapodásban meghatározottak
szerint – a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl és a fizetendõ térítési díjakról rendeletet alkot.”

146. §

A Gyvt. 32. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásra irányuló jogviszony keletkezését
a) a helyi önkormányzat képviselõ-testületének határozata,
b) a települési önkormányzat jegyzõjének vagy a gyámhivatalnak a határozata,
c) a települési önkormányzat által fenntartott átmeneti gondozást nyújtó intézmény esetében az intézményvezetõ
intézkedése,
d) a c) pontban foglaltakon túl a fenntartó önkormányzat rendeletében vagy az állami fenntartó által meghatározott
körben az intézményvezetõ intézkedése,
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemrõl dönteni jogosult személy intézkedése
alapozza meg.
(2) Ha az ellátás igénybevételére az (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján kerül sor, a határozatot közölni kell
a mûködtetõvel és az ellátást nyújtó intézmény vezetõjével is.
(3) Állami fenntartású intézmény esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti döntésrõl az intézményvezetõ értesíti
a kérelmezõt, illetve törvényes képviselõjét. Az ellátás igénybevételének elutasítása esetén a kérelmezõt, illetve
törvényes képviselõjét írásban kell értesíteni.
(4) Ha a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje az intézmény vezetõjének (3) bekezdés szerinti döntését vitatja,
az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ha az intézményvezetõ
az ellátás igénybevételérõl nem intézkedik, a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje az arról való tudomásszerzéstõl
számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ezekben az esetekben a fenntartó határozattal dönt.
(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének megkezdése elõtt és az utógondozói ellátás igénybevételének
megkezdésekor
a) állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetõje, illetve az intézményvezetõ,
b) egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy
a kérelmezõvel, illetve törvényes képviselõjével írásban megállapodást köt.
(6) Nem kell az (5) bekezdés szerint megállapodást kötni
a) gyermekjóléti szolgáltatás esetén,
b) – ha a fenntartó döntése alapján a szolgáltatás jellegére tekintettel az nem indokolt – alternatív napközbeni ellátás
esetén.
(7) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza
a) az ellátás kezdetének idõpontját,
b) az intézményi ellátás idõtartamát (a határozott vagy határozatlan idõtartam megjelölését),
c) a gyermek, fiatal felnõtt számára nyújtott szolgáltatások és ellátások tartalmát, módját,
d) a személyi térítési díj megállapítására és megfizetésére vonatkozó szabályokat, ha az ellátás térítésidíj-fizetési
kötelezettséggel jár,
e) az ellátás megszüntetésének módjait,
f) a gyermek és törvényes képviselõje, valamint a fiatal felnõtt személyazonosító adatait.
(8) Az intézményvezetõnek az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnõtt azonnali elhelyezésérõl kell gondoskodnia
a) az elhelyezés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását elrendelõ határozat alapján,
b) soron kívüli elhelyezésre vonatkozó indokolt kérelem alapján,
c) az 57. § (2) bekezdése szerinti esetben.
(9) Ha az egyházi, nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal vagy állami szervvel kötött ellátási szerzõdés hatálya
alá tartozó esetben az ellátásra irányuló kérelmet elutasítja, a kérelmezõt, illetve törvényes képviselõjét írásban értesíti.
Ha a kérelmezõ, illetve törvényes képviselõje a döntést vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétõl számított nyolc
napon belül az ellátási szerzõdést megkötõ helyi önkormányzathoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi
önkormányzat vagy állami szerv a kérelemrõl határozattal dönt.
(10) Ha a helyi önkormányzattal vagy állami szervvel ellátási szerzõdést kötött egyházi, nem állami fenntartó
az elhelyezést elrendelõ döntés ellen fellebbezést nyújt be, a helyi önkormányzatot vagy állami szervet írásban
értesíti.”
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147. §

A Gyvt. 41. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásának formái – a gyermekek
életkorának megfelelõen –
a) a bölcsõde, a hetes bölcsõde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.”

148. §

A Gyvt. 43. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A családi napközi esetében a 32. § (5) bekezdése szerint megkötött megállapodások száma – a szolgáltatás eltérõ
idõpontokban történõ igénybevétele esetén – túllépheti a családi napközi mûködési engedélyében meghatározott
férõhelyek számát. A szolgáltatást azonos idõben igénybe vevõ gyermekek száma ebben az esetben sem haladhatja
meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszámot.”

149. §

A Gyvt. 43/A. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A családi gyermekfelügyelet esetében a 32. § (5) bekezdése szerint megkötött megállapodások száma
– a szolgáltatás eltérõ idõpontokban történõ igénybevétele esetén – túllépheti a családi gyermekfelügyelet mûködési
engedélyében meghatározott férõhelyek számát. A szolgáltatást azonos idõben igénybe vevõ gyermekek száma
ebben az esetben sem haladhatja meg a mûködési engedélyben meghatározott férõhelyszámot.”

150. §

A Gyvt. a következõ 44/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Alternatív napközbeni ellátás
44/A. § Alternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében nyújtott,
a) a szülõ és a gyermek kapcsolatát erõsítõ, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb szabadidõs és
prevenciós szolgáltatás,
b) a csellengõ vagy egyéb okból veszélyeztetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali felügyelet, sport-,
illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés,
feltéve, ha a mûködtetõ rendelkezik az ehhez szükséges – külön jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi
feltételekkel.”
151. §

A Gyvt. 68/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68/A. § (1) A gyermek után járó iskoláztatási támogatás teljes összege folyósításának a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában foglaltak szerinti felfüggesztésével egyidejûleg a települési önkormányzat jegyzõje elrendeli
a 16. életévét be nem töltött gyermek védelembe vételét.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje
a) a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti esetben dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztésérõl és
ezzel egyidejûleg az iskoláztatási támogatás összegének a települési önkormányzat részére a kincstárban megnyitott
családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási folyószámla) történõ utalásáról,
b) a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító
szervnél az ellátás szüneteltetését.
(3) Az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztése esetén a felfüggesztés idõtartama alatt
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülõ gyermek után járó iskoláztatási támogatást
a családtámogatási folyószámlán kell gyûjteni,
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek után járó iskoláztatási támogatást a gyermek
számára természetbeni formában kell nyújtani.
(4) Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének és szüneteltetésének indokoltságát a külön jogszabályban foglalt
esetekben rendszeresen felül kell vizsgálni. Ha a gyermek igazolatlanul mulasztott kötelezõ tanórai foglalkozásainak
száma a 16. életévének betöltését megelõzõ utolsó felülvizsgálat és az azt követõ elsõ felülvizsgálat közötti
idõtartamban eléri a tizet, a települési önkormányzat jegyzõje kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító
szervnél az ellátás szüneteltetését és rendelkezik a családtámogatási folyószámlán összegyûlt iskoláztatási támogatás
családi pótlék elõirányzat javára történõ visszafizetésérõl.”

39736

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

152. §

(1) A Gyvt. 139. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A Kormány által kijelölt szerv a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„e) hatósági döntéssel elhelyezett gyermek, illetve fiatal felnõtt esetén
ea) a határozatot hozó szerv nevét, a határozat számát, keltét, jogerõre emelkedésének napját,
eb) a hatósági döntés jellegét (ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel,
utógondozói ellátás elrendelése),
ec) a gyermek ellátási szükségletét,
ed) a gyermek gondozási helyét, a fiatal felnõtt ellátásának helyét, a gyermek hatósági döntéssel elrendelt
nevelõszülõi elhelyezése, illetve a fiatal felnõtt nevelõszülõnél nyújtott utógondozói ellátása esetén a nevelõszülõ
nevét és címét.”
(2) A Gyvt. 139. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás adatait a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és
gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából elektronikus úton továbbítani kell a kincstárnak.
(7) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartásból adatot kérhet a mûködést engedélyezõ szerv a mûködési engedélyezésre
és a hatósági ellenõrzésre vonatkozó eljárása lefolytatása céljából.”

153. §

A Gyvt. 145. § (2) és (2a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állami, egyházi és nem állami fenntartó normatív állami hozzájárulásra való jogosultságának feltétele a
a) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást nyújtó új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak,
b) gyermekek napközbeni ellátása és gyermekek átmeneti gondozása esetében az új férõhelyeknek
a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ, külön jogszabály szerinti finanszírozási
rendszerbe történõ befogadása.
(2a) A (2) bekezdés alkalmazásában új szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve férõhelyszámnak az minõsül,
amelyre a fenntartó 2011. december 31-én nem rendelkezett jogerõs mûködési engedéllyel és a gyermekjóléti
szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe nem nyert még befogadást.”

154. §

A Gyvt. 145. §-a a következõ (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) A (2a) bekezdés szerinti esetben a normatív hozzájárulás a külön jogszabály szerinti finanszírozási rendszerbe
történõ befogadás nélkül is jár, ha a változás a mûködési engedély módosítását nem teszi szükségessé.”

155. §

A Gyvt. 146–151. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás
keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért térítési díjat kell
fizetni.
(2) Az e törvényben meghatározottak szerint a térítési díjat
a) az ellátást igénybe vevõ nagykorú jogosult,
b) az ellátást igénybe vevõ gyermek esetén a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ vagy más törvényes képviselõ,
c) az ellátást igénybe vevõ gondnokolt esetében a törvényes képviselõ
(az a)–c) pont alattiak a továbbiakban együtt: kötelezett) az intézménynek fizeti meg.
147. § (1) A fenntartó megállapítja a 146. § (1) bekezdése szerinti ellátások intézményi térítési díját, ami a szolgáltatási
önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. Az intézményi térítési díjat több szolgáltatás és ellátás
nyújtása esetében is szolgáltatásonként (ellátásonként) kell meghatározni, a közös költségelemek szolgáltatásonkénti
(ellátásonkénti) közvetlen költségeinek arányában történõ megosztásával.
(2) A bölcsõde esetében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére,
nappali felügyeletére és a vele történõ foglalkozásra (a továbbiakban együtt: gondozására), valamint a 151. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan.
(3) A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani.
A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidõszaki folyamatok indokolják.
(4) A fenntartó az intézményi térítési díjat az (1) bekezdés szerint kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált
térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.
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148. § (1) A kötelezett által fizetendõ térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az intézményvezetõ,
a szolgáltatást vezetõ vagy a mûködtetõ (a továbbiakban együtt: intézményvezetõ) konkrét összegben állapítja meg.
(2) A bölcsõdei ellátás esetében az intézményvezetõ a 151. § (4) bekezdés alapján megállapítja a bölcsõdei ellátás
keretében biztosított gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint emellett – a fenntartó
döntésétõl függõen – a bölcsõdei ellátás keretében nyújtott gondozásra is megállapíthat személyi térítési díjat.
(3) Az intézményvezetõ a kötelezettet írásban értesíti a személyi térítési díj összegérõl
a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a szolgáltatás, ellátás igénybevételét megelõzõen,
b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésõbb az ellátás igénybevételétõl számított
harminc napon belül.
(4) A személyi térítési díj – a gyermekétkeztetés kivételével – nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét.
Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a személyi térítési díj összege nulla.
(5) A személyi térítési díj összege – önkormányzati intézmény esetén – a fenntartó rendeletében foglaltak szerint
csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.
(6) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (3) bekezdés
szerinti értesítés kézhezvételétõl számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat.
(7) Ha a kötelezett a személyi térítési díj egyházi vagy nem állami fenntartó által megállapított összegét vitatja,
a bíróságtól kérheti a személyi térítési díj megállapítását. A bíróság jogerõs határozatáig a korábban megállapított
személyi térítési díjat kell megfizetni.
(8) A személyi térítési díj összege évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve, ha a kötelezett
jövedelme olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben szabályozott díjfizetési kötelezettségének nem tud eleget
tenni. A kötelezett nem kötelezhetõ a felülvizsgálatot megelõzõ idõszakra vonatkozóan az új térítési díj megfizetésére.
(9) A térítési díj meg nem fizetése esetén késedelmi pótlék nem állapítható meg.
(10) A kötelezett írásban vállalhatja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését,
vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének
megfizetését. Ebben az esetben nem kell a 150. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat alkalmazni, ugyanakkor biztosítani
kell, hogy az ellátást ilyen módon igénylõ ne kerüljön elõnyösebb helyzetbe, mint ha a vállalást a kötelezett nem tenné
meg.
(11) A normatív állami hozzájárulásban nem részesülõ fenntartó esetén a 147. §-t, a 148. § (4) bekezdését és a 150. §-t
nem kell alkalmazni.
149. § Térítésmentesen kell biztosítani a 40. § (1)–(3) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatást, amely esetben
intézményi térítési díjat sem kell megállapítani.
150. § (1) A személyi térítési díj megállapításánál
a) utógondozói ellátás esetében az igénybe vevõ fiatal felnõtt rendszeres havi jövedelmét,
b) a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekek átmeneti gondozása esetében a gyermek családjában az egy fõre
jutó rendszeres havi jövedelmet
kell figyelembe venni.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott egy fõre jutó jövedelem megállapításánál a 19. § (4) bekezdés
a)–e) pontjában felsorolt személyek jövedelmét kell figyelembe venni.
(3) A személyi térítési díj összege igénybe vevõnként nem haladhatja meg az (1) bekezdésben meghatározott
jövedelem
a) 50%-át családi napközi és családi gyermekfelügyelet esetén,
b) 20%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetén,
c) 25%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb gyermekek napközbeni ellátása esetén, ha annak keretében étkezést is
biztosítanak,
d) 50%-át átmeneti gondozás esetén,
e) 30%-át a fiatal felnõtt utógondozói ellátása esetén.
(4) A családok átmeneti otthona esetében a szolgáltatást a gyermekkel együtt igénybe vevõ szülõ és nagykorú testvér
számára is személyi térítési díjat kell megállapítani a (3) bekezdés d) pontjának figyelembevételével.
(5) Ingyenes ellátásban kell részesíteni a jogosultat, ha a térítési díj fizetésére kötelezett jövedelemmel nem
rendelkezik.
(6) Bölcsõde esetében
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

39738

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,
d) az átmeneti gondozásban lévõ, az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett,
az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj – a 151. § (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével – csak az étkezésért kérhetõ. A c) pont szerinti gyermekszámot a 151. §
(10) bekezdésében foglaltak szerint kell meghatározni.
151. § (1) A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni
a) a bölcsõdében, hetes bölcsõdében,
b) az óvodában,
c) a nyári napközis otthonban,
d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,
e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás
keretében,
f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára
nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,
g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében
nyújtott étkeztetésre.
(2) Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön
is igényelhetõ.
(3) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó
napi összege.
(4) A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezetõ a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános
forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.
(5) Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ
aa) bölcsõdés,
ab) óvodás,
ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ,
ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett,
aa)–ac) alpont szerinti életkorú
gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után
az intézményi térítési díj 50%-át,
c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,
d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj
50%-át,
kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].
(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehetõ igénybe.
(7) Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésére, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó
rendelkezések szerint létrejött – tanulószerzõdése alapján már jogosult.
(8) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülõ – nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos
intézményben nevelkedõ – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem
vehetõ igénybe a normatív kedvezmény.
(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül
étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között –
a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.
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(10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élõként kell figyelembe
venni
a) a tizennyolc éven aluli,
b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerû oktatásban részt vevõ, illetve felsõoktatásban
nappali tagozaton tanuló, valamint
c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos
gyermekeket.
(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerû oktatásban való részvétele befejezéséig kell
biztosítani.”
156. §

A Gyvt. a következõ 161/D–161/H. §-sal egészül ki:
„161/D. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított 24. § (3) bekezdés b) és c) pontjában és 24. § (4) bekezdésében
foglaltakat a 2011. december 31-ét követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
161/E. § Az önkormányzati társulásban vagy többcélú kistérségi társulásban részt vevõ települési önkormányzat
az általa nyújtott gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételérõl, valamint a fizetendõ térítési
díjakról szóló, 2012. január 1-jén hatályos rendeletét 2012. április 1-jéig felülvizsgálja abból a célból, hogy a társulási
megállapodásban erre kijelölt önkormányzat rendelete tartalmazza a nyújtott ellátásokról, azok igénybevételérõl,
valamint a fizetendõ térítési díjakról szóló szabályokat.
161/F. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvénnyel megállapított 146–151. §-át azok esetében, akik 2011. december 31-én gyermekek
napközbeni ellátásában, gyermekek átmeneti gondozásában vagy utógondozói ellátásban részesülnek, a személyi
térítési díj soron következõ felülvizsgálatakor kell alkalmazni.
161/G. § A 145/A. § (5) bekezdésének hatályon kívül helyezése alapján az egyházi kiegészítõ támogatás megtérítése
alóli mentesülésre akkor van lehetõség, ha 2012. január 1-jéig a fenntartóváltozásra, illetve az új szolgáltató, intézmény
létrehozására tekintettel a mûködési engedély, illetve annak módosítása jogerõre emelkedett.
161/H. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel módosított 68/A. §-át alkalmazni kell
a) azon ügyekben, amelyekben a közoktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, Cst. 15. §
(1) bekezdés a) pontja, ennek hiányában a Cst. 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelzése 2012. január 31-ét követõen
érkezik meg a települési önkormányzat jegyzõjéhez, és
b) az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének 2012. január 31-ét követõ felülvizsgálata során.”

157. §

(1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés r) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„r) a védelembe vételhez kapcsolódóan a családi pótlék természetbeni formában történõ nyújtására irányuló
eljárásra, valamint az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésére, a felfüggesztés megszüntetésére és
az iskoláztatási támogatás szüneteltetése kezdeményezésére irányuló eljárásra, a felfüggesztés és a szüneteltetés
felülvizsgálatára és a családtámogatási folyószámlán rendelkezésre álló összeg felhasználására vonatkozó részletes
szabályokat,”
(2) A Gyvt. 162. § (1) bekezdése a következõ y) és z) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„y) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó 20/A. § szerinti támogatás természetbeni formában
történõ nyújtásának feltételeit és eljárási szabályait,
z) a gyermekétkeztetésre vonatkozó részletes szabályokat.”

158. §

A Gyvt.
a) 37/A. § (3) bekezdésében a „feltételei” szövegrész helyébe a „feltételei, okai” szöveg,
b) 66. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei, fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó és
a fõvárosi önkormányzat” szöveg,
c) 66. § (3) bekezdés b) pontjában a „megyei, fõvárosi és megyei jogú városi önkormányzat” szövegrész helyébe
a „megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szöveg,
d) 66. § (3) bekezdés d) pontjában a „megyei, fõvárosi” szövegrész helyébe a „megyei fenntartó, a fõvárosi” szöveg,
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139. § (3) bekezdés a) pontjában az „a 41. § (4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész helyébe az „alternatív
napközbeni ellátás” szöveg,
145. § (3) bekezdésében a „nem állami fenntartású” szövegrész helyébe az „egyházi és nem állami fenntartású”
szöveg

lép.
159. §

Hatályát veszti a Gyvt.
a) 30. § (1) bekezdése,
b) 31. § (3) bekezdése,
c) 40. § (4) bekezdése,
d) 41. § (4) bekezdése,
e) 47. § (1) és (2) bekezdése,
f) 69. § (4) bekezdése
g) 145/A. § (5) bekezdése.

44. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
160. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nevelési ellátásra jogosult)
„b) a gyermekotthon vezetõje a gyermekotthonban nevelt,
c) a szociális intézmény vezetõje az intézményben elhelyezett,”
(még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.)

161. §

A Cst. 8. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Iskoláztatási támogatásra jogosult)
„b) a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka a javítóintézetben nevelt vagy
a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel
a tankötelezettség teljes idõtartamára.”

162. §

A Cst. 12. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából egyedülállónak kell tekinteni azt a szülõt, gyámot is, aki saját
maga, illetve akinek a házastársa, élettársa)
„c) megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesül és egyéb jövedelme nincs,”

163. §

A Cst. 15. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a tanköteles, továbbá a tankötelezettsége megszûnését követõen közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermek (személy) – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kötelezõ tanórai foglalkozások tekintetében
igazolatlanul mulaszt, a közoktatási intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzõje
gyámhatóságként eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelezõ tanórai foglalkozás után végzéssel felhívja
az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelezõ tanórai foglalkozás után – a jelzés beérkezésétõl
számított 15 napon belül –
ba) felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását, ha a gyermek az a) pont szerinti végzés meghozataláig
a 16. életévét nem töltötte be, vagy
bb) kezdeményezi az iskoláztatási támogatást folyósító szervnél az ellátás szüneteltetését, ha a gyermek az a) pont
szerinti végzés meghozataláig a 16. életévét betöltötte.”

164. §

A Cst. 21. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermekgondozási segélyben részesülõ személy – ide nem értve a nagyszülõt, az örökbefogadó szülõt a 20/B. § szerinti
esetben, továbbá a kiskorú szülõ gyermekének gyámját – keresõ tevékenységet)
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„d) ikergyermekek esetében a gyermekek egyéves kora után a b) pont szerinti korlátozás nélkül folytathat, azzal, hogy
az e pont szerinti feltételekkel keresõtevékenységet folytató személy az ikergyermekek számától függetlenül az egy
gyermek után járó összegû gyermekgondozási segélyre jogosult.”
165. §

A Cst. 27. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot és a bányász
dolgozók egészségkárosodási járadékát” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátást, a bányászok egészségkárosodási
járadékát” szöveg lép.

166. §

A Cst. 37. §-a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 15. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben az iskoláztatási támogatás szüneteltetését
a gyámhatóságként eljáró jegyzõ jelzésének beérkezését követõ második hónap elsõ napjától kell elrendelni.”

167. §

A Cst. a következõ 50/A. §-sal egészül ki:
„50/A. § E törvénynek a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvénnyel módosított 15. § (1) bekezdését alkalmazni kell
a) azon ügyekben, amelyekben a közoktatási intézmény igazgatójának az igazolatlan mulasztásokról szóló, 15. §
(1) bekezdés a) pontja, ennek hiányában 15. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jelzése 2012. január 31-ét követõen
érkezik meg a települési önkormányzat jegyzõjéhez, és
b) az iskoláztatási támogatás folyósítása felfüggesztésének 2012. január 31-ét követõ, Gyvt. szerinti felülvizsgálata
során.”

168. §

Hatályát veszti a Cst. 12. § (3) bekezdés e) pontjában a „rendszeres szociális járadékban,” szövegrész.

45. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény módosítása
169. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. §-a a következõ
q) ponttal egészül ki:
(E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:)
„q) a szociális hatóság a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 20/C. §-a, valamint
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti feladata
teljesítésével, továbbá a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény vezetõje a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások, ellátások biztosításával összefüggésben.”

46. A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása
170. §

A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 21. § (7) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(7) Ha a veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési
eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. A veszélyes munkaeszköz,
technológia próba- vagy kísérleti jelleggel történõ üzemeltetésére kizárólag a (3) bekezdés szerinti próba- vagy
kísérleti jelleggel történõ üzemeltetéstõl független elõzetes vizsgálatok lefolytatását követõen kerülhet sor. Az ilyen
jellegû üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.”

171. §

Az Mvt. 40. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Olyan munkahelyen, ahol különbözõ munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejûleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra az veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és biztonságot érintõ
kockázatokról és a megelõzési intézkedésekrõl az érintett munkavállalókat és munkavédelmi képviselõiket, illetõleg
a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az összehangolás megvalósításáért a Polgári
Törvénykönyv szerinti fõvállalkozó, ennek hiányában bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely
a tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fõ felelõsséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelõs, akinek
az érdekében a munkavégzés folyik.”
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172. §

Az Mvt. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági elõírások
nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá
a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges
személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelezõ elõírásokat állapíthat meg. A mentési terv a külön
jogszabály által elõírt – biztonsági, védelmi, intézkedési vagy más hasonló tárgyú – tervbe foglalva is elkészíthetõ.”

173. §

Az Mvt. 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § A munkahelyen – jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók létszámának,
a munkavégzésbõl és a munkakörnyezetbõl származó hatások és egészségkárosító kóroki tényezõk
figyelembevételének, valamint a munka szervezésének megfelelõen – biztosítani kell a munkahelyi elsõsegélynyújtás
tárgyi, személyi és szervezési feltételeit.”

174. §

Az Mvt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
a) annak ellátásához megfelelõ élettani adottságokkal rendelkezik,
b) foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges fejlõdését károsan nem befolyásolja,
c) foglalkoztatása nem jelent veszélyt a munkavállaló reprodukciós képességére, magzatára,
d) mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti és a munkára – külön jogszabályokban meghatározottak
szerint – alkalmasnak bizonyult.
A munkára való alkalmasságról külön jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.”

175. §

(1) Az Mvt. 54. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minõségileg, illetve szükség esetén
mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztetõ kockázatokat, különös tekintettel
az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érõ terhelésekre, valamint
a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a munkáltató azonosítja a várható veszélyeket
(veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsüli a veszély jellege (baleset,
egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. A kockázatértékelés során az egészségvédelmi
határértékkel szabályozott kóroki tényezõ elõfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell gondoskodni
az expozíció mértékének meghatározásáról.
(3) A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelõzõ intézkedések meghatározását – eltérõ
jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése elõtt, azt követõen indokolt esetben, de legalább
3 évente köteles elvégezni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen az alkalmazott tevékenység, technológia,
munkaeszköz, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggõ
változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi
tényezõk megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost
légszennyezõk minõségi, illetve mennyiségi változását). Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést, ha
az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben
bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elõ, vagy
a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki. Az 56. §-ban meghatározottak
a kockázatértékelésben rögzítésre kerülhetnek.”
(2) Az Mvt. 54. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelõssége legalább a következõk dokumentálása:)
„g) a kockázatértékelés elkészítésének tervezett következõ idõpontja;”
(3) Az Mvt. 54. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást a munkavégzést megelõzõen a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyõzõdni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek,
a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggõ veszélyek figyelembevételével megfelelõ
munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
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d) új technológiák bevezetése elõtt kellõ idõben megtárgyalni a munkavállalókkal, illetve munkavédelmi
képviselõikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható következményeit;
e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos végzésével
kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az érintetteket értesíteni, és
közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelõen eljárni;
g) biztosítani a védõeszközök rendeltetésszerû használhatóságát, védõképességét, kielégítõ higiéniés állapotát,
szükséges tisztítását, karbantartását, javítását, pótlását;
h) teljes felelõsséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és egészségvédelme
érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a munkakörülmények folyamatos
javítására;
i) a munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsített feladatok
ellátásáról az e törvényben meghatározott módon gondoskodni és az elõírt feladatok ellátására e törvényben
meghatározott személyt, illetve szervezetet biztosítani.”
(4) Az Mvt. 54. §-a a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feladatok elvégzése munkabiztonsági és ezzel egyidejûleg
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minõsül. A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság területén
a külön jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.
(9) A munkáltató a kockázatértékelést követõen, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése
során határozza meg a védekezés leghatékonyabb módját, a kollektív, mûszaki egyéni védelem módozatait, illetve
az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelõzési intézkedéseket.”
176. §

Az Mvt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) A munkáltató az 57. § (1) bekezdésében elõírt kötelezettségén túl, a külön jogszabályban meghatározottak
szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedõen a 21. § (3) bekezdésében – ide nem értve a munkaeszközöket –,
a 23. § (2) bekezdésében, a 40. § (1) bekezdésében, a 42. §-ban, a 44. § (1) bekezdésében, a 46. §-ban, a 49. §
(1) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdés b) és d)–g) pontjaiban, (2) bekezdésében, (7) bekezdés b) pontjában és
az 56. §-ban elõírt feladatainak ellátásához foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást köteles biztosítani.
A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosítása történhet a munkáltató által mûködtetett vagy a munkáltatóval
kötött szerzõdés alapján külsõ szolgáltató útján.
(2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelõsségének érintetlenül hagyásával közremûködik
az egészséget nem veszélyeztetõ munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelõzésében,
a munka-egészségügyi szaktevékenységnek minõsített, külön jogszabályok által elõírt feladatok ellátásában.
(3) A munkáltatónak biztosítania kell, hogy munkavállalói és azok munkavédelmi képviselõi a munkakörülményeikkel
kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a szükséges felvilágosítást
a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.
(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedõ szakmai irányítását a munkavédelmi
hatóság – a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv közremûködésével – látja el, ebben a körben
a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. A szakmai irányítás
magában foglalja a helyes gyakorlat módjának meghatározását és annak érvényre juttatását.”

177. §

Az Mvt. 68. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedését vagy
mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset
kivizsgálásának elmulasztását sérelmezi, illetve ha a munkavállaló vitatja a sérülés súlyosságával kapcsolatos
munkáltatói megállapítást, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavédelmi hatóság
a foglalkozási megbetegedés gyanúját panaszoló vagy annak kivizsgálása elmulasztását sérelmezõ személyt
a bejelentésre jogosult orvoshoz vagy a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervhez irányítja.
(2) Ha az érintett munkavállaló egészségi állapotának romlása a munkavégzéssel vagy a munkavégzés,
munkafolyamat során elõforduló kóroki tényezõkkel hozható összefüggésbe, és a foglalkozási megbetegedést a 64. §
(2) bekezdésében meghatározott szerv, illetve személy nem jelentette be, a munkavállaló a területileg illetékes
munkavédelmi hatósághoz fordulhat. A munkavédelmi hatóság a foglalkozási megbetegedés gyanúját a foglalkozási
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betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésérõl és kivizsgálásáról szóló jogszabályban meghatározott
szervhez elõzetes vizsgálat és bejelentés céljából továbbítja.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott eljárásban a sérült, vagy ha a sérült meghalt, vagy egészségi állapota miatt
jogainak érvényesítésére nem képes, a hozzátartozója ügyfélnek minõsül. A kérelemben a hozzátartozói minõséget
valószínûsíteni kell.”
178. §

(1) Az Mvt. 79. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ
tevékenysége keretében)
„a) elõzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabály-koncepciók és egyéb elõírások, intézkedések tervezeteit,
a beszámolókat, jelentéseket és az idõszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását vagy a tárgyaló
csoportok eltérõ véleményét az elõterjesztéseken fel kell tüntetni;”
(2) Az Mvt. 79. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ
tevékenysége keretében)
„c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást vagy véleményt alakít ki a tárgyaló csoportok által elõterjesztett
munkavédelmi kérdésekrõl;”
(3) Az Mvt. 79. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztetõ
tevékenysége keretében)
„g) dönt a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem
veszélyeztetõ és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásával kapcsolatos
kérdésekben.”

179. §

Az Mvt. a következõ 81/A. §-sal egészül ki:
„81/A. § (1) A munkavédelmi hatóság az ellenõrzési tevékenységét a munkavédelmi hatóság vezetõje által közzétett
ellenõrzési irányelv alapján végzi. Az irányelvet a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában évenként február 20-áig kell közzétenni.
(2) Az ellenõrzési irányelv tartalmazza
a) az adott év kiemelt ellenõrzési, vizsgálati céljait,
b) az a) pontban foglaltakkal összhangban a kiemelten ellátandó feladatokat és azok teljesítménymutatóit,
c) az ellenõrizendõ fõbb tevékenységi köröket, szakmákat vagy ágazatokat.”

180. §

(1) Az Mvt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét, testi épségét vagy
egészségét súlyosan veszélyeztetõ munkáltatóval vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási
kötelezettség megvalósításáért felelõs személlyel vagy szervezettel szemben.”
(2) Az Mvt. 82. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelõ javaslata alapján a munkavédelmi hatóság
szabja ki. A munkavédelmi hatóság a bírságot
a) a veszélyeztetés mértékének,
b) a veszélyeztetettek számának,
c) a veszélyeztetés idõtartamának, ismétlõdõ jellegének,
d) a megsértett jogszabályi elõírások számának,
e) a veszélyeztetés várható következményeinek,
f) a sérülés és az egészségkárosodás mértékének,
g) a munkáltató vagy a 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási kötelezettséget elmulasztó személy
vagy szervezet által foglalkoztatott munkavállalók számának és éves nettó árbevételének vagy mérlegfõösszegének,
h) a határértékkel jellemzett kóroki tényezõkre megadott határérték túllépése mértékének, valamint
i) a bírság kiszabására okot adó veszélyeztetés kialakulásához vezetõ egyéb mulasztás személyi és tárgyi
körülményeinek
mérlegelésével szabja ki.”
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181. §

Az Mvt. 83/C. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A munkavédelmi hatóság a hatósági eljárás lefolytatásához szükséges okból és mértékben megismerheti és
kezelheti az érintett munkavállalók – az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és
védelmérõl szóló törvényben meghatározott – egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló hatósági eljárás
lefolytatásával kapcsolatos irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót,
illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.”

182. §

(1) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)
„b) a kémiai biztonsággal összefüggõ feladatok végrehajtására, kivéve a munkájuk során veszélyes anyagokkal és
veszélyes keverékekkel kapcsolatos expozícióban foglalkoztatott munkavállalók egészsége és biztonsága védelmét
biztosító feladatokra, elõírások ellenõrzésére,”
(2) Az Mvt. 86. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki)
„e) a Magyar Honvédségre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a honvédelemért felelõs miniszter
vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságokra, a rendvédelmi szervekre és az önkormányzati tûzoltóságra.”

183. §

(1) Az Mvt. 87. § 9. pontjának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban – ide nem értve a természetes személy munkáltató háztartásában
egyszerûsített foglalkoztatás keretében történõ munkavégzést –, a közfoglalkoztatási, a közszolgálati,
a közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegû
jogviszonyban, a szakképzõ iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények teljesülése
során, továbbá a tanulószerzõdés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a büntetés-végrehajtási
jogviszonyban (elõzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat, a szabálysértési határozat alapján
a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, a rendvédelmi szerveknél, az önkormányzati
tûzoltóságoknál szolgálati jogviszonyban végzett munka, valamint a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló
törvény szerinti közérdekû önkéntes tevékenység, és a munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy
jóváhagyott) társadalmi munka.”
(2) Az Mvt. 87. §-a a következõ 9/B. ponttal egészül ki:
„9/B. Természetes személy munkáltató háztartásában történõ munkavégzés: kizárólag a maga és háztartásában vele
együtt élõ személyek, továbbá közeli hozzátartozói mindennapi életéhez szükséges feltételek biztosítására irányuló
munkaviszony.”
(3) Az Mvt. 87. §-a a következõ 14–15. ponttal egészül ki:
„14. Munkáltatói érdekképviseleten a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti országos
munkáltatói érdekképviseleteket, illetve érdekképviseleti szövetségeket kell érteni.
15. Munkavállalói érdekképviseleten a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló törvény szerinti
munkavállalói érdekképviseleteket, illetve érdekképviseleti szövetségeket kell érteni.”

184. §

(1) Az Mvt. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, illetõleg az e törvény 86. §-ának (2) bekezdésében említett Magyar
Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó
gazdasági társaságok, a rendvédelmi szervek, valamint az önkormányzati tûzoltóságok tekintetében a munkavédelmi
hatósági feladatokat ellátó szerveket rendeletben jelölje ki;”
(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„a) a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére, illetõleg a rendvédelmi szervek, az önkormányzati tûzoltóságok
tekintetében a munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre
vonatkozóan – az egyes szervek specifikumait figyelembe véve – ezen törvényben meghatározottaktól eltérõ
munkavédelmi követelményeket, eljárási szabályokat, tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá
a balesetek, a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és
minõsítésére vonatkozó szabályokat ágazati rendeletben határozza meg;”
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(3) Az Mvt. 88. § (4) bekezdés a) pont af) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter, hogy
a) rendeletben határozza meg)
„af) az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági követelményeinek;”
(részletes szabályait;)
185. §

Az Mvt.
a) preambuluma helyébe a következõ rendelkezés lép: „Az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos
munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzõk egészségének, munkavégzõ
képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében, megelõzve ezzel
a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggõ megbetegedéseket, az állam, a munkáltatók és
a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:”,
b) 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében az „országos programját” szövegrész helyébe a „nemzeti politikáját” szöveg,
d) 14. § (1) bekezdés a) pontjában az „országos programjának” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájának” szöveg,
e) 15. § b) pontjában az „országos programjával” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájával” szöveg,
f) 18. § (3) bekezdésében a „gyártói megfelelõségi” szövegrész helyébe az „EK-megfelelõségi” szöveg,
g) 79. § (1) bekezdés b) pontjában az „országos programjának” szövegrész helyébe a „nemzeti politikájának” szöveg,
h) 83/A. § (4) bekezdésében a „jogszabály alapján foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó és a munkavédelmi
hatóság tevékenységében közremûködõ, kormányrendeletben meghatározott” szövegrész helyébe
a „munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi” szöveg,
i) 87. § 3. pontjában a „Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során bármely
munkáltatónál következett be.” szövegrész helyébe a „Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely
a bányafelügyelet hatósági felügyelete alá tartozó tevékenységek végzése során bármely munkáltatónál
következett be.” szöveg
lép.

186. §

Hatályát veszti az Mvt. 19. § (2) bekezdése, valamint az Mvt. 84. § (4) bekezdésében a „súlyos” szövegrész.

47. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása
187. §

(1) A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 35. § e) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A jogszabályban hatáskörükbe utalt szabálysértési ügyekben a szabálysértési hatóság jogkörét gyakorolják)
„e) a munkavédelmi hatóság;”
(2) A Szabstv. 140. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (l) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rendõrség, a bányafelügyelet, valamint
a munkavédelmi hatóság hatáskörébe tartozik.”

48. A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény módosítása
188. §

A felnõttképzésrõl szóló 2001. évi CI. törvény
a) preambulumában az „az Alkotmányban biztosított” szövegrész helyébe az „a” szöveg,
b) 3. § (4) bekezdésében a „lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény
13. § szerint létrejött” szövegrész helyébe a „lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény 11. § (2) bekezdése szerinti” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés e) pontjában a „Magyar Köztársaságban” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
d) 4. § (5) bekezdésében az „a miniszternek” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szervnek”
szöveg,
e) 4. § (6) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”
szöveg,
f) 4/A. § (1) bekezdésében az „A miniszter” szövegrész helyébe az „Az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”
szöveg, az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szerv” szöveg,
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4/A. § (2) bekezdésében az „a miniszter” szövegrész helyébe az „az állami szakképzési és felnõttképzési szerv”
szöveg,
7. §-t megelõzõ alcímében, és a 7. §-ában az „állami szakképzési és felnõttképzési intézet” szövegrész helyébe
az „állami szakképzési és felnõttképzési szerv” szöveg,
12. § (5) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézethez” szövegrész helyébe az „az állami
szakképzési és felnõttképzési szervhez” szöveg,
a 19. § (3) bekezdésében az „az állami szakképzési és felnõttképzési intézethez” szövegrész helyébe az „az állami
szakképzési és felnõttképzési szervhez” szöveg,
Mellékletének 1. pont a) alpontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
az „illetõleg” szövegrész helyébe az „illetve” szöveg

lép.

49. Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosítása
189. §

(1) Az egyszerûsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 4. §-a a következõ
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az egyszerûsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján személyi alapbérként, illetve
teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelõen – legalább a kötelezõ legkisebb munkabér 85%-a,
garantált bérminimum esetén 87%-a jár.”
(2) Az Efo tv. a következõ 25. §-sal egészül ki:
„25. § Ez a törvény a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására
vonatkozó eljárás megállapításáról szóló, 2009. szeptember 16-ai 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek való megfelelést szolgálja.”
(3) Az Efo tv.
a) 8. § (5) bekezdés a) pontjában a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg”
szövegrész helyébe az „illetve” szöveg,
b) 11. § (4) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg, az „illetõleg”
szövegrész helyébe az „illetve” szöveg
lép.

50. A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi C. törvény módosítása
190. §

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról
szóló 2011. évi C. törvény 37. § (1) bekezdésének az Szt. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontját, valamint 37. §
(2) bekezdésének a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontját módosító rendelkezése az „egyházi jogi személy” szövegrész helyett
az „egyházi jogi személy (a továbbiakban együtt: egyházi fenntartó)” szöveggel lép hatályba.

51. A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény módosítása
191. §

(1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi
CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Közfoglalkoztatási jogviszony olyan munkára létesíthetõ, amely
a) e törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által elõírt állami feladat vagy
b) a helyi önkormányzatokról szóló törvényben elõírt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy
c) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben elõírt kötelezõ vagy önként vállalt feladat, vagy
d) a helyi vagy azon túlmutató közösségi – így különösen – egészségmegõrzési, szociális, nevelési, oktatási,
kulturális, kulturális örökség megóvása, mûemlékvédelmi, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és
ifjúságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sporttevékenység kivételével sport, közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom
számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek
kielégítését szolgáló feladat vagy
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e) a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elõsegítõ feladat
ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, és annak ellátására törvény nem ír elõ
közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselõi jogviszonyt.”
A Kftv. 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Közfoglalkoztató lehet:
a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkezõ társulása,
b) költségvetési szerv,
c) egyház,
d) közhasznú jogállású szervezet,
e) civil szervezet,
f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam,
önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
g) vízitársulat,
h) erdõgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében
ha) az erdõ külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása
érdekében végzett feladatok ellátására,
hb) a természeti károkat szenvedett erdõterületek rehabilitációjára,
hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,
hd) határjelek és környezetének karbantartására,
he) tûzpászták készítését és tûzmegelõzést szolgáló feladatok ellátására,
hf) kommunális hulladék gyûjtésére és elszállítására,
hg) az erdõterület kommunális szennyezõdéstõl való tisztítására
kerül sor,
i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet,
j) a vasúti pályahálózat-mûködtetõ szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek
növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény
állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában.”
A Kftv. 1. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatottként az a természetes személy foglalkoztatható, aki)
„b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti álláskeresõ, vagy
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló törvény szerinti
rehabilitációs ellátásban részesül.”
A Kftv. 2. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közfoglalkoztatottat megilletõ munkabér összege megegyezik a teljesítményhez kötött tevékenységek kivételével
a közfoglalkoztatási bérrel, a legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylõ munkakör betöltése esetén
a közfoglalkoztatási garantált bérrel, azzal, hogy)
„a) a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér el kell, hogy érje a közfoglalkoztatott számára
a közfoglalkoztatást közvetlenül megelõzõen folyósított álláskeresési járadék, rehabilitációs ellátás, illetve
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás havi összegét, és”
A Kftv. 2. § (5) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közfoglalkoztatási jogviszony esetén az Mt. 193/P. §-ában foglaltakon túlmenõen:)
„i) az Mt. 100. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közfoglalkoztatott nem kérheti a jogviszonyba történõ
visszahelyezését,”

192. §

A Kftv. 24. §-ának az Szt. 58/A. § (2a) bekezdését megállapító rendelkezése a „befogadást.” szövegrész helyett
a „befogadást, valamint 2012. július 1-jétõl a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás – ide nem értve az egyházi
fenntartású házi segítségnyújtást – esetében a 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti
létszám.” szöveggel lép hatályba.

193. §

Nem lép hatályba a Kftv. 58. § (2) bekezdés d) pontja.
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52. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló
2009. évi LXXIV. törvény módosítása
194. §

Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintû szociális párbeszéd egyes kérdéseirõl szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban ÁPBtv.) 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az ÁPB-ben megkötött kollektív szerzõdésnek a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek
gyakorlásának, illetve teljesítésének módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét érintõ szabályainak hatályát – az ÁPB
két oldala együttes kérelmének megfelelõen a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi
XCIII. törvény szerinti országos munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti szövetségek
képviselõi, valamint az illetékes ágazati miniszter véleményének kikérése után – a miniszter az ágazatba
fõtevékenység alapján besorolt munkáltatókra kiterjesztheti. Ha a kollektív szerzõdést nem az ÁPB-ben kötötték,
a kiterjesztésre – a szerzõdést kötõ szervezetek együttes kérelme esetén – e törvény szabályainak megfelelõ
alkalmazásával kerülhet sor.”

195. §

(1) Az ÁPBtv. 24. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban (továbbiakban: NGTT) részt vevõ országos munkáltatói és
munkavállalói érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti szövetségekhez való tartozás;”
(2) Az ÁPBtv. 24. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az ÁPB-ben részt venni kívánó érdekképviselet a 6–8. § szerinti részvételi feltételeknek való megfelelés vagy a 12. §
(1) bekezdésében foglalt jogosultságok megállapítására vonatkozó ÁRMB eljárás lefolytatásához szükséges kérelmet,
a kollektív szerzõdést kötõ érdekképviseletek a szerzõdés kiterjesztésére vonatkozó kérelmet, továbbá a kapcsolódó
adatszolgáltatást elektronikus úton nyújtja be, illetve teljesíti, az állami foglalkoztatási szerv honlapján közzétett
elektronikus adatlap felhasználásával.”
(3) Az ÁPBtv. 24. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az állami foglalkoztatási szerv közremûködik az ÁRMB határozatát megalapozó adatok feldolgozásában. Ebben
az esetben az állami foglalkoztatási szerv erre kijelölt szervezeti egységének munkatársa, akinek a munkaköri leírása
az adatkezelési feladatot tartalmazza, az adatokat kezelheti.”

196. §

Az ÁPBtv. 1. számú melléklete 4. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ országos munkavállalói érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti
szövetségekhez való tartozás
Az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ érdekképviseletekhez, illetve érdek-képviseleti szövetségekhez való
tartozás arányában összesen 10 pont osztható fel.
Azok a munkavállalói érdekképviseletek, amelyek tagjai valamely, az NGTT munkavállalói oldalán résztvevõ országos
szövetségnek, egyenlõ arányban részesednek a felosztható pontszámból.”

197. §

Az ÁPBtv. 2. számú melléklete 5. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. Az NGTT gazdaságot képviselõk oldalán belül az országos munkáltatói érdekképviseletek, illetve érdek-képviseleti
szövetségekhez (a továbbiakban: NGTT munkáltatói oldal) való tartozás
Az NGTT tagság alapján összesen 10 pont osztható fel. Azok a munkáltatói érdekképviseletek, amelyek tagjai valamely,
az NGTT munkáltatói oldalán résztvevõ országos szövetségnek, vagy maguk tagjai az NGTT-nek, egyenlõ arányban
részesednek a felosztható pontszámból.”

53. Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény eltérõ szöveggel történõ hatálybaléptetése
198. §

(1) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 8. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„8. § (1) Az Szja tv. 29/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A családi kedvezmény érvényesítésére jogosult
a) az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra
jogosult, kivéve azt a magánszemélyt, aki a családi pótlékot
aa) gyermekotthon vezetõjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel,
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ab) szociális intézmény vezetõjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel,
ac) javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt
vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre)
tekintettel
kapja;
b) a várandós nõ és a vele közös háztartásban élõ házastársa;
c) a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy);
d) a rokkantsági járadékban részesülõ magánszemély
a c)–d) pont szerinti esetben azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élõ hozzátartozói közül
egy – a döntésük szerinti – minõsül jogosultnak.””
(2) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 296. §
(1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„296. § (1) Az Art. 31. § (2) bekezdés 23. pontja a következõk szerint módosul, valamint a 31. § (2) bekezdése
a következõ új 29–31. ponttal egészül ki:
[(2) A munkáltató, a kifizetõ (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minõsülõ magánszemély munkáltatót is), illetõleg
az 52. § (4) bekezdésének l), p), r), s) és t) pontjaiban meghatározottak a rájuk vonatkozó bevallási gyakoriságtól
függetlenül, havonként, a tárgyhót követõ hó 12-éig elektronikus úton bevallást tesznek az adó- és/vagy
társadalombiztosítási kötelezettséget eredményezõ, magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel, juttatásokkal
összefüggõ valamennyi adóról – kivéve a kamatjövedelem adóról –, járulékról és az alábbi adatokról:]
„23. a külön jogszabály szerinti START-, START PLUSZ-, START EXTRA, START BÓNUSZ, valamint Rehabilitációs kártyával
rendelkezõ személy után, valamint a Karrier Híd programban résztvevõ személy után a kedvezmény figyelembevétele
nélkül számított szociális hozzájárulási adó alapjáról és összegérõl, továbbá a külön jogszabály szerint meghatározott
szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény alapjáról és összegérõl, valamint a külön jogszabály
szerint gyermekgondozási szabadságról visszatérõ munkavállaló és az õ gyermekgondozási szabadságának
idõtartalma alatt munkakörében foglalkoztatott vagy gyermekgondozási szabadságának lejártát követõen a vele
azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részmunkaidõs foglalkoztatása után a foglalkoztató
által igénybevett szociális hozzájárulási adóból igénybevett részkedvezmény összegérõl,”
„29. a magánnyugdíjpénztári tagság tényérõl,
30. a szociális hozzájárulási adó alapjáról és összegérõl,
31. szociális hozzájárulási adóból igénybe vett kedvezmény (a 23. pontban meghatározott kedvezmények
kivételével) esetén a személy után a kedvezmény figyelembevétele nélkül számított szociális hozzájárulási adó
alapjáról és összegérõl, továbbá a külön jogszabály szerint meghatározott szociális hozzájárulási adóból igénybevett
kedvezmény jogcímérõl, alapjáról és összegérõl,””
(3) Az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 463. §-ának
(2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A külön törvényben meghatározott START PLUSZ, START EXTRA, START BÓNUSZ vagy a Rehabilitációs kártya után
járó adókedvezmény más, e törvényben szabályozott adókedvezménnyel együtt is érvényesíthetõ. A legfeljebb két
jogcímen érvényesíthetõ együttes kedvezmény meghaladhatja az adott foglalkoztatott után fizetendõ adó összegét.
Ha a foglalkoztató által az adott hónapra érvényesített adókedvezmények együttes összege meghaladja az adott
hónapra fizetendõ adó összegét, a különbözetre az adózás rendjérõl szóló törvénynek a költségvetési támogatásra
vonatkozó szabályait kell értelemszerûen alkalmazni.”

54. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása
199. §

(1) A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
(a továbbiakban: Jöt.) 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 500 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 30 százaléka, de legalább 21 100 forint
ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;

MAGYAR KÖZLÖNY

•

39751

2011. évi 162. szám

c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 10 150 forint
kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 10 150 forint
kilogrammonként.”
(2) A Jöt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adó mértéke
a) a cigarettára 11 900 forint ezer darabonként és a kiskereskedelmi eladási ár 31 százaléka, de legalább 22 300 forint
ezer darabonként,
b) a szivarra, a szivarkára a kiskereskedelmi eladási ár 28,5 százaléka;
c) a finomra vágott fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 52 százaléka, de legalább 11 150 forint
kilogrammonként,
d) az egyéb fogyasztási dohányra a kiskereskedelmi eladási ár 32,5 százaléka, de legalább 11 150 forint
kilogrammonként.”
200. §

A Jöt. a következõ új 128/A. §-sal egészül ki:
„128/A. § A 2012. május 1-jét megelõzõen gyártott és az adójegy-felhasználó által átvett, a sorszámot vonalkód
formájában – a 99. § (3) bekezdés d) pontjától eltérõen – nem tartalmazó adójegy – figyelemmel a 98/A. §
(1) bekezdésében foglaltakra – 2012. június 30-ig felhasználható.”

55. Hatályba nem lépésrõl szóló rendelkezések
201. §

Nem lép hatályba
1. a Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény
29. § (8) bekezdésének e) pontja,
2. az államháztartás stabilitását elõsegítõ egyes adótörvények módosításáról szóló 2011. évi CXXV. törvény 10–11. §-a.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2011. évi CXCII. törvény
a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról*
1. §

(1) A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
(a továbbiakban: Hjt.) 2. § (17) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„(17) Az altiszti állomány tagja: az a szerzõdéses vagy hivatásos katona, aki az altiszti vagy a zászlósi rendfokozati
állománycsoportba tartozik.”
(2) A Hjt. 2. §-a a következõ (18a) és (18b) bekezdéssel egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„(18a) A honvéd tisztjelölt: honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy, aki annak idõtartama alatt a katonai
képzést folytató felsõoktatási intézménnyel hallgatói és a Honvédséggel tisztjelölti szolgálati viszonyban áll.
(18b) A honvéd altiszt-jelölt: iskolarendszerû nappali tagozatos katonai szakképzésre felvételt nyert személy, aki
a szolgálati beosztás betöltésére jogosító szakképzés idõtartama alatt a Honvédség hadrendjébe tartozó, katonai
szakképzést folytató szervezettel tanulói, és a Honvédséggel altiszt-jelölti szolgálati viszonyban áll.”

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

39752

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

(3) A Hjt. 2. § (22) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„(22) Érdekképviseleti szerv: az állomány tagjainak minden olyan szervezete, amelynek elsõdleges célja a szolgálati
viszonnyal kapcsolatos érdekek elõmozdítása és megvédése. A szakszervezet olyan érdekképviseleti szerv, amelynek
elsõdleges célja az állomány tagja szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek elõmozdítása és megvédése.”
(4) A Hjt. 2. § (32) bekezdése a következõ k) ponttal egészül ki:
(Külföldi szolgálat: a külföldi állomáshelyen teljesített katonai szolgálat. A külföldi szolgálat teljesítésének formái
különösen)
„k) hadmûvelet közvetett támogatása külföldrõl, nem hadmûveleti területen.”
2. §

3. §

A Hjt. a következõ 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a hatáskörébe tartozó döntéseket – a teljesítményértékelés, a minõsítés,
a vezetõi értékelés, a méltatlansági határozat, a 222. § szerint fellebbezéssel megtámadható határozatok kivételével –
döntési lap formájában is meghozhatja. A döntési lap a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntéseit összesíti.
A döntési lapon történõ munkáltatói jogkörgyakorlás rendjét miniszteri rendelet határozza meg.
(2) A döntési lapon meghozott munkáltatói döntést a miniszteri rendeletben meghatározott személyügyi szerv
foglalja határozatba, és azt a személyügyi szerv vezetõje kiadmányozza. Az így elkészített határozatot a 7. §
(4) bekezdésnek megfelelõen indokolni kell, és azt a 7. § (3) bekezdésének megfelelõen az állomány tagjával közölni
kell. A határozattal szemben az állomány tagja e törvény rendelkezéseinek megfelelõen szolgálati panaszt terjeszthet
elõ, illetve bírósághoz fordulhat.
(3) A (2) bekezdés szerinti határozat közlésétõl számított 8 napon belül az állomány tagja írásban kérheti a személyügyi
szervtõl a döntési lap rá vonatkozó részének (a továbbiakban: kivonat) közlését. A személyügyi szerv a kivonatot
a kérelem beérkezésétõl számított 8 napon belül közli az állomány tagjával.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntési lapon rögzített döntése nélkül e § alapján a személyügyi szerv
határozatot nem hozhat. Döntési lapon hozott munkáltatói döntéstõl eltérõ határozat érvénytelenségére a 8–11. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
A Hjt. IV. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„IV. FEJEZET
ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEK ÉS ÉRDEKVÉDELEM
Érdekképviseleti szervek
31. § (1) Az érdekképviseleti szervek e törvény keretei között szabadon mûködhetnek és gyakorolhatják
jogosítványaikat. Sztrájkot nem szervezhetnek, és tevékenységükkel – ide értve a Honvédség mûködéséhez szükséges
közbizalom fenntartásának veszélyeztetését is –, nem akadályozhatják meg a Honvédség jogszerû és rendeltetésszerû
mûködését, az állomány tagjának a parancsok és intézkedések végrehajtására vonatkozó kötelezettsége teljesítését.
(2) Az állomány tagjának joga, hogy törvényben meghatározott feltételek szerint gazdasági és társadalmi érdekeik
elõmozdítása, védelme érdekében, mindennemû megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképviseleti
szervezetet alakítson, az általa választott szervezetbe – kizárólag az adott szervezet szabályaitól függõen – belépjen,
vagy az ilyen jellegû szervezetektõl távol maradjon.
(3) Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nemzetközi
szövetségeket is.

A szakszervezet
32. § (1) Az állomány tagja jogosult a Honvédségnél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet a Honvédségnél
szerveket mûködtethet, ezek mûködésébe tagjait bevonhatja.
(2) A Honvédség és a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint
a tisztségviselõ személyérõl.
33. § (1) E Fejezet alkalmazásában
a) tájékoztatás: a szolgálati viszonnyal összefüggõ információ átadása, ennek megismerését, megvizsgálását és
az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítását és képviseletét lehetõvé tévõ módon,
b) konzultáció: a Honvédség és a szakszervezet közötti véleménycsere, párbeszéd.
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(2) A konzultációt a megállapodás érdekében, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelõen oly módon kell
lefolytatni, hogy biztosított legyen
a) a felek megfelelõ képviselete,
b) a közvetlen, személyes egyeztetés, és
c) az érdemi tárgyalás.
(3) A Honvédség nem köteles tájékoztatást adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás
vagy adat nyilvánosságra kerülésével járhat, amely honvédelmi érdekeket, a Honvédség jogos érdekeit vagy
mûködését veszélyeztetné.
(4) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékenysége során tudomására jutott, közérdekû
adatnak nem minõsülõ tényt, információkat, megoldást vagy adatot a személyhez fûzõdõ jogok megsértése, valamint
a honvédelmi és nemzetbiztonsági érdek veszélyeztetése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
(5) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a Honvédségnél képviselettel rendelkezõ
szakszervezetet illetik meg.
34. § (1) A Honvédség nem követelheti meg, hogy az állomány tagja szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.
(2) A szolgálati viszony létesítését, vagy fenntartását nem lehet attól függõvé tenni, hogy a jelentkezõ vagy
az állomány tagja valamely szakszervezetnek tagja-e, vagy megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy
vállalja-e a Honvédség által megjelölt szakszervezetbe történõ belépést. Szakszervezethez való tartozása vagy
szakszervezeti tevékenysége miatt tilos az állomány tagjának szolgálati viszonyát megszüntetni vagy vele szemben
bármilyen megkülönböztetést alkalmazni.
(3) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól vagy az attól való
távolmaradástól függõvé tenni.
(4) A Honvédség szakszervezeti tagdíj levonásáért és a szakszervezet részére történõ átutalásáért ellenértéket nem
követelhet.

Szakszervezeti érdekegyeztetés
35. § (1) A Honvédségnél a szolgálati viszonnyal összefüggõ érdekegyeztetésben a Honvédség kijelölt képviselõje és
a szakszervezet választott tisztségviselõje vesz részt. A konzultáció során a vitás kérdések egyeztetésébe szakértõk is
bevonhatók.
(2) A miniszter köteles kikérni az állomány tagjainak legalább 10 százalékát képviselõ szakszervezet véleményét
az állomány tagjainak szolgálatteljesítésére, szolgálatteljesítési és pihenõidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira
vonatkozó, a hatáskörébe utalt szabályozásról.
(3) A (2) bekezdésen túl az állomány tagjainak legalább 10 százalékát képviselõ szakszervezet jogosult az állomány
tagjainak legalább 10 százalékát érintõ munkáltatói intézkedéssel vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét
a Honvédséggel közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
(4) Az állomány tagjainak legalább 10 százalékát képviselõ szakszervezet tájékoztatást kérhet a Honvédségtõl
az állomány tagjainak szolgálati viszonyával összefüggõ gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen
a szolgálati viszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtásáról, és a Honvédséggel kötött megállapodások
betartásáról. A tájékoztatást 15 napon belül meg kell adni.
(5) A szakszervezet javaslatot tehet a Honvédség részére az állomány tagját érintõ intézkedésekre, valamint
a szolgálati viszonyt érintõ intézkedés egységes értelmezésére.
(6) A szakszervezet jogosult az állomány tagjait az érdekegyeztetéssel és a szolgálati viszonnyal összefüggõ
kérdésekben tájékoztatni. A Honvédség – a szakszervezettel egyeztetve – biztosítja annak lehetõségét, hogy
a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást a Honvédségnél a szolgálati helyen szokásos vagy más
megfelelõ módon közzétegye.
(7) A szakszervezet jogosult tagjait a Honvédséggel szemben anyagi, szociális, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintõ jogaikkal és kötelezettségeikkel kapcsolatban, meghatalmazás alapján gazdasági- és
szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, hatóság és egyéb szervek elõtt képviselni.
36. § (1) A közvetlen felsõbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a Honvédség állománya legalább
10 százalékának – de a szervezeti egységnél legalább 30 fõ – tagságával rendelkezõ szakszervezetnél az állomány
választott tisztséget betöltõ, szakszervezet által megjelölt tagja szolgálati viszonyának a Honvédség által felmentéssel
történõ megszüntetéséhez kivéve, ha a felmentés az 59. § (2) bekezdése alapján kötelezõ. Az 59. § (2) bekezdés szerinti
felmentésrõl a közvetlen felsõbb szakszervezeti szervet elõzetesen értesíteni kell. E bekezdés alkalmazása során
a szakszervezet szervezeti egységenként az állomány legfeljebb egy tagját jogosult megjelölni. A szakszervezet
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az állomány e bekezdés szerinti védelemre jogosult tagja helyett másikat akkor jelölhet meg, ha a védelemre jogosult
szolgálati viszonya vagy tisztsége megszûnt.
(2) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a Honvédség írásbeli
tájékoztatásának átvételétõl számított 8 napon belül írásban közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem
ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett
intézkedés végrehajtása a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történõ közremûködés miatti hátrányos
megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidõn belül nem közli a Honvédséggel,
úgy kell tekinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.
(3) A szakszervezet az egyetértés gyakorlására jogosult szervrõl az állomány védelemre jogosult tagja megjelölésével
egyidejûleg tájékoztatja a Honvédséget.
37. § (1) Feladata ellátása érdekében az állomány 36. § (1) bekezdése szerint védelemre jelölt tagját – ha a Honvédség
és a szakszervezet közötti írásbeli megállapodás kedvezõbb szabályt nem állapít meg – a szolgálati beosztás szerinti
havi szolgálatteljesítési ideje 10 százalékának megfelelõ szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény illeti meg.
A szolgálatteljesítési idõ-kedvezmény igénybevételét legalább 10 nappal korábban be kell jelenteni.
(2) A szolgálatteljesítési idõ kedvezmény tartamára távolléti díj jár. A szolgálatteljesítési idõ kedvezményt pénzben
megváltani nem lehet.
(3) A szakszervezet képviseletében eljáró, szolgálati viszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek
a Honvédséggel szolgálati viszonyban álló tagja van, a Honvédség területére – hivatali idõben és a Honvédség
elõzetesen értesítése mellett – beléphet. A belépés és a Honvédség területén tartózkodás során a szakszervezet
képviseletében eljáró köteles betartani a Honvédség mûködési rendjére vonatkozó szabályokat.

Az érdekegyeztetés fórumai
38. § (1) A szolgálati viszonyt érintõ ágazati jelentõségû kérdésekben a miniszter az ágazati érdekvédelmi tanáccsal
egyeztet. A miniszter az ágazati érdekvédelmi tanácsban – a (2) bekezdésben meghatározott – érdekképviseleti
szervek képviselõivel egyeztet. Az ágazati érdekvédelmi tanácsot félévente egy alkalommal kell összehívni.
(2) Az ágazati érdekvédelmi tanács szervezetének és mûködésének szabályait, az egyeztetés célját és tárgyköreit,
valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványokat e törvény keretei között a miniszter és
az érdekegyeztetésben részt vevõ felek közötti megállapodás tartalmazza. Az ágazati érdekvédelmi tanács titkársági
feladatait a miniszter által vezetett minisztérium látja el.
(3) Az ágazati érdekvédelmi tanács véleménynyilvánításra, tájékoztatás-kérésre és javaslattételre jogosult
az állomány tagjainak élet- és munkakörülményeivel, foglalkoztatási feltételeivel kapcsolatban.
39. § (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztetõ Tanácsban (a továbbiakban: OKÉT) a Kormány – az alapszabályban
meghatározott – országos szakszervezeti szövetségek és országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek
képviselõivel egyeztet.
(2) Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a mûködésének rendjét, az egyeztetés célját és
tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megilletõ jogosítványokat.
(3) Az OKÉT mûködésének feltételeit a Kormány a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter útján biztosítja.”
4. §

A Hjt. 40. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tiszti és az altiszti állomány szolgálati viszonyának létesítése és megszüntetése, az elsõ tiszti és altiszti
rendfokozatba történõ kinevezés, a rendelkezési állományba helyezés munkáltatói jogköreit a Honvéd Vezérkar
fõnöke gyakorolja.
(4) A (3) bekezdésben foglalt jogkörök, valamint a további munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét miniszteri
rendelet tartalmazza azzal, hogy a jogkörök rendfokozat szerint differenciáltan is meghatározhatók.”

5. §

(1) A Hjt. 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,)
„c) akivel szemben a bíróság lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése büntetést szabott ki,”
(2) A Hjt. 41. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,)
„f) akinek lefokozására, szolgálati viszonyának megszüntetésére fegyelmi fenyítésként került sor, vagy szolgálati
viszonya méltatlanság vagy a 247. § (6) bekezdés a) pontja alapján szûnt meg.”
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(3) A Hjt. 41. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Önkéntes mûveleti tartalékos szolgálati jogviszony – jogszabályban meghatározott feltételekkel, határozott
idõre – azzal a 18. életévét betöltött személlyel létesíthetõ, akivel szemben a (2) bekezdésben meghatározott,
szolgálati viszony létesítését kizáró ok (a továbbiakban: kizáró ok) nem áll fenn. Az önkéntes tartalékos szolgálati
jogviszony létesítése, és fennállása tekintetében a 41/A. §-t és a 41/B. §-t megfelelõen alkalmazni kell. Ha az önkéntes
tartalékos szolgálati viszony létesítésére a hivatásos vagy szerzõdéses szolgálati viszony megszûnésével egyidejûleg
kerül sor, az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló személy egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálatától el
kell tekinteni, feltéve, hogy a hivatásos vagy a szerzõdéses szolgálati viszony nem az állomány tagjának egészségi,
vagy pszichikai állapota miatt került megszüntetésre.”
(4) A Hjt. 41. §-a a következõ (12a) bekezdéssel egészül ki:
„(12a) Nem létesíthetõ önkéntes tartalékos jogviszony azzal a személlyel, aki a rendelkezésre állás idõszakában
munkaköre alapján meghagyásban részesül. Az önkéntes tartalékos a rendelkezésre állás idõszakában betöltött
munkakörérõl a szerzõdéskötéskor nyilatkozik, az abban bekövetkezett változást annak bekövetkezésétõl számított
30 napon belül bejelenti.”
6. §

A Hjt. 43. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati viszony az állományba való felvétellel és annak elfogadásával határozott vagy határozatlan idõre
létesül. Az állományba kinevezett személy esküt tesz. A legénységi állomány tagja a Hvt. szerinti honvéd-esküt,
az állomány elsõ tiszti vagy altiszti rendfokozatba kinevezett, valamint a Honvéd Koronaõrség tagja az 1. számú
melléklet szerinti esküt tesz.
(2) A szerzõdéses szolgálati idõ nem lépheti túl az 55. §-ban meghatározott felsõ korhatárt.”

7. §

A Hjt. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) A polgári oktatási intézményi végzettséggel felvett személy rendfokozatát beosztásának, végzettségének
és képzettségének, az adott beosztáshoz kötõdõ szakmai gyakorlatának, valamint a várakozási idõk
figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A kezdõ rendfokozat tiszt esetén legfeljebb százados, altiszt esetén legfeljebb fõtörzsõrmester lehet. Ettõl
a miniszter a Honvéd Vezérkar fõnökének javaslatára eltérhet, ha a magasabb rendfokozattal történõ állományba
vételhez szolgálati érdek fûzõdik.”

8. §

A Hjt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állomány tagját a próbaidõ alatt alapkiképzésben, valamint a Honvédség és a beosztása sajátosságainak
megfelelõ tanfolyami képzésben kell részesíteni.”

9. §

(1) A Hjt. 46. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szolgálat az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – vezényléssel – a következõ szerveknél is teljesíthetõ]
„g) a központi és a helyi közigazgatási szerveknél,”
(2) A Hjt. 46. § (3) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Szolgálat az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül – vezényléssel – a következõ szerveknél is teljesíthetõ]
„k) a bíróságoknál, a bíróságok igazgatási feladatait ellátó szervezeténél, az ügyészi szervezetnél,”
(3) A Hjt. 46. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A miniszter a szervezeti egységnél rendszeresített szolgálati beosztást kormánytisztviselõi vagy közalkalmazotti
(a továbbiakban együtt: nem katonai) munkakörré, a nem katonai munkakört szolgálati beosztássá átminõsítheti.
Az átminõsítés e törvény alkalmazásában átszervezésnek minõsül.”
(4) A Hjt. 46. §-a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A szerzõdéses legénységi állományba felvett, rendfokozattal nem rendelkezõ katona egy évig közkatonaként
teljesít szolgálatot.”

10. §

A Hjt. 47/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az önkéntes tartalékos a tényleges szolgálatteljesítés ideje alatt a szerzõdésében meghatározott rendfokozatot
viseli.”
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(1) A Hjt. 48. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési
állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„h) az egészségügyi felsõfokú szakirányú szakképzési rendszerben rezidensként részt vevõ szakorvos-jelölt,”
(2) A Hjt. 48. § (1) bekezdése a következõ o)–s) ponttal egészül ki:
(A Honvédség személyi állományába tartozó, de a Honvédségnél szolgálati beosztást be nem töltõ személyt rendelkezési
állományba kell helyezni. Ennek megfelelõen a Honvédség rendelkezési állományába tartozik,)
„o) aki a szolgálatát az NKE-n teljesíti, a vezénylés idõtartamára;
p) akinek az NKE-hez történõ vezénylése megszüntetésre került, beosztásba helyezéséig, de legfeljebb egy évig;
r) a hivatásos állomány legalább százados vagy legalább fõtörzsõrmesteri rendfokozattal rendelkezõ tagja kérelmére,
akinek
ra) további szolgálatára nincs lehetõség az Országgyûlés vagy a Kormány döntése alapján a Honvédségnél
végrehajtott létszámcsökkentés miatt,
rb) szolgálati beosztása átszervezés következtében megszûnt, vagy
rc) maximális várakozási ideje letelt és annak meghosszabbítására a 83. § (10) bekezdése alapján nem került sor,
más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezéséig, de legfeljebb a (10) bekezdésben meghatározott idõtartamra;
s) a hivatásos állomány legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkezõ tagja kérelmére, aki egészségi, vagy pszichikai
okból katonai szolgálatra alkalmatlan, más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezéséig, de legfeljebb
a (10) bekezdésben meghatározott idõtartamra.”
(3) A Hjt. 48. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állomány (1) bekezdés o) pontja alá tartozó tagjának elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó
rendfokozati elõmeneteli szabályokat, az illetmény-megállapítására a 108. § (2) bekezdés rendelkezéseit,
az illetménykiegészítésükre a 110. § (1) bekezdés b) pontját, (2) bekezdés a) pontját és a (3) bekezdését kell
megfelelõen alkalmazni.”
(4) A Hjt. 48. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állomány (1) bekezdés b), e), f), j), l) és p) pontja alá tartozó tagjának szolgálati feladattal való ideiglenes
ellátásáról a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró köteles gondoskodni. Az állomány (1) bekezdés h) pontja alá tartozó
tagjának szolgálati feladatait a Honvédség egészségügyi szervezetének vezetõje határozza meg.”
(5) A Hjt. 48. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az állomány (1) bekezdés e), f), j), l) és p) pontja alá tartozó tagja a 61/A. § szerint megüresedett beosztás, és
a 61/B. § szerint rész-szolgálatteljesítéssel érintett beosztás ellátására határozott idõre vezényelhetõ. Az egy éves
határidõt nem kell alkalmazni akkor, ha a vezénylés idõtartama azt meghaladja.”
(6) A Hjt. 48. §-a a következõ (10)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az (1) bekezdés r) és s) pont szerinti rendelkezési állomány a hivatásos állomány tagjának a rendelkezési
állományba helyezésekor elért szolgálati idejének megfelelõen
a) három év után három hónapig,
b) öt év után öt hónapig,
c) nyolc év után hat hónapig,
d) tíz év után nyolc hónapig,
e) tizenhárom év után kilenc hónapig,
f) tizenöt év után tíz hónapig,
g) tizenhat év után tizenegy hónapig,
h) húsz év után tizennégy hónapig,
i) huszonöt év után tizenöt hónapig,
j) harminc év után tizenhat hónapig
tart. A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a rendelkezési állomány megszûnése, vagy megszüntetése
esetén – a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés kivételével – a törvény erejénél fogva szûnik meg.
(11) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) pontja alá tartozó tagja szolgálati feladatra a rendelkezési állomány
idõtartamának felére igénybe vehetõ.
(12) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pontja alá tartozó tagja kérelmére a munkáltatói jogkör gyakorlója
a rendelkezési állományba helyezést a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés, vagy a (10) bekezdés
szerinti idõtartam lejárta elõtt megszünteti. Ha a hivatásos állomány tagja munkaviszony létesítése miatt kéri
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a rendelkezési állományba helyezés megszüntetését, a hivatásos állomány tagja a (10) bekezdés szerinti idõtartam
hátralevõ részének megfelelõ távolléti díjra jogosult.
(13) A miniszteri rendeletben meghatározott személyügyi szerv a hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pontja
szerint rendelkezési állományba helyezett tagjának 10. számú melléklet szerinti adatait – a rendelkezési állományba
helyezéssel egyidejûleg – a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítése érdekében megküldi
a kormányzati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti központi közszolgálati nyilvántartásnak. A KNBSZ állományának
tagja esetén a 10. számú mellékletben meghatározott egyes adatok átadása nem kötelezõ.
(14) A hivatásos állomány (1) bekezdés r) vagy s) pontja alá tartozó tagja, a Honvédség és a központi közszolgálati
nyilvántartást vezetõ külön jogszabályban meghatározott szerv a rendelkezési állomány idõtartama alatt a más
közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezés elõsegítése érdekében kölcsönösen együttmûködve kötelesek eljárni.
(15) Ha külön törvény a tartalékállományba helyezettek foglalkoztatására járulékcsökkentési kedvezményt biztosít,
illetve lehetõvé teszi annak személyi juttatásokra történõ felhasználását, e rendelkezéseket az (1) bekezdés r) vagy
s) pontja szerint rendelkezési állományba helyezett személyt foglalkoztatóra is alkalmazni kell.”
12. §

A Hjt. a következõ 48/A–48/C. § -sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Szolgálatteljesítés az NKE-n
48/A. § (1) Az állomány 48. § (1) bekezdés o) pontja alá tartozó tagja a rendelkezési állományba vétellel egyidejûleg
vezénylésre kerül az NKE munkakörébe, vagy vezetõi beosztásába. A vezénylés idõtartama alatt az állomány tagja
szolgálati viszonyban áll, és jogállását e törvény határozza meg. A rektor hatáskörébe tartozó kinevezés, vagy vezetõi
megbízás az állomány tagjának vezénylésével válik érvényessé.
(2) Az oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakör esetén a 48. § (1) bekezdés o) pontjának és e § alkalmazásának
feltétele, hogy az állomány tagja a külön törvényben meghatározott tudományos feltételeknek megfelel, valamint
a katonai ismeretek oktatásához szükséges naprakész hazai vagy nemzetközi tapasztalattal rendelkezik. Az állomány
azonos tudományos fokozattal rendelkezõ tagjai között elõnyben kell részesíteni a csapatgyakorlattal, illetve a külföldi
szolgálattal rendelkezõket.
(3) Az e § szerinti vezényléshez az állomány tagjának beleegyezése nem szükséges, azonban kérelmére különös
méltánylást érdemlõ egyéni érdekét figyelembe kell venni. A vezénylés határozott és határozatlan idõtartamra is
szólhat, és az 52. § (2) bekezdésben foglalt idõbeli korlát nem alkalmazható.
(4) A vezénylés bármikor, indokolás nélkül a rektor elõzetes értesítése mellett írásban megszüntethetõ. A vezénylést
meg kell szüntetni, ha az állomány tagja a munkakörben, vagy a vezetõi beosztásban nem foglalkoztatható tovább.
48/B. § (1) Az oktató, tanár, tudományos kutató szakmai ismereteinek szinten tartása és fejlesztése érdekében
csapatgyakorlatra, és az 52/A. § szerint külföldi szolgálatra vezényelhetõ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vezénylés a rendelkezési állomány jogcímét nem érinti. A távollét ideje alatt az állomány
tagja távolléti díjra jogosult, az oktatói, tanári, tudományos kutatói munkakör pedig ideiglenesen megüresedett
beosztásnak minõsül.
48/C. § Az állomány tagja eredeti szolgálati beosztása ellátása mellett óraadó oktatóként oktatói feladatot
a felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott megbízási szerzõdéssel vagy 75. § (1) bekezdés j) pontjára
figyelemmel szolgálati feladatként, külön díjazás nélkül láthat el.”
13. §

A Hjt. a következõ 48/D. § -sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Szolgálatteljesítés a Fõvárosi és Megyei Védelmi Bizottságnál
48/D. § Az állomány fõvárosi és megyei kormányhivatal törzshivatalában elhelyezkedõ Fõvárosi és Megyei Védelmi
Bizottságnál szolgálatot teljesítõ tagjának szolgálati viszonyára e törvény rendelkezései az irányadóak azzal, hogy
a) a fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje javaslatot tehet a fegyelmi, a méltatlansági, a kártérítési eljárás
megindítására, a jutalmazásra és más elismerésére,
b) munkarendjére és pihenõidejére a szolgálati érdek sérelme nélkül a fõvárosi és megyei kormányhivatalnál
foglalkoztatottakra vonatkozó szabályok az irányadók,
c) részére a fõvárosi és megyei kormányhivatal vezetõje utasítást adhat, és
d) elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó rendfokozati elõmeneteli szabályokat kell megfelelõen
alkalmazni.”
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14. §

(1) A Hjt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Megüresedett vagy megüresedõ szolgálati beosztások betöltéséhez pályázatot lehet kiírni. A pályázatot
a miniszteri rendeletben meghatározott személyügyi szerv írja ki. A pályázat kiírása és elbírálása során az állomány
tagjának esélyegyenlõségen alapuló részvételét biztosítani kell.”
(2) A Hjt. 49. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Pályázatra kiírt beosztás csak olyan személlyel tölthetõ be, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek
megfelelt. A pályázat nyertesét a szolgálat érdekében kell a beosztás betöltésére kinevezni vagy áthelyezni.
(6) Az NKE oktatói és kutatói beosztásaira az állomány külön jogszabályban elõírt feltételekkel rendelkezõ tagjai
korlátozás nélkül pályázhatnak. Sikeres pályázat esetén a 48. § (1) bekezdés o) pontját és 48/A. §-t kell alkalmazni.”

15. §

A Hjt. a következõ 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) A hivatásos állomány azon tagja, aki
a) legalább százados vagy legalább fõtörzsõrmesteri rendfokozattal rendelkezik, és szolgálati beosztása átszervezés
következtében megszûnt, vagy maximális várakozási ideje letelt és annak meghosszabbítására a 83. § (10) bekezdése
alapján nem került sor,
b) legalább 25 év szolgálati idõvel rendelkezik és a katonai szolgálatra egészségi vagy pszichikai okból alkalmatlan,
vagy
c) szolgálati beosztásában azért nem foglalkoztatható tovább, mert az nem katonai munkakörré átminõsítésre került
felajánlható szolgálati beosztás hiányában, beleegyezésével, végzettségének, képzettségének, állapotának megfelelõ
nem katonai munkakörben is továbbfoglalkoztatható.
(2) A hivatásos állomány tagja a részére felajánlott nem katonai munkakör elfogadásáról, vagy elutasításáról
a felajánlás közlésétõl számított 5 munkanapon belül köteles írásban nyilatkozni. A nyilatkozat elmulasztását úgy kell
tekintetni, mintha a felajánlott nem katonai munkakört elutasította volna. A nyilatkozattételrõl és elmulasztásának
jogkövetkezményérõl a hivatásos állomány tagját a felajánlás közlésekor tájékoztatni kell.
(3) Ha a hivatásos állomány tagja a felajánlott nem katonai munkakört elfogadja, a 63. § rendelkezéseinek
megfelelõen más közszolgálati jogviszonyba át kell helyezni.”

16. §

A Hjt. a következõ 51/B. §-sal és az azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Szolgálaton kívüliek
51/B. § (1) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezéssel
megszüntetésre kerül, az áthelyezéssel egyidejûleg kérelmére fel kell venni a szolgálaton kívüliek közé. A szolgálaton
kívülinek minõsülõ személy a nem katonai munkakörére irányadó jogállási törvény hatálya alatt áll. A szolgálaton
kívülinek minõsülõ személyre e törvény rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kifejezetten elrendeli.
(2) E § hatálya alá tartozás idõtartama egybefüggõen, vagy megszakításokkal sem haladhatja meg a hat évet.
Ha a szolgálaton kívüli személy ezredesi vagy tábornoki rendfokozattal rendelkezik, vagy a Honvédségen belül olyan
nem katonai munkakört tölt be, amely ezredesi vagy tábornoki rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztásnak
felel meg, e bekezdésben szereplõ idõbeli korlátozás nem alkalmazható.
(3) A szolgálaton kívüliek
a) az állomány tagjára vonatkozó szabályok szerint, a miniszteri rendeletben meghatározottak szerint külön jelzéssel
használhatja rendfokozatát és viselheti egyenruháját,
b) hivatásos állományba visszavételhez szükséges képzésen, illetve kiképzésen önkéntes jelentkezéssel miniszteri
rendeletben meghatározottak szerint részt vehet, és
c) ha a hivatásos állományba visszavételre kerül, szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni, azonban
rendfokozata a 78. § (4) bekezdésben foglalt feltételek teljesítése esetén legfeljebb egy rendfokozattal lehet
magasabb, mint a más közszolgálati jogviszonyba történõ áthelyezését megelõzõen viselt rendfokozata.
A rendfokozat megállapítása során a 69. § (6) bekezdése nem alkalmazható.
(4) A szolgálaton kívüliek nyilvántartását a hivatásos állományba való visszavétel elõsegítése érdekében a központi
személyügyi nyilvántartást vezetõ szerv kezeli. A nyilvántartásban kezelhetõ adatokat az 5. számú melléklet
tartalmazza. A 227. § a szolgálaton kívüliek adataira is irányadó.
(5) Szolgálaton kívüliek adatai annak az évnek az utolsó napjáig kezelhetõk, amikor
a) a (2) bekezdésben meghatározott idõtartam letelik,
b) az érintett az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, vagy
c) a közszolgálati jogviszony keretében történõ foglalkoztatása megszûnik.”
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(1) A Hjt. 52. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 81. § szerinti képzésre történõ vezénylés idõtartama nem számít be a (2) bekezdésben meghatározott
idõtartamba.”
(2) A Hjt. 52. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az állomány tagja honvédtiszti mesterképzésen, és doktori képzésen a Honvéd Vezérkar fõnökének
jóváhagyásával vehet részt.”
A Hjt. 54. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A szolgálati viszony szünetelése”
19. §

A Hjt. 56/A. § (1) bekezdése a következõ j) és k) ponttal egészül ki:
(Az önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony megszûnik:)
„j) az önkéntes tartalékos szolgálatteljesítésre vonatkozó felsõ korhatár elérésével, vagy
k) az önkéntes tartalékos meghagyásban részesülõ munkakörbe kerülésével.”

20. §

A Hjt. a következõ 56/B. §-sal egészül ki:
„56/B. § (1) A köztársasági elnök a miniszter elõterjesztésére határoz a Honvédség tábornoka szolgálati viszonyának
megszüntetésérõl, valamint fegyelmi fenyítésként a szolgálati viszony megszüntetésérõl, továbbá lefokozásáról,
ha az nem bírósági ítélettel történik.
(2) A miniszter elõterjesztését a tábornok részére kézbesíteni kell. Az elõterjesztésnek tartalmaznia kell a szolgálati
viszony megszüntetésére irányadó tartalmi elemeket. A tábornok az elõterjesztéssel szemben a kézbesítéstõl
számított 15 napos jogvesztõ határidõn belül bírósághoz fordulhat, melyet egyidejûleg a miniszternek jelenteni
köteles. A tábornokot a jogorvoslat lehetõségérõl tájékoztatni kell. A kereset jogerõs elbírálásáig az elõterjesztés nem
küldhetõ meg a köztársasági elnöknek. A kereset benyújtásától annak jogerõs elbírálásáig tábornokot a 48. §
(1) bekezdés m) pontja szerinti rendelkezési állományba kell helyezni és tartani.”

21. §

A Hjt. 58. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja a szolgálati viszonyáról lemondhat, kivéve
a) a megelõzõ védelmi helyzet, a szükségállapot vagy rendkívüli állapot idején,
b) a váratlan támadás idõszakában,
c) a katonai mûveletben való részvételt engedélyezõ döntést követõen – az 1. § (4) bekezdésében meghatározott,
nemzetközi szerzõdésbõl eredõ – kollektív védelmi feladatok ellátásának idõszakában, és az azt követõ 30 napon belül,
d) a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi feladatai végrehajtásának idõszaka alatt, amennyiben az érintett
a feladat-végrehajtásban személyesen közremûködik, és
e) a mûveleti területen végzett külföldi szolgálat ideje alatt.
(2) Amennyiben a határozott idõre szóló szerzõdés az (1) bekezdésben felsorolt feladatok végrehajtása elõtt szûnne
meg, a szolgálati viszony és az egyes rendfokozatokban eltölthetõ maximális várakozási idõ meghosszabbodik
a feladat teljesítéséig. Az (1) bekezdés d) pontja szerinti feladatok végrehajtása miatt nem hosszabbodik meg
a szolgálati viszony akkor, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a szerzõdés lejártakor a szerzõdéses állomány tagjának
kérelmére, különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekre tekintettel a szolgálati viszony 56. § j) pontja szerinti
megszûnését megállapítja.”

22. §

A Hjt. 59. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdés a) és b) pontja, ha a hivatásos állomány arra jogosult tagja a 48. § (1) bekezdés
r) vagy s) pontja alapján rendelkezési állományba kerül.”

23. §

(1) A Hjt. 61/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Rész-szolgálatteljesítési idõ nem engedélyezhetõ a miniszteri rendeletben meghatározott vezetõi beosztást
betöltõk esetén.”
(2) A Hjt. 61/B. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) E § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell akkor is, ha a rész-szolgálatteljesítés engedélyezése iránti kérelem
benyújtásakor az állomány tagja a 103. § (1) bekezdés a) pontja szerinti illetmény nélküli szabadságot nem vesz
igénybe. Az (1) bekezdésen túl az állomány tagja köteles tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját arról is, hogy
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a rész-szolgálatteljesítés kérelmezésére jogosító gyermeke után a másik szülõ illetménynélküli szabadságot, vagy
rész-szolgálatteljesítést nem vesz igénybe. A munkáltatói jogkör gyakorlója az állomány tagjának kérelmére heti
20 óránál hosszabb rész-szolgálatteljesítési idõt is engedélyezhet. A rész-szolgálatteljesítés a kérelem engedélyezését
követõ hónap elsõ napján kezdõdik.”
24. §

A Hjt. 62. § (1) bekezdés a következõ l) ponttal egészül ki:
(A törvény erejénél fogva szûnik meg az állomány tagjának a szolgálati viszonya:)
„l) a 48. § (10) bekezdése esetén, ha az állomány tagjának szolgálati viszonya nem más közszolgálati jogviszonyba
történõ áthelyezéssel szûnik meg.”

25. §

A Hjt. 66. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66. § (1) Az állomány tagjának rendeletben meghatározott megtérítési kötelezettsége keletkezik, ha szolgálati
viszonya a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ elõtt az 56. § b), e) és f) pontja, az egészségi és a pszichikai
alkalmatlanság kivételével 59. § (2) bekezdés a) pontja, c) pontja, 62. § (1) bekezdésének b), d)–g), i) és k) pontja, vagy
a 247. § (6) bekezdés a) pontja alapján szûnik meg.
(2) Megtérítési kötelezettsége keletkezik az állomány tagjának akkor is, ha a szolgálati viszony fennállása alatt
önhibájából nem tesz eleget a 81. § szerinti, a vezénylésben, illetve a tanulmányi szerzõdésben foglalt
kötelezettségének.”

26. §

A Hjt. a következõ 69/B. §-sal egészül ki:
„69/B. § A Honvédség tábornokainak hivatásos állományba történõ visszavételérõl a köztársasági elnök a miniszter
elõterjesztésére dönt.”

27. §

(1) A Hjt. 75. § (1) bekezdése a következõ j) ponttal egészül ki:
(Az állomány tagja köteles)
„j) szolgálati feladatként közremûködni a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában, a honvéd
tisztképzésben és altisztképzésben.”
(2) A Hjt. 75. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti szolgálati feladatokban az önkéntes tartalékos katona a szerzõdése szerinti
korlátozásokkal köteles részt venni.”

28. §

A Hjt. 78. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az önkéntes tartalékos állomány elõmenetelére e § rendelkezései nem alkalmazhatók. Elõmenetelükre – egyéb
feltételek fennállása esetén – szerzõdésükben foglaltaknak megfelelõen kerülhet sor.”

29. §

A Hjt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A tiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez jogszabályban meghatározott szakirányú legalább felsõfokú
alap (BSc), vagy fõiskolai végzettség szükséges. Altiszti rendfokozathoz kötött beosztás betöltéséhez legalább
érettségi bizonyítvány megszerzése, ezen túlmenõen jogszabályban meghatározott beosztásoknál a munkakörhöz
meghatározott szakképzettség szükséges. Legénységi beosztásokhoz legalább alapfokú iskolai végzettség
szükséges.”

30. §

A Hjt. 80. §-a és 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„80. § A magasabb beosztás betöltéséhez szükséges végzettség, szakképesítés, tanfolyami végzettség, és képzettség
megszerzését hazai vagy külföldi katonai, polgári felsõoktatási és középfokú oktatási intézményben, iskolarendszerû
vagy iskolarendszeren kívüli oktatás, képzés keretében kell biztosítani.
81. § (1) Az állomány tagjának a Honvédség által szervezett vagy támogatott képzésen történõ részvétele vezényléssel
történik. A vezényléshez az állomány tagjának beleegyezése nem szükséges, ha a vezénylés a beosztásához külön
jogszabályban elõírt végzettség vagy szakképzettség megszerzésére irányul. A (3) bekezdés szerinti esetekben
a tanulmányi szerzõdés megkötése a vezénylés feltétele.
(2) Az állomány tagja a képzés befejezését követõen köteles szolgálati viszonyát a képzési idõ kétszeresének
megfelelõ idõtartamig, de legalább egy évig fenntartani. E kötelezettség megszegése esetén az állomány tagjának
a 66. § szerinti megtérítési kötelezettsége keletkezik.
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(3) A Honvédség tanulmányi szerzõdés megkötésével támogatja az állomány tagjának a nagy értékû, valamint
az egyéni elhatározáson alapuló, szolgálati érdekkel összefüggõ képzésben való részvételét. A tanulmányi szerzõdést
írásba kell foglalni, melyben meg kell határozni az állomány tagját megilletõ támogatás formáját és mértékét,
a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõt, továbbá a figyelemfelhívást a 66. § szerinti megtérítési
kötelezettségre.
(4) A tanulmányi szerzõdésben a kötelezõen szolgálati viszonyban töltendõ idõ a (2) bekezdéstõl eltérõen is
megállapítható úgy, hogy az öt évnél, nagy értékû képzés esetén tíz évnél hosszabb nem lehet.”
31. §

A Hjt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Speciális beosztást betöltõk várakozási ideje az adott rendfokozatokban:
– õrvezetõi rendfokozatban 3 év,
– tizedesi rendfokozatban 3 év,
– szakaszvezetõi rendfokozatban –,
– õrmesteri rendfokozatban 4 év,
– törzsõrmesteri rendfokozatban 5 év,
– fõtörzsõrmesteri rendfokozatban 6 év,
– zászlósi rendfokozatban 7 év,
– törzszászlósi rendfokozatban –,
– fõtörzszászlósi rendfokozatban –,
– hadnagyi rendfokozatban 4 év,
– fõhadnagyi rendfokozatban 5 év,
– századosi rendfokozatban 6 év,
– õrnagyi rendfokozatban 7 év,
– alezredesi rendfokozatban –,
– ezredesi rendfokozatban –,
– dandártábornoki rendfokozatban –,
– vezérõrnagyi rendfokozatban –,
– altábornagyi rendfokozatban –.”

32. §

A Hjt. a következõ 100/A. §-sal egészül ki:
„100/A. § Nem jogosult egészségügyi szabadságra az állomány beosztásból felfüggesztett, és a 48. § (1) bekezdés
m) pontja szerint rendelkezési állományban lévõ tagja.”

33. §

A Hjt. 109/A. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„109/A. § (1) A Honvéd Vezérkar fõnöke közigazgatási államtitkári, a Honvéd Vezérkar fõnök helyettese helyettes
államtitkári illetményre és vezetõi juttatásokra jogosult.
(2) A KNBSZ fõigazgatója, valamint helyettese illetményét a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró határozza meg
azzal, hogy az illetmény a köztisztviselõi illetményalap huszonötszörösét nem haladhatja meg. A KNBSZ fõigazgatója
közigazgatási államtitkári, helyettese helyettes államtitkári vezetõi juttatásokra jogosult.”

34. §

(1) A Hjt. 110. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja illetménykiegészítésre jogosult, ha
a) a minisztériumban, valamint a KNBSZ-nél,
b) a minisztérium hivatalánál, igazgatóságánál, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumnál, a HM Tábori Lelkészi
Szolgálatnál, a középszintû irányító szervnél és a vele azonosnak tekinthetõ szervnél, és
c) az a)–b) pontok alá nem tartozó katonai szervezeti egységnél
teljesít szolgálatot.”
(2) A Hjt. 110. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Országos illetékességgel rendelkezõ, vagy mûködési körû, 2. § (10) bekezdés szerinti szervezeti egységnél
szolgálatot teljesítõ állomány illetménykiegészítését a miniszter rendeletben az (1) bekezdés b)–c) pontja szerinti
vezetési szinttõl eltérõen, eggyel magasabb besorolásnak megfelelõen állapíthatja meg. Az illetménykiegészítés
mértékére a miniszter által meghatározott vezetési szintnek megfelelõen a (2) bekezdést kell alkalmazni.”
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35. §

(1) A Hjt. 114. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap százalékában meghatározva a következõk:)
„u) díszelgési pótlék havonta 50–150 százalék,”
(2) A Hjt. 114. § (1) bekezdés w) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az egyéb illetménypótlékok az illetményalap százalékában meghatározva a következõk:)
„w) atom-, biológiai-, vegyi katasztrófavédelmi pótlék óránként 1,2–2,5 százalék.”

36. §

(1) A Hjt. 114/A. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítés idejére a viselt rendfokozatának megfelelõ
honvédelmi pótlékra, az állománytábla szerinti beosztásához tartozó kategóriának megfelelõ beosztási illetményre,
valamint – iskolai végzettségétõl és a szolgálatteljesítési helyétõl függõen – illetménykiegészítésre, laktanyai
elhelyezésre, térítésmentes élelmezési ellátásra és a szolgálatteljesítésnek ideje alatt a szolgálatteljesítéssel
összefüggõ helyközi utazási költségeinek a megtérítésére jogosult.
(2) Az önkéntes tartalékos katonák illetményét – az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a szerzõdéses
katonákra vonatkozó szabályok szerint kell megállapítani és folyósítani azzal, hogy az önkéntes tartalékos katona
illetményérõl és díjáról lemondhat.
(3) Az önkéntes védelmi tartalékos katona egyszeri alkalommal az illetményalap 45%-ában megállapított
szerzõdéskötési díjra jogosult.
(4) Az önkéntes mûveleti tartalékos katona – az illetményen túlmenõen – évente rendelkezésre állási díjra jogosult,
melynek összege a mindenkori minimálbér 50 százaléka.”
(2) A Hjt. 114/A. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szolgálati járandóságban részesülõ önkéntes tartalékos katona belföldi, évente 60 napot meg nem haladó
beosztásra történõ felkészítés, és tényleges szolgálatteljesítés után e § szerinti illetményre és díjra nem jogosult. Ettõl
eltérõ esetekben az önkéntes tartalékos katona e §-ban foglaltak figyelembevételével a szerzõdésben meghatározott
pénzbeli ellátásra jogosult.”

37. §

A Hjt. a következõ 114/B. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki:

„Címzetes önkéntes tartalékos
114/B. § (1) A címzetes önkéntes tartalékos szolgálati jogviszony a társadalmi kapcsolatok erõsítése céljából
szerzõdéssel létesíthetõ.
(2) A szerzõdés meghatározza a címzetes önkéntes tartalékos fõ tevékenységét, valamint rendelkezhet a rendfokozat
használatáról, és az egyenruha viselésérõl. A rendfokozat használata, és az egyenruha viselése a miniszteri rendeletben
meghatározottak szerint külön jelzéssel történhet. A címzetes önkéntes tartalékos a szerzõdésben meghatározott
feltételekkel kiképzésben részesül. Az önkéntes címzetes tartalékos e jogcímen az e törvény alapján járó illetményre és
egyéb juttatásokra nem jogosult.
(3) E törvény rendelkezéseit a címzetes önkéntes tartalékosra csak akkor kell alkalmazni, ha azt e törvény kifejezetten
elrendeli.”
38. §

A Hjt. 117. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alapján visszatartott távolléti díjat kamataival utólag ki kell fizetni, ha a fegyelmi, a méltatlansági
vagy büntetõeljárást a fegyelmi, vagy a büntetõjogi felelõsség, valamint a méltatlanság megállapítása nélkül szüntetik
meg.”

39. §

A Hjt. 125. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az állomány tagjai étkezési hozzájárulásra jogosultak, kivéve azokat, akik 30 napnál hosszabb illetménynélküli
szabadságon vannak, valamint akik jogszabály alapján térítésmentes étkezésben részesülnek. Étkezési hozzájárulásra
nem jogosultak azok sem, akiknek a 117. § (1) bekezdése szerinti visszatartott távolléti díj jár. A 117. § (2) bekezdését
az étkezési hozzájárulásra is alkalmazni kell.”

40. §

A Hjt. 130. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kormányzati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti célfeladat végrehajtásában a kormányzati tisztviselõkrõl szóló
törvényben és végrehajtására kiadott rendeletben foglalt feltételekkel és korlátozásokkal a katonák is részt vesznek, és
a kormánytisztviselõkkel azonos feltételek szerint a célfeladat eredményes végrehajtásáért céljuttatásra jogosultak.”
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41. §

A Hjt. 141. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a kötelezettségszegésre utaló adatok a fegyelemsértés megalapozott gyanújának megállapításához vagy
kizárásához nem elegendõek, a fegyelmi jogkört gyakorló parancsnok elõzetes vizsgálatot rendelhet el
a kötelezettségszegést alátámasztó vagy kizáró körülmények tisztázása érdekében. Az elõzetes vizsgálat idõtartama
nem számít bele a fegyelmi eljárás elrendelésére nyitva álló 30 napos határidõbe.”

42. §

A Hjt. a következõ XII/A. Fejezettel egészül ki:

„XII/A. FEJEZET
A MÉLTATLANSÁG MEGÁLLAPÍTÁSA
168/A. § (1) Az állomány tagja – ideértve e Fejezet alkalmazásában az önkéntes tartalékos katonát is –
méltatlanságának megállapítására a XII. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
E Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók az állomány azon tagja tekintetében, aki a XIX. Fejezet hatálya alá tartozik.
(2) Nem alkalmazható a 131–132. §, a 135–136. §, a 137. § (1) és (2) bekezdés, a 138–139. §, a 141. § (1) és (2) bekezdése,
a 142. §, a 146. §, a 155. § (3) bekezdés, a 157–158. §, 160. §, 163. §, 164. § (1) bekezdés, 165. §, 166–167. §.
168/B. § (1) Az Hjt. 59. § (6) bekezdés c) pontja szerinti méltatlanná válást méltatlansági eljárás keretében
a) a tábornok esetén a miniszter,
b) a tiszt és az altiszt állomány tagja esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke, és
c) a legénységi állomány tagja esetén az állományilletékes parancsnok (e Fejezet alkalmazásában továbbiakban
együtt: parancsnok) állapítja meg. A parancsnok a tudomására jutott tények alapján a méltatlanságot külön eljárás
nélkül is megállapíthatja, ha ehhez az állomány tagja írásban hozzájárul.
(2) A miniszter a méltatlansági eljárást bármely szakaszában saját hatáskörébe vonhatja.
(3) A méltatlansági eljárás során az állomány eljárás alá vont tagja beosztásából a 149–150. §-nak és a 168. §-nak
megfelelõen felfüggeszthetõ.
168/C. § (1) A méltatlansági eljárás elrendelésérõl a tudomására jutott tények alapján a parancsnok dönt.
Az elrendelés során a parancsnok azt mérlegeli, hogy az állomány tagja által elkövetett cselekmény alkalmas lehet-e
az 59. § (6) bekezdés c) pontján alapuló szolgálatra való méltatlanság megállapítására.
(2) A méltatlansági eljárás elévülésére a 134. § (2) bekezdés a) pontját, a (3) és a (4) bekezdést alkalmazni kell. Nincs
helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha az állomány tagja meghalt, az alapul szolgáló cselekményt
a parancsnok a méltatlansági eljárás megszüntetésével már elbírálta, vagy elévült.
(3) A méltatlansági eljárás elrendelésétõl, annak befejezését követõ 30 napig az állomány tagjának szolgálati viszonya
az 56. § b)–c) és h)–k) pontja alapján, valamint az 56/A. § b), e)–g) és i) pontja alapján nem szüntethetõ meg.
(4) Tábornok esetén a méltatlansági eljárás megindításával egyidejûleg a miniszter értesíti a köztársasági elnököt.
168/D. § (1) A vizsgálót a parancsnok a jogi és igazgatási szolgálat szakállományából jelöli ki. A vizsgáló a vizsgálat
során összegyûjti mindazokat a bizonyítékokat, amely a tényállás megállapításához, a méltatlanságot vagy annak
hiányát megalapozó körülmények tisztázásához szükséges.
(2) A vizsgáló a vizsgálatot 15 napon belül jelentés elkészítésével fejezi be. A vizsgáló a jelentésében összefoglalja
a kifogásolt cselekmény elkövetését, valamint a szolgálatra való méltatlanság fennállását bizonyító tényeket és
következtetéseket, és ezek alapján javaslatot tesz a méltatlanság megállapítása érdekében a méltatlansági bizottság
létrehozására vagy – méltatlanságot megalapozó magatartás hiányában – a méltatlansági eljárás megszüntetésére.
(3) A vizsgáló jelentését a vizsgálat befejezését követõ 5 napon belül felterjeszti a parancsnoknak.
168/E. § (1) A méltatlansági eljárást meg kell szünteti, ha
a) az állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekményt nem követte el, vagy annak
elkövetése nem bizonyítható,
b) a 133. §-ában és a 134. § (1) bekezdésében szabályozott ok áll fenn, vagy
c) a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi az 59. § (6) bekezdés c) pontja szerint
a Honvédség mûködéséhez szükséges közbizalom súlyos veszélyeztetését.
(2) Amennyiben a parancsnok a méltatlansági eljárást nem szünteti meg, az ügy elbírálására a vizsgáló jelentésének
kézhezvételétõl számított 5 napon belül háromtagú méltatlansági bizottságot hoz létre. A méltatlansági bizottság
a legénységi állomány esetén döntéshozó, a tiszti és az altiszti állomány, a tábornok, a 140. § (2) bekezdése és a 168/B. §
(2) bekezdése esetén döntés-elõkészítõ testület.
(3) Az állomány eljárás alá vont tagjának írásbeli kérelmére a parancsnok a méltatlansági bizottság létrehozása nélkül
is érdemi döntést hozhat.
168/F. § (1) A méltatlansági bizottság elnöke
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a) tábornok esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy az általa kijelölt tábornok,
b) a tiszt, és az altiszti állomány tagja esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke által kijelölt személy, és
c) a legénységi állomány tagja esetén az állományilletékes parancsnok.
(2) A méltatlansági bizottság elnökét, továbbá tagjait az állományból kell kijelölni úgy, hogy a bizottság egyik tagja
a) – az ügyben eljáró vizsgáló kivételével – a jogi és igazgatási szolgálat szakállományának tagja, aki ellátja
a jegyzõkönyvvezetõi feladatokat is,
b) olyan személy, aki ugyanazon szervezetnél teljesít szolgálatot, mint az eljárás alá vont az elkövetés idõpontjában, és
c) legénységi állományú esetén azonos állománykategóriába tartozik.
(3) A méltatlansági bizottság elnökének és tagjainak a kijelölésére a 144. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Az állomány
eljárás alá vont tagja a vizsgáló, a méltatlansági bizottság elnöke, illetve tagja ellen elfogultságot jelenthet be, vagy
az ügyben való érintettség miatt kifogást emelhet. Az elfogultságot és a kifogást a parancsnok a kézhezvételt követõ
3 napon belül elbírálja. Ha az elfogultságot vagy a kifogást az állomány tagja az állományilletékes parancsnokkal
szemben terjesztette elõ, azt az elöljáró parancsnok bírálja el, és szükség esetén alárendeltségébe tartozó, másik
állományilletékes parancsnokot jelöl ki a méltatlansági bizottság elnökének, vagy az ügyet magához vonva
személyesen látja el az állományilletékes parancsnokot megilletõ hatáskört. Amennyiben e szabályok nem
alkalmazhatók, a vizsgálót, a méltatlansági bizottság elnökét, illetve tagjait – a parancsnok felterjesztésére – az elöljáró
parancsnok jelöli ki az alárendeltségébe tartozó szervezetek állományából.
(4) A méltatlansági bizottság elnökét és tagjait a 168/B. § (2) bekezdése esetén a miniszter, a 140. § (2) bekezdése
esetén a Honvéd Vezérkar fõnöke e § rendelkezéseire figyelemmel jelöli ki.
168/G. § (1) A méltatlansági bizottság elnöke a vizsgáló jelentésének, valamint a vizsgálati iratoknak a kézhezvételét
követõ 8 napon belüli idõpontra a vizsgáló jelentésének megküldésével összehívja a méltatlansági bizottság ülését.
Az ülést az elnök vezeti, a méltatlansági bizottság eljárásáról és tanácskozásáról jegyzõkönyvet kell felvenni. Ha az ügy
érdemérõl az ülésen a méltatlansági bizottság dönteni nem tud, 8 napon belül ismételten ülést tart.
(2) A méltatlansági bizottság ülésén a vizsgáló részvétele kötelezõ. A méltatlansági bizottság ülésén a tagoknak
és vizsgálónak együttesen kell jelen lenniük. A méltatlansági bizottság ülésérõl az eljárás alá vont személyt és
képviselõjét, valamint a vizsgálót az ülés elõtt legalább 3 munkanappal értesíteni kell.
168/H. § (1) A méltatlansági bizottság eljárásához szükséges feltételek biztosításáról, a bizonyítékok beszerzésérõl,
a meghallgatni kívánt személyek kiértesítésérõl a méltatlansági bizottság elnöke gondoskodik. A méltatlansági
bizottság az ülésén a bizonyítékokat értékeli, további bizonyítást folytathat, iratokat kérhet be, tanúkat hallgathat
meg, szemlét tarthat vagy az újabb ülésig a vizsgálót a parancsnok útján pótvizsgálatra, bizonyítékok beszerzésére
hívhatja fel. A pótvizsgálatot 8 napon belül be kell fejezni. Pótvizsgálat esetén, annak befejezésétõl számított 8 napon
belül kell a méltatlansági bizottságnak folytatólagos ülést tartania.
(2) A méltatlansági bizottság ülésén lehetõvé kell tenni, hogy az állomány eljárás alá vont tagja, vagy nevében
képviselõje az üggyel kapcsolatos álláspontját szóban vagy írásban elõterjeszthesse, egyéb bizonyítási indítványt
tegyen. A bizonyítási indítványról a méltatlansági bizottság elnöke az ülésen dönt. Az indítványt és a döntést is
jegyzõkönyvbe kell foglalni. Az indítvány elutasítása ellen nincs helye külön jogorvoslatnak.
(3) Ha – akadályoztatás kivételével – az állomány eljárás alá vont tagja, vagy képviselõje felhívás ellenére nem jelent
meg, és írásban sem adta elõ védekezését, távollétében, a rendelkezésre álló adatok alapján kell dönteni.
168/I. § (1) Tetten érés és beismerés kivételével a méltatlansági eljárást fel kell függeszteni a 148. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti esetben, valamint felfüggeszthetõ a 148. § (1) bekezdése, és a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti
esetekben.
(2) A méltatlansági eljárás felfüggesztésérõl, és folytatásáról a méltatlansági bizottság üléséig a parancsnok, azt
követõen a méltatlansági bizottság dönt.
168/J. § (1) A legénységi állomány tagja esetén a méltatlansági bizottság az ülését követõ 5 napon belül zárt ülésen,
többségi határozattal dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról.
(2) A méltatlansági bizottság döntését jegyzõkönyvbe foglalja, mely tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében
hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait.
(3) Az állományilletékes parancsnok a jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított 5 napon belül a méltatlansági bizottság
döntésének megfelelõen köteles az állomány tagjának szolgálati viszonyát, vagy a méltatlansági eljárást megszüntetõ
határozatot hozni.
168/K. § (1) A tiszti és az altiszti állomány tagja esetén a méltatlansági bizottság az ülését követõ 5 napon belül zárt
ülésen, többségi döntéssel javaslatot tesz a parancsnoknak a méltatlanság vagy hiányának megállapítására.
A javaslatot a 168/J. § (2) bekezdés szerint jegyzõkönyvbe kell foglalni. A jegyzõkönyv kézhezvételétõl számított
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5 napon belül a parancsnok határozat meghozatalával dönt a méltatlansági eljárás vagy a szolgálati viszony
megszüntetésérõl. A parancsnok nincs kötve a méltatlansági bizottság javaslatához.
(2) Tábornok esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a miniszter a méltatlanság
megállapítása esetén az 56/B. §-nak megfelelõen jár el.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a Honvéd Vezérkar fõnöke vagy a miniszter
az eljárást magához vonta. A méltatlanság megállapítása esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntés
kézhezvételét követõ 5 napon belül a szolgálati viszonyt határozattal megszünteti.
168/L. § (1) Az állomány tagja szolgálati panaszban kifogásolhatja a méltatlansági eljárást, és az abban hozott döntés
jogszerûségét. A méltatlansági eljárás elrendelése, felfüggesztése, valamint a méltatlansági bizottság javaslata csak
a határozattal szemben benyújtott szolgálati panaszban sérelmezhetõ. A szolgálati panasz benyújtásának a szolgálati
viszony megszüntetésre nincs halasztó hatálya.
(2) A tábornokok esetén e szabályokat az 56/B. §-ra figyelemmel kell alkalmazni.”
43. §

A Hjt. 183. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Honvédséggel szembeni kárigény érvényesítésére vonatkozó rendelkezések alkalmazása során az állomány
tagján túl károsultnak minõsül az állomány tagját ért kár miatt kárigényt érvényesítõ közeli hozzátartozó is.”

44. §

A Hjt. 185. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A Honvédség csak vétkessége esetén felel
a) az (1) bekezdésben meghatározott betegségen kívüli egyéb megbetegedés folytán keletkezett kárért,
b) az igazgatási, a személyügyi, a szervezési és a belsõ szabályozási tevékenység során okozott kárért, és
c) a kötelezõen elrendelt sporttevékenység kivételével az állomány tagjának sporttevékenységbõl eredõ káráért.”

45. §

A Hjt. 191. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kártérítés kiszámításánál a kár összegébõl le kell vonni:)
„c) azt a pénzösszeget,
ca) amelyet a károsult a munkaereje hasznosításával megkeresett, vagy az adott helyzetben elvárhatóan
megkereshetett volna,
cb) amelyhez a károsult a megrongálódott dolog hasznosításával hozzájutott,
cc) amelyhez a károsult a károkozás folytán megtakarított kiadások eredményeként jutott hozzá, és
cd) amelyhez a károsult a Honvédség által, a javára megkötött biztosítás révén jut.”

46. §

A Hjt. 192. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a kártérítés megállapítása után változás következett be a károsult lényeges körülményeiben, a károsult,
a Honvédség képviseletében a 197. § (2) bekezdés szerinti szerv, és – a felelõsségbiztosítás alapján nyújtott kártérítés
esetén – a biztosító a megállapított kártérítés módosítását kérheti.”

47. §

A Hjt. 196. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állomány tagja a kártérítési kérelmet az állományilletékes parancsnokához nyújthatja be. Abban az esetben,
ha a károsult az állomány tagjának közeli hozzátartozója, a kártérítési kérelmét a 197. § (2) bekezdés szerinti szervhez
nyújthatja be.”

48. §

A Hjt. a következõ 221/A. §-sal egészül ki:
„221/A. § A 7/A. § alkalmazása esetén
a) az állomány tagja jogorvoslati jogával kizárólag a határozattal szemben élhet,
b) döntést hozó elöljárónak a munkáltatói jogkör gyakorlója minõsül,
c) a szolgálati panaszt a döntést hozó elöljárónak címezve a személyügyi szervhez kell benyújtani,
d) az ügyintézési határidõ a szolgálati panasz személyügyi szervhez érkezésével kezdõdik, és
e) a 217. § (2) bekezdés szerinti egy éves határidõt a határozat meghozatalának idõpontjától kell számítani.”
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A Hjt. a következõ XVI/A. Fejezettel egészül ki.

„XVI/A. FEJEZET
A HONVÉD TISZTJELÖLTEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
229/A. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony a Honvédség és a honvéd tisztjelölt között létrejött sajátos szolgálati
jogviszony, melyben mindkét felet e törvényben, más jogszabályokban és az ösztöndíjszerzõdésben meghatározott
kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.
(2) A tisztjelölti szolgálati viszonyra e törvény más Fejezetének rendelkezéseit akkor kell alkalmazni, ha azt e Fejezet
kifejezetten elrendeli.
229/B. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony létesítésének és megszüntetésének munkáltatói jogköreit a Honvéd
Vezérkar fõnöke gyakorolja. A munkáltatói jogkörök gyakorlásának rendjét miniszteri rendelet tartalmazza.
A munkáltatói jogkörök gyakorlására a 7/A. § rendelkezéseit megfelelõen alkalmazni kell.
(2) A honvédtiszti alapképzésre felvételt nyert személy tisztjelölti állományba történõ felvétele az ösztöndíjszerzõdés
megkötésével történik. Honvédtiszti alapképzésben ösztöndíjszerzõdés megkötése nélkül hallgatói jogviszony nem
létesíthetõ, és nem tartható fenn. Az ösztöndíjszerzõdést, és annak módosítását írásba kell foglalni.
(3) Nem köthetõ ösztöndíjszerzõdés azzal, akinek ösztöndíjas hallgatói jogviszonya vagy tisztjelölti szolgálati
viszonya kizárás fenyítés jogerõs kiszabásával, lemondással, tanulmányi kötelezettség önhibából történõ elmulasztása
miatt, vagy méltatlanság jogerõs megállapításával szûnt meg.
229/C. § (1) A honvéd tisztjelölt a beiratkozást követõ egy félév idõtartamban katonai alapfelkészítésen vesz részt.
A katonai alapfelkészítés megkezdése elõtt a honvéd tisztjelölt a tényleges állomány tagjaként a Hvt. szerinti
honvéd-esküt tesz.
(2) Az ösztöndíjszerzõdésben a katonai alapfelkészítés idejére próbaidõt kell kikötni. A próbaidõ alatt le kell folytatni
a honvéd tisztjelölt nemzetbiztonsági ellenõrzését.
(3) A próbaidõ alatt a tisztjelölti szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
A próbaidõ alatt meg kell szüntetni a tisztjelölti szolgálati viszonyát annak, aki a katonai alapfelkészítést önhibájából
nem teljesíti, vagy a miniszteri rendeletben meghatározott nemzetbiztonsági követelményeknek nem felel meg.
(4) Korábban folytatott tanulmányok elismerésével megkötött ösztöndíjszerzõdésben – amennyiben a honvéd
tisztjelölt ismételt katonai alapfelkészítésére nem kerül sor – a (2) bekezdés alkalmazásával legalább 3 legfeljebb
6 hónap próbaidõt kell kikötni. A próbaidõ alatt a tisztjelölti jogviszony megszüntetésére a (3) bekezdést megfelelõen
alkalmazni kell.
229/D. § (1) A tisztjelölti szolgálati viszony közös megegyezéssel vagy egyoldalúan megszüntethetõ, valamint
megszûnik a törvény erejénél fogva az e Fejezetben meghatározott esetekben, továbbá a 229/C. § (3) és (4) bekezdése,
és az 56. § g) pontja alapján. A méltatlansági eljárás elrendelésétõl, annak jogerõs befejezését követõ 30 napon belül
a (3) és (5) bekezdés alapján a honvéd tisztjelölt szolgálati viszonya nem szüntethetõ meg.
(2) A tisztjelölti szolgálati viszony közös megegyezéssel történõ megszüntetésére az 57. § rendelkezéseit kell
alkalmazni. A közös megegyezésnek tartalmaznia kell, hogy a honvéd tisztjelöltet megtérítési kötelezettség terheli-e.
Közös megegyezésnek minõsül az is, ha a 229/E. § (1) bekezdés szerinti engedélyt a Honvéd Vezérkar fõnöke megadja.
Amennyiben a Honvéd Vezérkar fõnöke az engedélyt nem adja meg, azonban az érintett a tisztjelölti szolgálati
viszonyát nem kívánja fenntartani, a (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A honvéd tisztjelölt egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a tisztjelölti szolgálati viszonyát megszüntetheti, kivéve
az 58. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában foglalt idõszakokat.
(4) A Honvéd Vezérkar fõnöke egyoldalú írásbeli nyilatkozattal a tisztjelölti szolgálati viszonyt megszünteti, ha
a) a honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonyra az 59. § (6) bekezdése szerint méltatlan,
b) a honvéd tisztjelölttel szemben kizárás fenyítés jogerõsen kiszabásra kerül,
c) a honvéd tisztjelölt határidõben önhibájából nem tesz eleget az ösztöndíjszerzõdésben szakirányának megfelelõen
elõírt gépjármû-vezetõi engedély megszerzésének, vagy a nyelvi követelményeknek,
d) a honvéd tisztjelölt által katonai szocializáció szempontjából lényeges követelmények teljesítése nem érik el
a Honvédség által meghatározott követelményszintet, vagy
e) nemzetbiztonsági szempontból alkalmatlanná vált.
(5) A törvény erejénél fogva szûnik meg a tisztjelölti szolgálati viszony
a) az eskü letételének megtagadása esetén,
b) a magyar állampolgárság elvesztése esetén,
c) a hallgatói jogviszony megszûnésének napján, kivéve ha a hallgatói jogviszony a felsõfokú végzettséget tanúsító
oklevél kiállításának napján szûnik meg,
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d) az összeférhetetlenség megszüntetésének elmulasztása esetén,
e) a más állam állampolgárságának megszerzése esetén, ha a további állampolgárság megszerzésére a honvéd
tisztjelölt közrehatására, vagy kifejezett beleegyezésével került sor, vagy
f) a tiszti, és az altiszti állományba vétellel.
(6) A tisztjelölti szolgálati viszony
a) a 229/C. § (3) bekezdése esetén a jognyilatkozat közlésének napján,
b) az 56. § g) pontja esetén a halál bekövetkezésének napján,
c) a (2) bekezdés esetén a felek által meghatározott idõpontban,
d) a (3) bekezdés esetén – ha a felek rövidebb határidõben nem állapodnak meg – a nyilatkozat benyújtását követõ 30.
napon,
e) a (4) bekezdés a), c), d) és e) pontja és az (5) bekezdés a), b), d) és e) pontja esetén a törvényi feltétel
megállapításának napján,
f) a (4) bekezdés b) pontja esetén a fegyelmi határozat jogerõre emelkedésének napján, vagy
g) az (5) bekezdés f) pontja esetén a tiszti, és az altiszti állományba vételt megelõzõ napon
szûnik meg. A tisztjelölti szolgálati viszony megszûnésével egyidejûleg az ösztöndíjszerzõdés hatályát veszti.
(7) A tisztjelölti szolgálati viszony (4) bekezdés szerinti megszüntetése esetén az 59. § (7) és (8) bekezdését
megfelelõen alkalmazni kell.
229/E. § (1) A honvéd tisztjelölt kérelmére a Honvéd Vezérkar fõnöke a szolgálat érdekére, vagy a honvéd tisztjelölt
különös méltánylást érdemlõ egyéni érdekére tekintettel miniszteri rendeletben meghatározottak szerint,
meghatározott szolgálati beosztások vonatkozásában engedélyezheti az altiszti, vagy a legénységi állományba vételt,
továbbá azt, hogy a honvéd tisztjelölt tanulmányait honvéd altiszt-jelöltként folytathassa.
(2) Amennyiben a tisztjelölti szolgálati viszony a honvéd tisztjelölt érdekkörében felmerült okból szûnik meg,
a honvéd tisztjelölt a képzés költségeit a miniszteri rendeletben meghatározottaknak megfelelõen köteles
megtéríteni. A megtérítési kötelezettség a tisztjelölti szolgálati viszony megszûnését követõ naptól esedékes.
(3) A tiszti állományba vétel a Honvéd Vezérkar fõnök döntésének megfelelõen a szolgálat érdekében hivatásos vagy
szerzõdéses szolgálati viszony létesítésével történhet. A honvéd tisztjelölt a tiszti állományba vételét követõen,
legalább a honvédtiszti alapképzés kétszeresének megfelelõ idõtartamban köteles a Honvédségnél szolgálatot
teljesíteni. A szolgálati viszony megszûnése esetén a megtérítési kötelezettségre a 66. § rendelkezéseit kell alkalmazni.
229/F. § (1) A honvéd tisztjelölt tisztjelölti szolgálati viszonya fennállása alatt a Honvédség erre kijelölt, a Honvéd
Vezérkar fõnökének közvetlen alárendeltségébe tartozó katonai szervezetnél, az MH Ludovika Zászlóaljnál
(a továbbiakban: Zászlóalj) rendszeresített beosztásban rendfokozat nélkül teljesít szolgálatot.
(2) A katonai érintkezés során a honvéd tisztjelöltet az alapfelkészítést követõen az elsõ évfolyamon õrmesteri,
a másodikon törzsõrmesteri, a harmadikon fõtörzsõrmesteri, a negyedik évfolyamon zászlósi rendfokozathoz
kapcsolódó, a szolgálati szabályzatban rögzített kötelességek terhelik, és – ide nem értve a járandóságokat – jogok
illetik meg.
(3) A honvéd tisztjelölt beosztásából – tanulmányok folytatásától való eltiltás nélkül – legfeljebb a büntetõ-,
a fegyelmi-, és a méltatlansági eljárás jogerõs befejezéséig akkor függeszthetõ fel, ha a szolgálati helytõl távoltartása
az általa elkövetett cselekmény súlya vagy jellege miatt indokolt. Ilyennek minõsül különösen, ha
a) 168. § alkalmazását megalapozó körülmények állnak fenn,
b) fegyelmi eljárás során elõreláthatóan kizárás fenyítés kiszabása szükséges, vagy
c) vele szemben méltatlansági eljárás indult, amelyben a terhére rótt cselekményt beismerte vagy tetten érték.
(4) Ha beosztásból történõ felfüggesztés indoka a (3) bekezdésben meghatározott eljárás befejezése elõtt megszûnt
– a felfüggesztés megszüntetésével egyidejûleg – a honvéd tisztjelöltet beosztásába vissza kell helyezni.
229/G. § (1) A Zászlóalj beosztásában történõ szolgálatteljesítés kiképzési idõnek minõsül, melyet úgy kell
megállapítani, hogy az a honvéd tisztjelölt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. A kiképzési
idõn belül a honvéd tisztjelölt napirendjét az állományilletékes parancsnok határozza meg.
(2) A honvéd tisztjelölt a katonai felsõoktatásról szóló törvényben meghatározott szolgálati feladat ellátására
vezényelhetõ, továbbá rajparancsnoki vagy szakaszparancsnoki gyakorló feladatok ellátására kijelölhetõ.
(3) A honvéd tisztjelölt hallgatói jogviszonyának a felsõoktatásról szóló törvény szerinti szünetelése a tisztjelölti
szolgálati viszonyának fennállását nem érinti. A honvéd tisztjelölt kérheti a Honvéd Vezérkar fõnökétõl, hogy
a hallgatói jogviszonya szüneteltetésével egyidejûleg a tisztjelölti szolgálati viszony szünetelését különös méltánylást
érdemlõ egyéni érdekére tekintettel engedélyezze.
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229/H. § (1) Ha a honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszonyából, illetve a hallgatói jogviszonyából eredõ
kötelezettségét vétkesen megszegi, fegyelemsértést követ el. A fegyelmi felelõsségre a XII. Fejezet rendelkezéseit
az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A 135. § (1) bekezdés d)–h) pont, a 136. §, 144. § (1) bekezdés,
a 149. és 150. §, valamint a 165–167. § nem alkalmazhatók. A fegyelmi eljárás lefolytatásának e törvényben nem
szabályozott kérdéseiben az NKE fegyelmi és kártérítési szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Honvéd tisztjelölttel szemben kiszabható fenyítések körét a 135. § (1) bekezdés a)–c) pontja és a felsõoktatásról
szóló törvény határozza meg azzal, hogy a honvéd tisztjelölt tekintetében a tanulmányok folytatásától való eltiltás
nem alkalmazható, valamint meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése vagy megvonása helyett
az ösztöndíj csökkenthetõ legfeljebb öt hónapra 10–50 százalékkal. A fegyelmi eljárás megindítását és a fenyítés
kiszabását a honvéd tisztjelölt tanulmányi teljesítménye nem befolyásolja.
(3) A fegyelmi jogkört a 137. § (6) bekezdése, a 140. § (2) bekezdése kivételével az állományilletékes parancsnok
gyakorolja. Ha a fegyelemsértést a honvéd tisztjelölt és az állomány tagja együttesen valósítja meg, a fegyelmi eljárás
lefolytatására és fenyítés kiszabására az az elöljáró parancsnok jogosult, akinek a fegyelmi jogköre valamennyi
elkövetõre kiterjed. A kizárás fenyítés kiszabására a Honvéd Vezérkar fõnöke jogosult.
(4) Ha a fegyelmi jogkört az állományilletékes parancsnok gyakorolja, vizsgálóként a Zászlóalj tiszti állományának
tagját kell kijelölni. Más esetben az elöljáró parancsnok az alárendeltségébe tartozó szervezetek állományába tartozó
személyt jelöl ki.
(5) A honvéd tisztjelölt képviseletében a kari hallgatói érdekképviselet is eljárhat.
(6) A felfüggesztett fegyelmi eljárást folytatni lehet, ha elõreláthatóan kizárás fenyítés kiszabása szükséges.
229/I. § (1) A méltatlansági eljárásra e Fejezet és a XII/A. Fejezet tiszti állományra vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(2) A honvéd tisztjelölttel szemben a méltatlansági eljárást az állományilletékes parancsnok rendeli el, amennyiben
a honvéd tisztjelölt által elkövetett cselekmény alkalmas lehet az 59. § (6) bekezdés c) pontja szerinti méltatlanság
megállapítására.
(3) A bizottság elnökét és a tagjait az állományilletékes parancsnok jelöli ki úgy, hogy a bizottság egyik tagja
a Zászlóalj tiszti állományának tagja.
229/J. § (1) A honvéd tisztjelölt a tisztjelölti szolgálati viszonyából, illetve a hallgatói jogviszonyából eredõ
kötelezettségét vétkesen megszegésével okozott kárért kártérítési felelõsséggel tartozik. A Honvédség vétkességre
tekintet nélkül teljes mértékben felel azért a kárért, amely a honvéd tisztjelöltnek a tisztjelölti szolgálati viszonyával
összefüggésben keletkezett.
(2) A honvéd tisztjelölt és a Honvédség kártérítési felelõsségére a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni.
229/K. § (1) A honvéd tisztjelölt – a 229/L. § (1) bekezdés kivételével – havonta ösztöndíjra jogosult.
(2) Az ösztöndíj alapösztöndíjból, alapösztöndíj-kiegészítésbõl, tanulmányi pótlékból, valamint egyéb pótlékokból
áll. Az ösztöndíj összegét az egyes ösztöndíj elemekre meghatározott szorzószámok és az illetményalap szorzataként
kell kiszámolni. Tört idõszak esetén az alapösztöndíj, az alapösztöndíj-kiegészítés, tanulmányi pótlék összegét
idõarányosan, az adott hónap naptári napjainak figyelembevételével kell meghatározni.
(3) Az alapösztöndíj szorzószáma havonta:
a) szakaszparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetében:
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetében:
c) az a) és b) pontokba nem tartozók esetében:

0,60
0,55
0,50

(4) Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes kiképzési vagy tanulmányi szemeszterek alapján:
a) I. szemeszter (katonai alapfelkészítés):
b) II. szemeszter:
c) III. szemeszter:
d) IV. szemeszter:
e) V. szemeszter:
f) VI. szemeszter:
g) VII. szemeszter:
h) VIII. szemeszter:

0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32

(5) Az egyes idõszakokra megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következõ idõszak elsõ napját megelõzõ napig,
a VIII. szemeszter esetén pedig a honvéd tisztjelölt jogviszony megszûnése napjáig jár.
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(6) A honvéd tisztjelölt az elõzõ szemeszter tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pótlékra jogosult, amelynek
szorzószáma havonta a korrigált kreditindex alapján:
a) 3,50 és alatta:
b) 3,51–4,00 között:
c) 4,01–4,50 között:
d) 4,51–5,00 között:
e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek
megfelelõk esetében:

nem jár
0,10
0,15
0,20
0,40

(7) Az egyéb pótlékok az illetményalap százalékában meghatározva a következõk:
a) a repülési pótlék – az éves repülési tervben meghatározott repülési feladatok 100 százalékos teljesítése esetén –
évente 25–100 százalék;
b) ejtõernyõs-ugrási pótlék az ugrások számától függõen ugrásonként 2–5 százalék;
c) katasztrófavédelmi pótlék naponta 5,8 százalék.
(8) Az ösztöndíj folyósítására a 115. és a 116. §-okat megfelelõen alkalmazni kell.
229/L. § (1) Nem jogosult ösztöndíjra a honvéd tisztjelölt, ha a tisztjelölti szolgálati viszonya szünetel, valamint ha
jogellenesen távol van.
(2) A beosztásból történõ felfüggesztés idejére az ösztöndíj folyósítását legfeljebb annak 50 százalékáig fel kell
függeszteni azzal, hogy ha az eljárás felelõsség megállapítása nélkül kerül megszüntetésre, az ösztöndíjat kamataival
utólag ki kell fizetni.
229/M. § (1) A honvéd tisztjelölt miniszteri rendeletben meghatározottak szerint térítésmentes természetbeni
ellátásként élelmezési, ruházati ellátásra, elhelyezésre és tanszertámogatásra, ezen túlmenõen költségtérítésre és
szociális juttatásokra jogosult.
(2) Szolgálati kiküldetés esetén a honvéd tisztjelöltet a hivatásos katonának a jogszabály szerint járó napidíj
50 százaléka illeti meg azzal, hogy ideiglenes külföldi szolgálat esetén a honvéd tisztjelölt a külföldi napidíjáról
lemondhat.
(3) Ha a honvéd tisztjelölt külföldön teljesít feladatot vagy tanulmányokat folytat, hazai ösztöndíján felül
devizaellátmányra, külföldi napidíjra és költségtérítésekre külön jogszabályban meghatározottak szerint jogosult.
Ettõl eltérõen a pályázati forrásból finanszírozott külföldi tanulmányok esetén a honvéd tisztjelölt a hazai ösztöndíjára
jogosult, továbbá részére a kiküldõ a rendelkezésére álló pályázati forrás terhére további juttatásokat állapíthat meg.
229/N. § (1) Kegyeleti gondoskodás keretében a honvéd tisztjelölt tekintetében a 237. § (1)–(4) és a (6) bekezdést,
a 238. és a 239. § alkalmazni kell.
(2) A honvéd tisztjelölt egészségügyi ellátását a tisztjelölti szolgálati viszony fennállása alatti megbetegedés vagy
baleset esetén a Honvédség egészségügyi szolgálata biztosítja.
(3) A honvéd tisztjelölt részére szolgálati kötelmekkel összefüggõ halála, balesete vagy betegsége esetén a 229/J. §
alapján a Honvédség kártérítési felelõsséggel tartozik.
(4) A szolgálati kötelmekkel összefüggõ baleset vagy betegség megállapítás tekintetében a 201. §-t kell alkalmazni.
229/O. § A honvéd tisztjelölt az adott feladat kiemelkedõ teljesítéséért vagy a feladatok hosszabb idõn át történõ
eredményes végzéséért a következõ elismerésben részesíthetõ:
a) pénzjutalom,
b) a miniszter által alapított kitüntetõ cím, díj, plakett, oklevél, emléklap, szálfegyver vagy
c) kitüntetés.
229/P. § A honvéd tisztjelölt a XV. Fejezet rendelkezéseinek megfelelõen kérelmet, szolgálati panaszt nyújthat be,
fellebbezéssel élhet, és bírósághoz fordulhat.”
50. §

A Hjt. a következõ XVI/B. Fejezettel egészül ki:

„XVI/B. FEJEZET
A HONVÉD ALTISZT-JELÖLTRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
229/R. § (1) Az altiszt-jelölti szolgálati viszony a Honvédség és a honvéd altiszt-jelölt között létrejött sajátos szolgálati
jogviszony, melyben mindkét felet e törvényben, más jogszabályokban és az ösztöndíjszerzõdésben meghatározott
kötelezettségek terhelik, és jogosultságok illetik meg.
(2) Altiszt-jelölti szolgálati viszony azzal a katonai szakképzésre felvételt nyert 18. életévét betöltött, de a felvétel
évében 23. évet be nem töltött, cselekvõképes, állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel, magyar
állampolgársággal rendelkezõ, büntetlen elõéletû személlyel létesíthetõ, aki a külön jogszabályban elõírt
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nemzetbiztonsági, egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek megfelel, továbbá
ösztöndíjszerzõdésben vállalja, hogy a szakképzés idejére a tanulói jogviszonya mellett a Honvédséggel altiszt-jelölti
szolgálati viszonyt létesít, és tart fenn.
(3) Az altiszt-jelölti szolgálati viszonnyal kapcsolatos miniszteri rendeletben meghatározott állományilletékes
parancsnoki jogköröket a Honvédség hadrendjébe tartozó, a katonai szakképzésre kijelölt szervezet parancsnoka
gyakorolja. Az intézményvezetõi megbízás nemzeti köznevelési törvényben meghatározott feltételeinek
– amennyiben ennek az állományilletékes parancsnok nem felel meg – a szakképzésért felelõs helyettes kell, hogy
megfeleljen. Ebben az esetben a szakképzésért felelõs helyettes gyakorolja a honvéd altiszt-jelölt tanulói
jogviszonyával kapcsolatos jogköröket. A katonai szakképzésre kijelölt szervezet nevében az „iskola” kifejezést nem
kell szerepeltetni.
229/S. § (1) A 229/C. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a katonai alapfelkészítés 3 hónap, és
az ösztöndíjszerzõdésben próbaidõt erre az idõtartamra kell kikötni.
(2) A Honvéd Vezérkar fõnöke egyoldalú írásbeli nyilatkozattal megszünteti az altiszt-jelölti szolgálati viszonyt, ha
a honvéd altiszt-jelölt körülményeiben olyan változás állt be, amelynek következtében már nem felel meg a felvételkor
támasztott alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az altiszt-jelölti szolgálati viszony a törvényi feltétel
megállapításának napján szûnik meg.
(3) A törvény erejénél fogva szûnik meg az altiszt-jelölti szolgálati viszony
a) a tanulói jogviszony megszûnésének napján
b) ha a honvéd altiszt-jelölt a tanulmányi kötelezettségét a jogszabályokban vagy a katonai szakképzést folytató
szervezet szervezeti és mûködési szabályzatában megengedett mértéket meghaladóan nem teljesítette;
c) a sikertelen szakmai vizsga esetén az elsõ szakmai vizsgaidõszak utolsó vizsganapján.
229/T. § (1) A honvéd altiszt-jelölt a Honvéd Vezérkar fõnökének engedélyével, az altiszt-jelölti szolgálati viszonyának
fenntartása mellett az elsõ félév végéig, legfeljebb egyszer ágazatot, illetve szakirányt válthat. A honvéd altiszt-jelölt
külföldön tanulmányokat a Honvéd Vezérkar fõnökének engedélyével folytathat, vendégtanulói jogviszonyt
a Honvéd Vezérkar fõnökének elõzetes engedélyével létesíthet.
(2) A honvéd altiszt-jelölt köteles különösen
a) részt venni a Hvt. 36. § (1) bekezdés a)–f) pontja és (2) bekezdése szerinti feladatok ellátásában,
b) a haza katonai védelmére felkészülni, részt venni az ehhez szükséges kiképzésben, és a tanórán kívüli katonai
felkészítésen, tanulmányi kötelezettségét teljesíteni,
c) õr-, ügyeleti, készenléti és futárszolgálatot, katonai rendészeti szolgálatot, valamint díszelgési és kegyeleti
feladatokat ellátni,
d) kijelölés alapján alegységparancsnoki feladatokat ellátni,
e) megelõzõ védelmi helyzetben és rendkívüli állapot idején egyéb katonai feladat ellátására,
f) közremûködni a honvédelmi nevelés programjának megvalósításában,
g) a Honvéd Vezérkar fõnöke által elrendelt feladatokat ellátni,
h) a minõsített adat védelmére vonatkozó szabályokat betartani, és
i) óvni és rendeltetésszerûen használni a rábízott haditechnikai eszközöket és felszerelési tárgyakat.
(3) Az (2) bekezdés a)–g) pontjában meghatározott szolgálati feladat ellátására a honvéd altiszt-jelölt vezényelhetõ.
E feladatok végrehajtásának ideje alatt, igazoltnak kell tekinteni a tanulmányi kötelezettségektõl való távolmaradást,
és biztosítani kell a tanulmányi kötelezettség utólagos teljesítésének lehetõségét.
229/U. § (1) A honvéd altiszt-jelölt – a 229/L. § (1) bekezdése kivételével – havonta ösztöndíjra jogosult.
(2) Az alapösztöndíj szorzószáma havonta:
a) szakaszrangidõs altiszti feladatok ellátására kijelöltek esetében:
b) rajparancsnoki feladatok ellátására kijelöltek esetében:
c) az a) és b) pontokba nem tartozók esetében:

0,40
0,35
0,30

(3) Az alapösztöndíj-kiegészítés szorzószáma havonta az egyes tanulmányi félévek idõszakai alapján:
a)
b)
c)
d)

13/1. félév:
13/2. félév:
14/1. félév:
14/2. félév:

0,20
0,22
0,24
0,26

(4) Az egyes idõszakokra megállapított alapösztöndíj-kiegészítés a következõ idõszak elsõ napját megelõzõ napig,
a 14/2. félév esetén pedig az altiszt-jelölt szolgálati viszony megszûnése napjáig jár.
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(5) A honvéd altiszt-jelölt az elõzõ félév tanulmányi eredménye alapján tanulmányi pótlékra jogosult, amelynek
szorzószáma havonta:
a) 3,50 és alatta:

nem jár

b) 3,51–4,00 között:

0,10

c) 4,01–4,50 között:

0,15

d) 4,51–5,00 között:

0,20

e) a tanulmányi és vizsgaszabályzatban megfogalmazott legmagasabb követelményeknek
megfelelõk esetében:

0,40

(6) Miniszteri rendeletben meghatározottak szerint a honvéd altiszt-jelölt az illetményalap 5,8 százalékában
meghatározott katasztrófavédelmi pótlékra lehet jogosult.
229/V. § Ha e Fejezet eltérõen nem rendelkezik, az altiszt-jelölti szolgálati viszonyra a tisztjelölti szolgálati viszonyra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ahol a XVI/A. Fejezet rendelkezése
a) honvéd tisztjelöltet említ azon a honvéd altiszt-jelöltet,
b) tisztjelölti szolgálati viszonyt említ azon az altiszt-jelölti szolgálati viszonyt,
c) tisztjelölti állományba vételt említ azon az altiszt-jelölti állományba vételt,
d) tiszti állományt említ azon az altiszti állományt,
e) honvédtiszti alapképzést említ azon a katonai szakképzést,
f) hallgatói jogviszonyt említ azon a tanulói jogviszonyt,
g) felsõfokú végzettséget tanúsító oklevelet említ azon a szakképzettséget igazoló bizonyítványt,
h) Zászlóaljat említ azon a katonai szakképzést folytató szervezetet, és
i) felsõoktatásról szóló törvényt említ azon köznevelésrõl és a szakképzésrõl szóló törvényt
kell érteni.”
51. §

A Hjt. XIX. Fejezete helyébe a következõ rendelkezés lép:

„XIX. FEJEZET
A KNBSZ ÁLLOMÁNYÁRA VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOK
240. § A KNBSZ állományára e törvény rendelkezéseit, az e Fejezetben foglalt eltérésekkel, valamint a rájuk vonatkozó
külön törvény elõírásaival együtt kell alkalmazni.

A szolgálati jogviszony jellege
241. § (1) A KNBSZ állományába tartozás olyan sajátos szolgálati viszony, amely – a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel – a Honvédség hivatásos állományának tagja és a KNBSZ között jön létre. A fõigazgató munkáltatói jogköreit
miniszteri rendelet határozza meg.
(2) Szolgálati viszony a miniszter jóváhagyásával akkor hozható létre olyan személlyel, aki nem tagja a Honvédség
hivatásos állományának, ha a nemzetbiztonsági feladat végrehajtása érdekében történõ foglalkoztatás kizárólag
fedõintézmény keretében valósul meg.
(3) A KNBSZ tagjának a Honvédséggel fennálló szolgálati viszonya – a lemondás kivételével – csak akkor szüntethetõ
meg, ha a KNBSZ-el fennálló jogviszonya megszûnik.
242. § (1) A KNBSZ állományának tagja nemzetbiztonsági feladatait külsõ munkaviszonyt létesítve is elláthatja.
(2) A KNBSZ fõigazgatója a hivatásos állomány tagját fedõbeosztásba helyezheti. A KNBSZ fedõbeosztást ellátó
tagjának szolgálati viszonyát folyamatosnak kell tekinteni, elõmenetelére a speciális beosztást betöltõkre vonatkozó
rendfokozati elõmeneteli szabályok az irányadók.
(3) A KNBSZ fedõintézményben végzett feladatait befejezõ tagjára – amennyiben számára rendfokozatának
megfelelõ más beosztás nem biztosítható – a 48. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazhatók.

Az alapvetõ jogok korlátozása
243. § (1) A KNBSZ állományának tagja
a) a gyülekezési jog alapján szervezett rendezvényen történõ megjelenési szándékát köteles a fõigazgatónak írásban
bejelenteni, aki a részvételt megtilthatja;
b) a külföldre utazásának tervezett idõpontját, útvonalát, az utazás célját, útitársait, külföldi tartózkodási helyét,
hazatérésének várható idõpontját – az utazás megkezdését megelõzõen legalább 10 nappal – szolgálati elöljárójának
köteles írásban bejelenteni. A NATO és az EU tagállamaiba utazást ettõl eltérõen, legkésõbb az utazás megkezdését
megelõzõ napon kell szolgálati elöljárójának írásban bejelenteni. A fõigazgató a külföldre utazást szolgálati vagy
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nemzetbiztonsági érdekbõl megtilthatja, illetve korlátozhatja. Rendkívül indokolt esetben a fenti határidõktõl el lehet
térni;
c) köteles a fõigazgatónak írásban bejelenteni
ca) külföldi állampolgárral vagy külföldi állampolgársággal is rendelkezõ személlyel létesített, fenntartott kapcsolatát,
cb) a vele egy lakó-, illetve tartózkodási helyen együtt élõ személyek tekintetében beállott változást,
cc) valamennyi hazai, vagy külföldi pénzintézetnél vezetett számláját,
cd) egy millió forintot meghaladó forgalmi értékû ingatlan, vagy ingóság megszerzését, és
ce) a biztonsági helyzetét befolyásoló egyéb körülményeket, azok megváltozását.
(2) A KNBSZ állományának tagja – az elöljáró parancsnok által elrendelt idõszakban – köteles bejelenteni a szolgálaton
kívüli tartózkodási helyét.

Az érdek-képviseleti szervek és az érdekvédelem
244. § (1) A KNBSZ állományának tagjai szolgálati, szociális és életkörülményeikkel kapcsolatos érdekeik védelmére
érdek-képviseleti szervet hozhatnak létre, ha az állomány egyharmada alapító tagként az érdek-képviseleti szerv
megalapítását kimondja.
(2) Az érdek-képviseleti szerv nemzetközi és hazai érdek-képviseleti szövetséghez nem csatlakozhat.
Az érdek-képviseleti szerv a KNBSZ állományát a KNBSZ-el szemben bíróság vagy más hatóság elõtt nem képviselheti.
Az érdek-képviseleti szerv tevékenysége nem irányulhat a KNBSZ rendeltetésszerû feladatainak, valamint az elöljárói
jogkör gyakorlása ellen.
(3) Az (1) bekezdés alapján létrejövõ érdek-képviseleti szerven kívül más érdek-képviseleti szerv a KNBSZ-nél nem
mûködhet, azokhoz a KNBSZ állományának tagja nem csatlakozhat.
245. § Az érdek-képviseleti szervet véleményezési jog illeti meg a KNBSZ költségvetésében elõirányzott jóléti célú
pénzeszközök felhasználásával és szociális juttatásokkal, lakásgazdálkodással, egészségügyi ellátással, illetõleg
a szolgálati és munkakörülményekkel összefüggõ tervek kialakításával kapcsolatban.

A szolgálati viszony létesítésének és fenntartásának feltételei
246. § (1) A KNBSZ-nál szolgálati viszony azzal létesíthetõ és tartható fenn
a) aki vállalja a titoktartási kötelezettséget,
b) akinek életvitele nem kifogásolható és hozzájárul annak a szolgálati viszony létesítése elõtti, valamint a szolgálati
viszony fennállása alatti ellenõrzéséhez,
c) aki elfogadja egyes alkotmányos alapjogainak e törvény szerinti korlátozását,
d) aki tudomásul veszi, hogy szolgálati viszonya fennállása alatt szolgálata törvényes ellátását tudta és beleegyezése
nélkül – törvényben meghatározott szerveknél és módon – ellenõrizhetik,
e) akinek a külön törvényben meghatározott legmagasabb szintû nemzetbiztonsági ellenõrzése kockázatmentes
szakvéleménnyel zárul,
f) aki a poligráfos vizsgálaton történõ részvételt vállalja, és
g) írásban hozzájárul az 5. számú mellékletben meghatározott személyes adatai kezeléséhez.
(2) A szolgálati viszony fennállása alatt a KNBSZ az (1) bekezdésben meghatározott adatokat, a feltételeknek való
megfelelést bármikor ellenõrizheti, és elrendelheti a poligráfos vizsgálatot. A poligráfos vizsgálatot csak felvételi
eljárás, külön törvény szerinti belsõ biztonsági és bûnmegelõzési feladatok, valamint nemzetbiztonsági ellenõrzés
végrehajtása során lehet elrendelni. A poligráfos vizsgálat kérdései csak biztonsági kockázati tényezõkkel kapcsolatos
adatkörökre terjedhetnek ki.
(3) A KNBSZ-hoz történõ kinevezési okmány a 43. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérhet. A KNBSZ állományának
tagjára a XII/A. Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók. A fõigazgató további alkalmassági, valamint az egyes
beosztásokhoz tartozó részletes követelményeket határozhat meg.
(4) Ahol e törvény katonai és rendvédelmi oktatási intézményeket említ, a KNBSZ esetében a KNBSZ oktatási
intézményét és a nemzetbiztonsági képzéseket is érteni kell.
247. § (1) A 41. § (2) bekezdés a), c), e), f) pontjában meghatározottakon túl nem létesíthetõ szolgálati viszony azzal,
a) aki büntetlen elõéletû, de a bíróság bûncselekmény elkövetése miatt büntetõjogi felelõsségét jogerõs ítéletben
megállapította,
aa) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés
esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,
ab) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érõ végrehajtandó szabadságvesztés esetén
a mentesítés beálltától számított tíz évig,
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ac) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett vagy részben felfüggesztett
szabadságvesztés esetén a mentesítés beálltától számított nyolc évig,
ad) szándékos bûncselekmény miatt kiszabott közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított öt évig,
ae) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés
beálltától számított nyolc évig,
af) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés
beálltától számított öt évig,
ag) gondatlan bûncselekmény miatt kiszabott, közérdekû munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától
számított három évig,
b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntetõ végzés
jogerõre emelkedésétõl számított három évig,
c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidõ, annak meghosszabbítása esetén
a meghosszabbított próbaidõ elteltétõl számított három évig,
d) korábbi szolgálati viszonya a (6) bekezdés alapján szûnt meg, vagy
e) akivel szemben büntetõeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult
eljárást – van folyamatban, a büntetõeljárás jogerõs bejezéséig.
(2) Az (1) bekezdés ac)–ag) és a c) pontban foglalt kizáró októl a munkáltatói jogkör gyakorlója eltekinthet, ha
az eljárásra kizárólag katonai bûncselekmény miatt került sor. A hivatásos állomány tagjának vagy a jelentkezõnek
a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez csatolni kell a vele közös háztartásban élõ hozzátartozójának 7. számú melléklet
szerinti nyilatkozatát, valamint a 8. számú melléklet szerinti nyilatkozatot. A kifogástalan életvitel ellenõrzésének
lefolytatásához a 9. számú melléklet szerinti adatlapot kell kitölteni.
(3) Az életvitel nem kifogástalan, ha
a) a hivatásos állomány tagja vagy a jelentkezõ esetében fennállnak az (1) bekezdésében meghatározottak, vagy
b) a jelentkezõ vagy a hivatásos állomány tagja nem alkalmas – különös tekintettel a szolgálaton kívüli magatartására,
családi és lakókörnyezeti kapcsolataira, anyagi, jövedelmi viszonyaira, valamint a bûncselekményt elkövetõ vagy azzal
gyanúsítható személyekkel fenntartott kapcsolatára – a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátására.
(4) A hivatásos állomány tagját az ellenõrzés megkezdésérõl, befejezésérõl tájékoztatni nem kell, az elvégzett
vizsgálat eredményét közölni kell vele. Ha nem létesül szolgálati viszony, vagy a szolgálati viszony fennállása alatti
ellenõrzés jogsértést, vagy kifogásolható életvitelt nem állapít meg, a keletkezett iratokat, adatokat – a kifogástalan
életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ határozat kivételével – az ellenõrzés befejezésétõl számított 8 napon belül
meg kell semmisíteni.
(5) A szolgálati viszony fennállása alatt a kifogástalan életvitel ellenõrzését a miniszter által meghatározott
gyakorisággal – legfeljebb azonban évente – kell végrehajtani. Soron kívüli ellenõrzésre akkor kell intézkedni, ha
a kifogástalan életvitel ellenõrzésének kezdeményezésére jogosult tudomására jutott adatokból kifogásolható
életvitelre lehet következtetni.
(6) A hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát felmentéssel meg kell szüntetni, ha a szolgálatra alkalmatlanná
vált, mert
a) nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményének, vagy
b) a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozatot határidõben nem tette meg.
(7) A (6) bekezdés esetén a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonyát felmentési idõ nélkül kell megszüntetni,
és a hivatásos állomány tagja végkielégítésre nem jogosult.
(8) Ha a hivatásos állomány tagjának szolgálati viszonya a (6) bekezdés a) pontja alapján felmentéssel megszüntetik,
a keletkezett iratok és adatok – a kifogástalan életvitel ellenõrzését elrendelõ és befejezõ határozat kivételével –
a szolgálati viszony megszûnését követõ 5. év december 31-ig kezelhetõk.

Állományba tartozás és szolgálatteljesítés
248. § A KNBSZ állományának tagja – a 46. §-ban meghatározottakon túl – a külön törvényben meghatározott
intézményeknél és szervezeteknél is teljesíthet szolgálatot.
249. § (1) A KNBSZ esetében az elöljáró parancsa teljesítésének módjára a külön törvényben meghatározott eltérõ
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) A titoktartási kötelezettség alól a miniszter és a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró adhat felmentést. E jogkör
nem ruházható át.
250. § (1) A KNBSZ állományának tagja a teljesítményértékelését és a minõsítését bíróság elõtt nem támadhatja meg.
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(2) A KNBSZ-nél önálló elõmeneteli bizottságok mûködnek.
251. § (1) Az e törvényben meghatározott pótlékokon felül a KNBSZ állományának tagját az illetményalap
százalékában meghatározva még akciószolgálati pótlék is megilleti, amelynek mértéke óránként 0,5 százalék.
(2) A KNBSZ állományának tagjának a külön törvényben meghatározottak szerint titkosszolgálati pótlék jár.

Szolgálati panasz és fellebbezés
252. § (1) Szolgálati panasz esetén a hivatásos állomány tagja képviseletében ügyvéd nem járhat el.
(2) A KNBSZ állományának tagja által benyújtott panaszt a sérelmezett döntést hozó, intézkedést tevõ vagy
mulasztást elkövetõ személy szolgálati elöljárója bírálja el.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárásban hozott sérelmezett döntés ellen, a KNBSZ állományának tagja panaszával
a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáróhoz fordulhat. Ha a sérelmezett döntést a munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró
hozta, a (4) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) A munkáltatói jogkört gyakorló elöljáró által hozott elsõ fokú határozat, valamint a nem felülvizsgálati jogkörben
hozott döntés, intézkedés vagy mulasztás ellen a hivatásos állomány tagja panasszal, illetve fellebbezéssel
a miniszterhez fordulhat.

Bírósági út
253. § A KNBSZ állományának tagja a szolgálati viszonyból származó jogvita esetén akkor fordulhat bírósághoz, ha
a szolgálati viszonyra vonatkozó – az elöljáró mérlegelési jogkörébe nem tartozó – döntést vagy intézkedést, vagy ezek
elmulasztását sérelmesnek tartja, és a rendelkezésre álló egyéb jogorvoslati lehetõségeket már kimerítette.

Személyügyi nyilvántartás
254. § (1) A KNBSZ állományáról az alap- és a központi személyügyi nyilvántartást a KNBSZ vezeti. A KNBSZ a miniszter
által vezetett központi nyilvántartás részére – a miniszter által meghatározott adatokról – csak számszerû, összesített
információk adására kötelezett.
(2) A központi nyilvántartásba a 228. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározottakon túl betekinteni,
onnan adatot átvenni a miniszter, valamint a miniszter vagy a KNBSZ fõigazgatója által meghatározott, a miniszter
irányítási feladatai ellátását segítõ szervezetben, illetve a KNBSZ-nál dolgozó személyek jogosultak.
(3) A KNBSZ személyügyi nyilvántartási rendjére a fõigazgató saját hatáskörében intézkedhet.”
52. §

A Hjt. 267. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény)
„b) a 98. §-a, 102/A. §-a és a 103. § (1) bekezdés a) pontja a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által
a szülõi szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

53. §

A Hjt. 269. §-a a következõ (1) és (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A sorkatonai szolgálat teljesítésével összefüggõ balesetekkel, a sorkatonai szolgálattal összefüggésben kialakult,
vagy azzal összefüggésben súlyosbodott betegségekkel kapcsolatos kárigények elbírálására a sorkatonai
szolgálatteljesítése alatt hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.
(2) A 68. § (11) bekezdésének i) pont második fordulatát a 2010. január 1. és a 2010. december 1. között
meghosszabbított szerzõdésekre is alkalmazni kell, feltéve hogy az 2012. január 1-jén is fennáll. Az érintett szerzõdéses
katona 2012. február 29-ig nyújthatja be a szerzõdés-hosszabbítási díj kifizetésére vonatkozó kérelmét. Ebben
az esetben a szerzõdés-hosszabbítási díjat a szerzõdés-hosszabbítást megelõzõen letöltött szolgálati idõ utolsó
napján számított távolléti díj alapján a kérelem benyújtását követõ második havi illetménnyel együtt kell kifizetni.”

54. §

A Hjt. 274. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„274. § Az állomány e törvény 2011. december 31-én hatályos 48. § (1) bekezdés h) pontja szerint, vagy e törvény
hatálybalépése elõtt hatályos szabályok szerint ennek megfelelõ jogcímen rendelkezési állományban lévõ tagja
2011. december 31-ét követõen szakszervezeti tisztségére tekintettel nem tartható rendelkezési állományban.”
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55. §

A Hjt. a következõ 277–280/B. §-sal egészül ki:
„277. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvénnyel
módosított 46. § (7) bekezdését és a 84. § (2) bekezdésében meghatározott legénységi várakozási idõket a 2011.
december 31-e után állományba vettek tekintetében kell alkalmazni. A 2011. december 31-én állományban lévõ
szerzõdéses legénységi katonák várakozási idejére a 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell alkalmazni.
278. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvénnyel
módosított 114. § (1) bekezdés u) pontját a Honvéd Koronaõrség tagját megilletõ díszelgési pótlék tekintetében 2011.
május 30-tól kell alkalmazni.
279. § E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi CLXXXIV. törvénnyel
megállapított 7. és 8. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat a KNBSZ 2012. január 1-jén hivatásos állományban lévõ
tagjának 2012. március 30-ig kell megtennie.
280. § (1) A honvéd tisztjelölt 2012. január 1-jén hatályos ösztöndíjszerzõdésének azon elemeit, amelyek kizárólag
az NKE létrejöttével kapcsolatban, vagy a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak
jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló
2011. évi CLXXXIV. törvény rendelkezéseire figyelemmel módosulnak, a Honvédség 2012. február 1-ig egyoldalúan
módosítja, és errõl a honvéd tisztjelölt részére értesítést küld. Az ösztöndíjszerzõdés más elemeinek módosítása közös
megegyezéssel történhet.
(2) 2012. január 1-jén honvédtiszti alapképzésben részt vevõ honvéd tisztjelölt esetén a Zászlóalj 2012. január 31-ig
felterjeszti a nemzetbiztonsági ellenõrzés lefolytatása iránti kérelmet. A kérelem alapján a nemzetbiztonsági
ellenõrzést 2012. március 15-ig el kell rendelni.
280/A. § (1) E törvénynek a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló
2001. évi XCV. törvény és más törvények szolgálati viszonnyal kapcsolatos módosításáról szóló 2011. évi
CLXXXIV. törvénnyel megállapított XVI/B. § Fejezetét a 2012/13. tanévtõl kell alkalmazni. A 2012/13. évre vonatkozó
középfokú felvételi tájékoztatót e törvénynek megfelelõen kell elõkészíteni és közzétenni.
(2) 2012. január 1-jén katonai szakképzésben résztvevõ honvéd tiszthelyettes-jelölt jogállására a 2011. december
31-én hatályos jogszabályok és a 2012. január 1. elõtt megkötött tanulmányi szerzõdésben foglaltak az irányadók.
280/B. § E törvény eltérõ rendelkezése hiányában, ahol törvény, kormányrendelet, illetve HM rendelet tiszthelyettest
említ, azon altisztet is érteni kell.”

56. §

(1) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a) pont af) alpont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, szünetelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait,
az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét,
ideértve)
„af) nyugállományúakra, a szolgálati járandóságban részesülõkre vonatkozó szabályokat, a „Katonai nyugdíjas
igazolvány” rendszeresítését,”
(2) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a) pont ah) alpont helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a szolgálati viszony létesítésének, módosításának, szünetelésének, megszüntetésének, tartalmának részletes szabályait,
az ezekkel összefüggõ személyügyi hatáskörök gyakorlásának, a személyügyi igazgatásnak és nyilvántartásnak a rendjét,
ideértve)
„ah) a honvéd tisztjelöltekre, a honvéd altiszt-jelöltekre és a szolgálaton kívüliekre vonatkozó szabályokat;”
(3) A Hjt. 287. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza: )
„c) a katonai szolgálathoz, valamint az egyes beosztásokhoz kapcsolódó szakmai, egészségi, pszichikai, fizikai
alkalmassági követelményeket, a szolgálati beosztások betöltéséhez szükséges végzettségi, képzettségi, tanfolyami
és idegennyelv-ismereti követelményeket, a beosztások átminõsítésének rendjét;”
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(4) A Hjt. 287. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza: )
„e) az illetmény, az ösztöndíj, a túlszolgálati díj, a végkielégítés, a leszerelési segély, szerzõdés-hosszabbítási díj,
szerzõdéskötési díj, a rendelkezésre állási díj, a jubileumi jutalom, a külön juttatás, a szabadságmegváltás
megállapításával, folyósításával, az illetménypótlékok és a megbízási díj jogosultságával, megállapításával,
kifizetésével, valamint a toborzópénz, a szerzõdés-hosszabbítási díj, a szerzõdéskötési díj visszafizetésével kapcsolatos
szabályokat, továbbá az illetménygazdálkodás rendjét;”
(5) A Hjt. 287. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza: )
„g) a pihentetés, üdültetés rendjét, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokat;”
(6) A Hjt. 287. § (2) bekezdés a következõ m)–o) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza: )
„m) az állomány tagját megilletõ tanulmányi támogatás formáját és mértékét, az állomány tagját, a honvéd
tisztjelöltet és a honvéd altiszt-jelöltet terhelõ megtérítési kötelezettség mértékét, a visszakövetelés, a fizetési
könnyítés szabályait,
n) a katona szocializáció szempontjából lényeges követelményeket, az elvárt követelményszintet, a honvéd
tisztjelöltek és a honvéd altiszt-jelöltek értékelésének szabályait,
o) a kifogástalan életvitel ellenõrzésének végrehajtási szabályait.”
57. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

58. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba, és 2012. május 1-jén a hatályát
veszti.
(2) A 64. § (4) bekezdése 2012. január 2-án lép hatályba.
(3) Az 52. § 2012. március 8-án lép hatályba.

59. §

(1) A Hjt.
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország”, az „alkotmányos” szövegrész
helyébe a „törvényes”
b) 1. § (5) bekezdésében az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvényben” szövegrész
helyébe az „a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvényben”
c) 2. § (3) bekezdésében a „többnemzeti katonai szervezeteknél” szövegrész helyébe a „többnemzeti katonai
szervezeteknél, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (a továbbiakban: NKE)”
d) 2. § (13) bekezdésében a „204. § (1) bekezdés l) pontjában” szövegrész helyébe a „80. § t) pontjában”
e) 2. § (14) bekezdésében, 89. § (1) bekezdés c) pontjában az „a tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „az altiszti”,
f) 2. § (15), (19), (38) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 107. § (1) bekezdésében, 126. §
(4) bekezdés a) pontjában, 126. § (5) bekezdésében a „tiszthelyettesi” szövegrész helyébe az „altiszti”
g) 2. § (15), (18), (38) bekezdésében, a 126. § (4) bekezdés b) pontjában és a 6. számú melléklet „II. Besorolási osztály”
címû táblázatban a „honvéd” szövegrész helyébe a „közkatona”
h) 2. § (32) bekezdés a) pontjában a „204. §-a (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „80. §”
i) 2. § (32) bekezdés b) pontjában és 46. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország”
j) 2. § (40) bekezdésében a „204. § (1) bekezdésének g) pontjában” szövegrész helyébe a „80. § l) pontjában”
k) 14. § (3) bekezdés a) pontjában a „70. §-a (1) bekezdésének a), c) és f) pontjában” szövegrész helyébe a „36. §
(1) bekezdés a), b) és f) pontjában”
l) 14. § (3) bekezdés b) pontjában a „70. §-a (1) bekezdésének b), d) és g)–h) pontjában, valamint a Hvt. 121. §-ának
(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „36. § (1) bekezdés c)–e) és g) pontjában és a (2) bekezdés a) pontjában,
valamint a Hvt. 56. § (3) bekezdésében”

A Hjt. 1. számú melléklete helyébe e törvény 1. számú melléklete lép.
A Hjt. e törvény 2. melléklete szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.
A Hjt. e törvény 3. melléklete szerinti 8. számú melléklettel egészül ki.
A Hjt. e törvény 4. melléklete szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.
A Hjt. e törvény 5. melléklete szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.
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22. § (2) bekezdés a) pontjában a „pártpolitikai” szövegrész helyébe a „politikai”
23. §-ban az „engedélyével” szövegrész helyébe az „elõzetes írásbeli engedélyével”
26. § (3) bekezdésében az „az országos parancsnok” szövegrész helyébe az „a Honvéd Vezérkar fõnöke”
27. §-ban az „A szerzõdéses” szövegrész helyébe az „Az”
30. § (1) bekezdésében a „mûvelõdéshez, a tudományos és mûvészeti élet, a tanulás és a tanítás szabadságához”
szövegrész helyébe a „tudományos kutatás és mûvészeti alkotás szabadságához, továbbá a tanulás, valamint
a tanítás szabadságához”
r) 41. § (10) bekezdésében a „katonai nemzetbiztonsági szolgálatok” szövegrész helyébe a „Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat (a továbbiakban: KNBSZ)”
s) 41. § (13) bekezdésében és a 47/A. § (2) bekezdésében az „önkéntes mûveleti tartalékos” szövegrész helyébe
az „önkéntes tartalékos”
t) 41. § (14) bekezdésében a „szerzõdésben” szövegrész helyébe a „miniszteri rendeletben”
u) 46. § (3) bekezdés d) pontjában, a 89. § (1) bekezdés a) pontjában és 287. § (2) bekezdés b) pontjában a „katonai
nemzetbiztonsági szolgálatoknál” szövegrész helyébe a „KNBSZ-nél”
v) 47. § (4) bekezdésében az „a)–f)” szövegrész helyébe „a)–d)”
w) 47/B. § (1) bekezdésében, 230. § (3), (4) és (7) bekezdésében, 230/A. §-ában a „hadkiegészítõ parancsnokság”
szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv”
x) 47/B. § (4) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „lakóhely szerint illetékes
katonai igazgatási szerv”
y) 48. § (1) bekezdés m) pontjában és a (7) bekezdésben az „59/B. §” szövegrész helyébe „56/B. §”,
z) 48. § (2) bekezdésében az „Az” szövegrész helyébe az „A (3) bekezdésben foglalt kivétellel az”
szöveg lép.
(2) A Hjt.
a) 54. § (1)–(3) bekezdésében az „a szerzõdéses” szöveg helyébe az „az”
b) 59. § (5) bekezdésében a „ , ha” szövegrész helyébe a „ , ha rendelkezési állományban nem tartható és”
c) 61. § (1) bekezdés c) pontjában a „terhesség” szövegrész helyébe a „várandósság”,
d) 67. § (7) bekezdés a) pontjában a „nyugellátásra” szövegrész helyébe „szolgálati járandóságra, nyugellátásra”
e) 70. § (1) bekezdés b) pontjában a „1992. évi LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „törvény”
f) 76. §-ban az „az országos parancsnok” szövegrész helyébe az „a Honvéd Vezérkar fõnöke”, az „Az országos
parancsnok” szövegrész helyébe az „A Honvéd Vezérkar fõnöke”,
g) 93. § (1) bekezdésében a „terhessége” szövegrész helyébe a „várandóssága”,
h) 102. § (1) bekezdésében a „terhes” szövegrész helyébe a „várandós”,
i) 114. § (1) és (3) bekezdésében a „%-ában” szövegrész helyébe a „százalékában”, a „%” szövegrész helyébe
„százalék”,
j) 114. § (1) bekezdés s) és t) pontjában és a 3. számú melléklet 5. pont 5.3. alpontjában a „tiszthelyettes” szövegrész
helyébe az „altiszt”
k) 125/A. § (1) bekezdésében a „jogosult.” szövegrész helyébe a „jogosult azzal, hogy az ideiglenes külföldi szolgálat
esetén az állomány tagja külföldi napidíjáról lemondhat.”
l) 125/A. § (2) bekezdésében a „külföldi pénzbeli ellátását” szövegrész helyébe a „külföldi ellátását”
m) 125/A. § (2) bekezdésében a „közvetlenül” szövegrész helyébe a „közvetlen juttatással”
n) 138. § (3) bekezdésében a „tiszthelyettesre” szövegrész helyébe az „altisztre”
o) 139. § (1) bekezdésében az „Az országos parancsnokkal” szövegrész helyébe az „A Honvéd Vezérkar fõnökével,
illetve a KNBSZ fõigazgatójával”
p) 162. §-ban és a 198. § (4) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „30 napos jogvesztõ határidõn”
q) 162/A. §-ban az „59/B. § (3) bekezdésének” szövegrész helyébe az „56/B. § (2) bekezdésének”
r) 184. § (1) bekezdésében az „Az állomány tagjának” szövegrész helyébe az „A károsultnak”
s) 223. § (1) bekezdésében az „– az 59/B. § és a 162/A. § szerinti esetek kivételével –” szövegrész helyébe
a „– ha e törvény eltérõen nem rendelkezik –”
t) 234. §-ában a „hadkiegészítõ parancsnokságok” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv”
u) 237. § (5) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnokot” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv
parancsnokát”
v) 239/A. § (1) bekezdésében a „hadkiegészítõ parancsnok” szövegrész helyébe a „katonai igazgatási szerv vezetõje”
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w) 239/A. § (2) bekezdésében a „területileg illetékes hadkiegészítõ parancsnokság” szövegrész helyébe a „sírhely
földrajzi fekvése szerint illetékes katonai igazgatási szerv vezetõje”
x) 287. § (2) bekezdés k) pontjában a „korlátozását;” szövegrész helyébe a „korlátozását, ideértve a szolgálaton
kívüliekre és a címzetes önkéntes tartalékosokra vonatkozó szabályokat;”
y) 2. számú mellékletben a „tiszthelyettesek” szövegrész helyébe az „altisztek”
szöveg lép.
60. §

(1) Hatályát veszti a Hjt.
a) 1. § (6) bekezdésében az „1997. évi LXVII.” szövegrész,
b) 2. § (7) bekezdésében az „és a (8)” szövegrész,
c) 2. § (8) és (9) bekezdése,
d) 3. § (3) bekezdése,
e) 41. § (1) bekezdésében a „de 47 évesnél nem idõsebb,” szövegrész,
f) 45. § (6) bekezdése,
g) 46. § (3) bekezdés f) pontja,
h) 49. § (2) és (7) bekezdése,
i) 50. § (3) bekezdésében a „2. § (22) bekezdés szerinti” szövegrész
j) 59. § (2) bekezdés d) pontja,
k) 59/B. §,
l) 62. § (4) bekezdése,
m) 64. § (4) bekezdése,
n) 67. § (5) bekezdésében és a 68. § (10) bekezdésében „az 59. § (2) bekezdésének d) pontja alapján mentették fel,
vagy” szövegrész,
o) 68. § (13) bekezdése,
p) 83. § (7) bekezdése,
q) 83. § (10) bekezdésében az „egy alkalommal,” szövegrész,
r) 88. § (9) bekezdésében az „a katonai ügyészségek szakállományáról,” szövegrész,
s) 117. § (1) bekezdésében a „vagy eltûnt” szövegrész,
t) 189. § (1) bekezdésében az „, a károkozás helyén” szövegrész,
u) 215. § (2) bekezdése,
v) 230. § (10) bekezdése,
w) 287. § (3) bekezdése
x) 3. számú melléklet 6. pont 6.11. és a 6. 13. alpontja és a 7. pontja.
(2) Hatályát veszti a katonai szolgálati viszony méltatlanság címén történõ megszüntetésének eljárási szabályairól szóló
40/2007. (XI. 28.) HM rendelet.

61. §

(1) A munkavédelemrõl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A honvédelemért felelõs miniszter a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint
a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságoknál szolgálati viszonyban,
közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyban kifejtett
munkatevékenységre e törvény figyelembevételével kivételesen indokolt esetben eltérõ követelményeket, eljárási
szabályokat állapíthat meg az egészséget nem veszélyeztetõ és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.”
(2) Az Mvt. 88. § (3) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy)
„c) rendeletben határozza meg a Magyar Honvédségnél, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, valamint
a honvédelemért felelõs miniszter vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságoknál a munkavégzésre irányuló
jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a közszolgálati jogviszony, valamint a szolgálati viszony keretében kifejtett
munkatevékenységre vonatkozó e törvényben meghatározottaktól eltérõ munkavédelmi követelményeket,
az eljárási szabályokat, a tevékenységek veszélyességi osztályba sorolását, továbbá a balesetek, a foglalkozási
megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésére, kivizsgálására és minõsítésére vonatkozó szabályokat.”
(3) Hatályát veszti az Mvt. 9. § (3) bekezdésében az „a Magyar Honvédségnél,” szövegrész.
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62. §

(1) A hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Hdt.) 17. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A hadirokkantat bármely betegségével kapcsolatban térítésmentesen illeti meg)
„c) fogászati alapellátás,”
(2) A Hdt. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A Közalapítvány a hadigondozással kapcsolatos költségeket és kiadásokat az Egészségbiztosítási Alapnak,
Nyugdíjbiztosítási Alapnak állami, önkormányzati intézményeknek, illetõleg a szolgáltatást nyújtónak – külön
megállapodás szerint – havonta megtéríti.”
(3) A Hdt. 11. § (2) bekezdésében a „70%” szövegrész helyébe a „110%.” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a Hdt. 23. §-a, valamint a 25. §-ának (2) bekezdésében „,23. §.” szövegrész.

63. §

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szjatv.) 1. számú melléklete 4.14. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)
„4.14. a honvédtiszti alap- és mesterképzésben, a rendészeti felsõoktatási képzésben részt vevõ hallgató, a honvéd
tisztjelölt, a honvéd altiszt-jelölt ösztöndíja és egyéb pénzbeli juttatása;”
(2) Az Szjatv. 1. számú melléklete 8.16. pontjában „a katonai és rendvédelmi középiskola tanulója, a katonai és
rendvédelmi felsõoktatási intézmény tanulmányi szerzõdéses és ösztöndíjas hallgatója” szövegrész helyébe
„a rendvédelmi középiskola tanulója, a rendészeti felsõoktatási képzésben részt vevõ hallgató, a honvéd tisztjelölt,
a honvéd altiszt-jelölt” szöveg lép.

64. §

(1) A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hallgatóinak jogállásáról szóló 1996. évi
XLV. törvény (a továbbiakban: Hft.) 2. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„c) kettõs jogállású hallgató: a rendvédelmi felsõoktatási intézménybe felvett, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti hivatásos
állomány tagja, aki államilag támogatott képzésben folytat tanulmányokat,”
(2) A Hft. 1. § (1) bekezdésben az „intézmények (a továbbiakban együtt: intézmény)” szövegrész helyébe az „intézmény”,
a 2. § a) pontjában a „szolgálatok” szövegrész helyébe a „szolgálat” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a Hft.
a) 1. § (1) bekezdésében „katonai és” szövegrész,
b) 1. § (3) bekezdése,
c) 2. § a) pontjában az „a Magyar Honvédség (a továbbiakban: Honvédség), valamint” szövegrész,
d) 2. § b) pont,
e) 2. § g) pontban a „b),” szövegrész,
f) 7. §-ban a „vagy a szerzõdéses” szövegrész,
g) 32. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy a Honvédséggel fennálló szolgálati viszony esetén a Hjt.” szövegrész,
h) 34/B. § (1), (2), (4), (6) bekezdése,
i) 34/E–34/I. §,
j) 34/J. § (2) bekezdése,
j) 34/M. § (2), (3), (5) bekezdése
k) 34/O. §–34/P. §,
l) 37. § (1) bekezdése.
(4) Hatályát veszti a Hft. 34/K. §-a.

65. §

(1) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. év LXXV. törvény 1. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az ágazati miniszter eltérõ szabályokat állapíthat meg a Magyar Honvédségnél, valamint azon gazdasági
társaságoknál, amelyeknél az állam nevében a tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja,
a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnál, továbbá a rendvédelmi szerveknél a 3. § alkalmazására, és a feladatok
ellátására önálló szervezetet hozhat létre.”
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(2) A munkaügyi ellenõrzésrõl szóló 1996. év LXXV. törvény 9. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Felhatalmazást kap
a) a honvédelemért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabályait, valamint
a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a Magyar Honvédségnél, valamint azon gazdasági társaságoknál,
amelyeknél az állam nevében a tulajdonosi jogokat a honvédelemért felelõs miniszter gyakorolja, valamint a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálatnál,
b) a rendvédelmi szervet irányító miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a 3. § alkalmazásának eltérõ szabályait,
valamint a munkaügyi hatósági jogkör gyakorlóját a rendvédelmi szerveknél.”
66. §

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
(Diplomata-útlevélre jogosult)
„g) a Honvéd Vezérkar fõnöke és helyettese, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat fõigazgatója és helyettesei,
a katonai külképviseletek vezetõi és helyetteseik, továbbá e személyekkel hivatalos célból együtt utazó, közös
háztartásban élõ házastárs.”

67. §

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemrõl, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsõoktatásról szóló 2011. évi
CXXXII. törvény 55. § c) pontja nem lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

1. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„1. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

A tiszti és az altiszti állomány tagjának esküje
Az eskü szövege:
„Én ........................................ tiszt/altiszt esküszöm, hogy Magyarországot híven szolgálom, hûséges honvédje leszek.
Magyarország függetlenségét, az állampolgárok jogait és szabadságát bátran, a törvények betartásával és
betartatásával, a rám bízott honvédek és fegyverek erejével, életem árán is megvédem. Elöljáróim parancsainak
engedelmeskedem, alárendeltjeimet jogaik tiszteletben tartásával vezetem, róluk emberséggel és felelõsséggel
gondoskodom.”
(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”

A Honvéd Koronaõrség tagjának esküje
Az eskü szövege:
„Én ........................................ ünnepélyesen esküszöm, hogy a Magyarország alkotmányos folytonosságát megtestesítõ
Szent Koronát minden körülmények között, minden veszélytõl megóvom és állhatatosan õrzöm, illetéktelen kézre
jutását életem árán is megakadályozom.
A különleges szolgálat által megkívánt magas követelmények érdekében tudásomat, testi erõnlétemet a legjobb
állapotban tartom, egész életemben erkölcsi feddhetetlenségre törekszem.
A Honvéd Koronaõrség bajtársi szellemétõl áthatva, példamutató módon mindenkor becsülettel, magyar honvédhez
méltón, harcban vitéz módon küzdve élek és halok.
(Az esküt tevõ meggyõzõdése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
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2. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„7. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

A hivatásos állomány tagjával közös háztartásban élõ házastárs, élettárs,
felnõtt korú hozzátartozó nyilatkozata
Tájékoztattak arról, hogy házastársam, élettársam, hozzátartozóm kifogástalan életvitel ellenõrzése személyemet is
érintheti, amelynek keretén belül az ellenõrzését végzõ szerv a bûnügyi nyilvántartásból rám vonatkozóan is adatot
igényelhet.
(Kelt, dátum)
................................................
aláírás, lakcím”

3. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„8. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

Nyilatkozat a kifogástalan életvitel ellenõrzéséhez
Hozzájárulok, hogy az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat, életkörülményeimet, lakó és családi
környezetemet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi
XCV. törvény 247. § alapján elrendelt ellenõrzés során megvizsgálják.
(Kelt, dátum)
.....................................................
aláírás, lakcím”

4. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„9. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

ADATLAP
a kifogástalan életvitele ellenõrzéséhez
I. A jelentkezõ személyi adatai
Családi neve:
Utóneve:
Elõzõ neve (születési név):
Születési helye
(helység, ország, ha nem Magyarország)
Születési ideje (év, hó, nap)
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Állandó lakhelye (irányítószámmal):
Tartózkodási helye (irányítószámmal):
Lakás telefon (körzetszámmal):
Munkahelyi telefon (körzetszámmal):
Mobil telefon:
E-mail cím:

Családi állapota:

II. Családi állapotra vonatkozó adatok
nõtlen – hajadon
házas – élettársi kapcsolat
elvált – özvegy
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III. A jelentkezõvel közös háztartásban élõ hozzátartozók adatai
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
Neve:
Kapcsolat jellege (rokonsági foka):
Együttélés kezdete:
IV. A jelentkezõ korábbi munkahelyeire vonatkozó adatok (5 évre visszamenõleg)
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
Munkahely cégszerû elnevezése és címe:
Munkaköre (ha több volt, akkor az utolsó):
Munkaviszony tartama:
Kezdete:
Vége:
V. A jelentkezõ gazdasági érdekeltségére vonatkozó adatok
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
Gazdasági társaság (vállalkozás) neve:
Formája, cégszáma:
Címe:
Tulajdonos és tulajdoni hányad:
Társaságban való részvétel formája:
VI. A jelentkezõ jövedelmi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok
A jelentkezõnek a jelentkezést megelõzõ
Munkajövedelem
egy évben szerzett jövedelmei:
Befektetésbõl származó jövedelem
Gazdasági társaságból származó jövedelem
Szociális vagy munkanélküli ellátás
Ösztöndíj
Egyéb forrás (pl. vagyon értékesítés, jogdíj)
Eltartott
A jelentkezést megelõzõ egy év havi nettó
átlagos jövedelme:
A jelentkezõ tulajdonában lévõ ingatlanok,
ingatlanrészek:
Tulajdonában lévõ jelentõsebb (legalább
300 000 Ft) értékû ingóságok és vagyoni
értékû jogok:
Jelentõsebb (300 000 Ft-ot meghaladó)
hitelállomány, kölcsön tartozások összege:
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VII. A jelentkezõ büntetõ és szabálysértési elõéletére vonatkozó adatok
igen – nem
1. Indult-e ellene a jelentkezése keltétõl
számított 15 éven belül olyan büntetõeljárás,
amely büntetéssel vagy intézkedéssel
fejezõdött be?
amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
mentesülés idõpontja:
amennyiben igen, bûncselekmény
megnevezése:
az elkövetés ideje:
az eljáró bíróság megnevezése:
büntetés mértéke:
az ítélet kelte:
mentesülés idõpontja:
igen – nem
2. Áll-e jelenleg büntetõeljárás alatt?
Az eljárás alapjául szolgáló bûncselekmény
megnevezése és az elkövetés ideje:
Eljáró bíróság (ügyészség,
nyomozóhatóság):
Az eljárás jelentkezéskori szakasza:
nyomozati – ügyészi – bírói szak
Az eljárás során hozott érdemi határozat,
végzés, ítélet tartalma, kelte:
3. A jelentkezést megelõzõ két éven belül
igen – nem
szabálysértés miatt kapott-e pénzbírságot? (helyszíni bírságot figyelmen kívül kell hagyni)
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e:
igen – még nem – elzárásra változtatták
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen, bírság befizetés megtörtént-e:
igen – még nem – elzárásra változtatták
Az elkövetett szabálysértés:
Eljáró szerv:
Ha igen bírság befizetés megtörtént-e:
igen – még nem – elzárásra változtatták
VIII. A jelentkezõ szabadidõs szokásaira vonatkozó adatok
Rendszeresen gyakorolt szabadidõs
tevékenység (sport, kulturális, egyéb hobbi):
Rendszeresen látogatott szórakozóhelyek
rendszeresség megjelölésével (havi, heti,
napi gyakoriság):
A jelentkezõ nyilatkozata:
Hozzájárulok, hogy az adatlapon szereplõ adataim valóságát, az életvitelemet, jövedelmi és vagyoni viszonyaimat,
életkörülményeimet, lakó és családi környezetemet a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 247. § alapján elrendelt ellenõrzés során megvizsgálják.
............................................................, 20............................................................-n
..............................................................
jelentkezõ
Az adatlapot kitöltve átvettem:
Dátum: ............................................................
..............................................................
Honvédség képviselõje”
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5. melléklet a 2011. évi CXCII. törvényhez
„10. számú melléklet a 2001. évi XCV. törvényhez

A központi közszolgálati nyilvántartásnak átadásra kerülõ adatkör
Az állomány tagja
I.

1.
2.
3.
4.

családi és utóneve, valamint születési neve
technikai azonosítója
születési ideje
lakcím adatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma

II.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
képzõ intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
képzés idõtartama, végzés idõpontja
szakképzettségei
iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései
tudományos fokozata
idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga megszerzésének idõpontja, oklevél
száma, egyenértékûként elismert vizsga megszerzésének idõpontja, oklevél száma, vagy a vizsgák alóli mentesség oka

III.*

1. a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
2. a korábbi közigazgatási jellegû munkáltató vagy korábbi fegyveres szerv munkáltató megnevezése, tevékenységi
területe, valamint az ott jogviszonyban töltött idõtartamok
3. szakmai tapasztalat
4. beosztás
5. besorolás
6. feladatkör/munkakör megnevezése, célja
7. feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó fõbb feladatok
8. a megszûnés módja

IV.

1. a 48. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés idõpontja
2. a 48. § (1) bekezdés r) vagy s) pontja szerinti rendelkezési állományba helyezés idõtartama
3. a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény szerinti kompetencia-vizsgálat adatai

V.

1. szolgálati viszonyának idõtartama
2. illetménye
* A III. részben foglalt adatok kitöltése a KNBSZ hivatásos állományú tagjának esetében nem kötelezõ.”
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Kormányrendeletek

A Kormány 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról
A Kormány
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. §
(1) bekezdés a)–c) pontjában és 28. § (2) bekezdésében,
az 1. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 30. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 24. §, a 26–29. §, valamint a 30. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Kijelölés
1. §

(1) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban
a rehabilitációs hatóságnak a megállapítással, megszüntetéssel, visszafizetéssel, megtérítéssel kapcsolatos
– a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.)10. § (2), (3) és (5) bekezdése, 13. § (2), (3) és (5) bekezdése, 14. §-a, 17. § (1) és
(2) bekezdése, 20. §-a, 21. § (1) bekezdése, 30. §-a, 32. § (2) bekezdése, 33. § (4) és (7) bekezdése szerinti – feladatai
ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet jelöli ki.
(2) A Kormány a megváltozott munkaképességû személyek ellátásaival összefüggõ közigazgatási hatósági eljárásban
a rehabilitációs hatóságnak a komplex minõsítéssel kapcsolatos – az Mmtv. 2. § (1) bekezdése, 3. §-a, 10. §
(4) bekezdése, 13. § (4) bekezdése, 15. §-a, 16. §-a, 19. §-a, 21. § (1) bekezdése, 26. §-a, 33. § (6) bekezdése és 38. §
(2) bekezdése szerinti – feladatai ellátására szakhatóságként a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt
(a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.
(3) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a rehabilitációs szolgáltatásokkal kapcsolatos – az Mmtv. 6. § (2) és
(3) bekezdése, 8. §-a, 17. § (3) bekezdése, 21. § (1) bekezdése és 34. § (2) bekezdése szerinti – feladatai ellátására
a munkaügyi központot jelöli ki.
(4) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a megváltozott munkaképességû személyek pénzbeli ellátásának
folyósításával, szüneteltetésével és meghosszabbításával kapcsolatos – az Mmtv. 7. § (4) és (5) bekezdése, 18. §
(1) bekezdése, 21. § (1) bekezdése, 31. §-a, 32. § (1) és (4) bekezdése, 33. § (1) és (2) bekezdése, valamint 34. § (1) és
(3) bekezdése szerinti – feladatai ellátására a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot jelöli ki. Az állami adóhatóság az Mmvt.
21. § (2) bekezdése szerinti adattovábbítási kötelezettségét a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé teljesíti.
(5) A Kormány a rehabilitációs hatóságnak a Rehabilitációs kártyára való jogosultság megállapításával, a Rehabilitációs
kártya igénylésére és visszavonására irányuló eljárás megindításával kapcsolatos – a pályakezdõ fiatalok, az ötven év
feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követõen munkát keresõk
foglalkoztatásának elõsegítésérõl, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
16/A–16/B. §-ában meghatározott – feladatai ellátására a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet jelöli ki.

2. Hatásköri, illetékességi szabályok
2. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapításával, megszüntetésével, visszafizetésével,
megtérítésével kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmezõ lakó- vagy
tartózkodási helye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ fokon.
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(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben a Központi
Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon
a) ha a kérelmezõ utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,
b) ha a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy
a szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények figyelembevételével kell eljárni vagy
c) a külföldön élõ, tartózkodó kérelmezõ esetén.
3. §

A komplex minõsítéssel kapcsolatos feladatokat elsõ fokon a Hivatal regionális igazgatóságainak kirendeltségei,
másodfokon a Hivatal regionális igazgatóságai szakhatóságként látják el.

4. §

A rehabilitációs ellátásra jogosult személy számára a rehabilitációs szolgáltatásokat a munkaügyi központnak
a jogosult lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) biztosítja.

3. Az eljáró szervek együttmûködése
5. §

(1) Az Mmtv.-ben és e rendeletben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében a Hivatal, a Nemzeti Munkaügyi
Hivatal és az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) az együttmûködés, valamint az
adatok kölcsönös átadásának a rendjét megállapodásban határozza meg.
(2) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásai megállapításához és a folyósítás tartama alatt a jogosultsági
feltételek vizsgálatához szükséges adatok átadásának módját az ONYF, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár megállapodásban határozza meg.

4. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása
6. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megállapítása – az Mmtv. 32. (1) bekezdésében és 33. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel – kérelemre történik.
(2) Az ONYF által rendszeresített, a kérelem benyújtására szolgáló adatlapot és elektronikus ûrlapot az ONYF, valamint
a fõvárosi és megyei kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.
(3) Az adatlap és az elektronikus ûrlap tartalmazza a kérelmezõ
a) természetes személyazonosító adatait,
b) társadalombiztosítási azonosító jelét és
c) adóazonosító jelét, amennyiben a kérelmezõ Rehabilitációs kártyát igényel.
(4) A kérelemhez csatolni kell
a) a keresõtevékenység megszûnése esetén a megszûnés idõpontját igazoló okiratot vagy annak másolatát,
b) a társadalombiztosítási nyilvántartásban nem szereplõ jogviszonyok bizonyításához felhasználni kívánt iratot,
c) a kérelmezõ jövedelemérõl szóló igazolást,
d) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy az Mmtv. szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban: rendszeres
pénzellátás) nem részesül,
e) a kérelmezõ nyilatkozatát arról, hogy a jogosultsági feltételek fennállása esetén a Rehabilitációs kártya kiállítását
igényli-e és
f) a kérelmezõ egészségi állapotával kapcsolatos, a 11. § (2) bekezdése szerinti dokumentumokat.

7. §

Ha kétség merül fel a 6. § (4) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat valóságtartalmát illetõen, a 2. § szerinti
nyugdíjmegállapító szerv (a továbbiakban: nyugdíjmegállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás
folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmezõ részesül-e rendszeres pénzellátásban.

8. §

A kérelem elbírálásához a nyugdíjmegállapító szerv megkeresi a Hivatalt, amely szakértõi bizottsága komplex
minõsítést végez, és szakhatósági állásfoglalást ad az Mmtv. 15. §-ában foglaltakról.

9. §

A jogosultsági feltételek fennállása esetén, ha a megváltozott munkaképességû személyek ellátásának összege
a szükséges adatok hiánya miatt a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül nem határozható meg,
a nyugdíjmegállapító szerv végzésében a megváltozott munkaképességû személyek ellátása Mmtv.-ben
meghatározott legkisebb összegének megfelelõ elõleget állapít meg. A megváltozott munkaképességû személyek
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ellátása megállapítását követõen a folyósított elõleg összegét a visszamenõlegesen járó ellátás összegébe be kell
számítani.
10. §

(1) A nyugdíjmegállapító szerv a megváltozott munkaképességû személyek ellátása megállapítása esetén a döntésében
felhívja
a) az ellátásban részesülõ személyt az értesítési kötelezettség teljesítésére, egyben tájékoztatja az értesítési
kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeirõl és
b) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személyt az együttmûködési kötelezettség – ennek keretében a 16. §
(1) bekezdése szerinti kötelezettség – teljesítésére, egyben tájékoztatja az együttmûködési kötelezettség
megszegésének jogkövetkezményeirõl.
(2) A rokkantsági ellátásban részesülõ személy az Mmtv. 17. § (1) és (2) bekezdésében foglalt értesítési és igazolási
kötelezettségét a nyugdíjmegállapító szerv felé teljesíti.
(3) A nyugdíjmegállapító szerv a rehabilitációs ellátás megállapítása esetén a döntését egyidejûleg közli a kirendeltséggel
is. A nyugdíjmegállapító szerv haladéktalanul értesíti a kirendeltséget a döntésnek a rehabilitációs ellátásban
részesülõ személlyel történõ közlésének idõpontjáról, valamint annak jogerõre emelkedésérõl.

5. A komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárási szabályok
11. §

(1) A Hivatal komplex minõsítéssel kapcsolatos eljárása során a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint
eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Komplex minõsítés elvégzésére irányuló szakhatósági eljárás esetén a megkeresõ hatóság a Hivatal rendelkezésére
bocsátja a komplex minõsítés elvégzéséhez szükséges iratokat, így különösen
a) a kérelmezõ egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó
háziorvosi, kezelõorvosi véleményt,
b) az a) pont szerinti véleményben feltüntetett körülményekkel összefüggõ egészségügyi dokumentációt,
c) ha a kérelmezõ foglalkoztatott és a megalapozott szakhatósági állásfoglalás kiadásához szükséges,
a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás orvosának tájékoztatóját a kérelmezõ munkaköri feladatairól,
a munkavégzés körülményeirõl, kockázati viszonyairól, valamint arról, hogy a kérelmezõ egészségi állapota
alapján jelenlegi munkakörében továbbfoglalkoztatható-e,
d) a jogszabály vagy az eljáró hatóság által rendszeresített formanyomtatványt vagy nyilatkozatot.
(3) Komplex minõsítés esetén a Hivatal eljárására irányadó ügyintézési határidõ 60 nap.

12. §

(1) A Hivatal szakértõi bizottsága a komplex minõsítés során legalább négy tagból áll.
(2) A komplex minõsítés során a szakértõi bizottság
a) legalább két tagja orvosszakértõ,
b) legalább egy tagja foglalkozási rehabilitációs szakértõ,
c) legalább egy tagja szociális szakértõ.
(3) A Hivatal megkeresésére a szakértõi bizottság székhelye szerinti munkaügyi központ vezetõje kijelöli
a szakértelemmel rendelkezõ foglalkozási rehabilitációs szakértõt.
(4) A (3) bekezdés szerinti szakértõ hiányában a Hivatal foglalkozási rehabilitációs szakértõként a Foglalkozási
Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt vehet igénybe.
(5) A Hivatal a szakértõi bizottság elnöke kivételével nem kormánytisztviselõi jogállású szakértõt is igénybe vehet. Ebben
az esetben a Hivatal szociális szakértõként az Országos Szociálpolitikai Szakértõi Névjegyzékben szereplõ szakértõt
vehet igénybe.

13. §

A komplex minõsítés során a Hivatal – belföldi jogsegély keretében – a települési önkormányzat jegyzõjétõl
tájékoztatást kérhet a kérelmezõ szociális helyzetére, szociális ellátásra való jogosultságára vonatkozó adatokról,
körülményekrõl.
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6. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak folyósítása, szüneteltetése
és meghosszabbítása
14. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az azonosítás célját szolgáló
folyósítási törzsszám alatt havonta folyósítja a döntés vele való közlését követõ tíz munkanapon belül. A megváltozott
munkaképességû személyek ellátásainak folyósítására az öregségi nyugdíj folyósítására vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejûleg értesítést küld a megváltozott
munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személynek az ellátás tárgyév január hónapban járó összegérõl és
az elõzõ évben kiutalt ellátás összegérõl.

15. §

(1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy keresõtevékenységérõl, továbbá az Mmtv. 7. § (3) bekezdése szerinti
keresõképtelenség, a táppénzben, baleseti táppénzben való részesülése idõtartamáról a kirendeltség haladéktalanul
értesíti a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságot.
(2) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az (1) bekezdésben meghatározott esetben a rehabilitációs pénzbeli ellátás
folyósítását szünetelteti. A szüneteltetésrõl rendelkezõ határozatban a keresõtevékenység vagy a keresõképtelenség
tartamára kiutalt rehabilitációs pénzbeli ellátás visszafizetését is elõírja, – amennyiben ennek a feltételei fennállnak –
intézkedik a tartozásnak a folyósításra kerülõ rehabilitációs pénzbeli ellátásba történõ beszámításáról.
(3) A rehabilitációs ellátásra jogosult személy keresõképtelenségének idõtartamát a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
nyilvántartja, és az ellátás idõtartamának leteltét megelõzõen a meghosszabbításról határozatban intézkedik.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a meghosszabbításról szóló döntését közli a kirendeltséggel is.
(4) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetésérõl és újbóli folyósításáról a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság határozattal dönt.
(5) A rehabilitációs pénzbeli ellátás folyósításának szüneteltetését követõ újbóli folyósítás esetén az ellátást az idõközi
emelésekkel növelt összegben kell folyósítani.

7. A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy együttmûködési kötelezettsége
16. §

(1) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a határozat közlésétõl számított 5 munkanapon belül felkeresi a
kirendeltséget az együttmûködési kötelezettség teljesítése és a rehabilitációs terv elkészítése érdekében. A határidõ
elmulasztása esetén igazolási kérelem elõterjeszthetõ.
(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy az Mmtv. 17. § (3) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségét
a kirendeltség felé teljesíti. A keresõtevékenységrõl szóló értesítéssel egyidejûleg a rehabilitációs ellátásban részesülõ
személy közli a munkaadó, foglalkoztató megnevezését, székhelyét, telephelyét.
(3) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy 3 munkanapon belül értesíti a kirendeltséget az Mmtv. 7. § (3) bekezdése
szerinti keresõképtelenségérõl, vagy ha rendszeres pénzellátásban részesül.
(4) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy 30 napi egybefüggõ keresõképtelensége esetén a kirendeltség
kezdeményezi a jogosult felülvizsgálatát a nyugdíjmegállapító szervnél.

8. A rehabilitációs terv
17. §

(1) A kirendeltség legkésõbb a rehabilitációs ellátást megállapító határozat jogerõre emelkedésérõl szóló értesítést
követõ 30 napon belül elkészíti és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel ismerteti a rehabilitációs tervre tett
javaslatát.
(2) A kirendeltség a rehabilitációs tervet a komplex minõsítés során kiadott szakhatósági állásfoglalás részét képezõ
rehabilitációs javaslatnak megfelelõen, a (3) bekezdés szerinti konzultációt és az adott térség munkaerõ-piaci
feltételeit is figyelembe véve készíti el.
(3) A rehabilitációs terv elkészítése során a kirendeltség a rehabilitációs ellátásban részesülõ személlyel együttmûködik,
ennek keretében személyes konzultációt folytat a rehabilitációt érintõ lényeges kérdésekrõl. A konzultáció során a
kirendeltség a rehabilitációs ellátásban részesülõ személyt tájékoztatja az irányadó jogszabályi rendelkezésekrõl, az õt
megilletõ jogokról és az õt terhelõ kötelezettségekrõl, továbbá a kötelezettségek elmulasztásának
jogkövetkezményeirõl.
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(4) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs terv elkészítése során együttmûködik a kirendeltséggel,
és részt vesz a szükséges foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokon.
(5) A kirendeltség szükség esetén a rehabilitációs terv kidolgozásába a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy
kérésére – annak beleegyezése esetén – hozzátartozóját is bevonhatja.
(6) Amennyiben a rehabilitációs szolgáltatások nyújtásában akkreditált munkáltató is közremûködik, a rehabilitációs terv
kidolgozásába az akkreditált munkáltató képviselõjét is be kell vonni.
(7) A kirendeltség szükség esetén a rehabilitációs terv kidolgozásába más szervet, szakértõt (képzõ intézmény, akkreditált
munkáltató, mûszaki tanácsadó, rehabilitációs tanácsadó, foglalkozás-egészségügyi orvos, pszichológiai, szociális
szakértõ) is bevonhat.
(8) A rehabilitációs szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók a kirendeltség megkeresésére a rehabilitációs terv elkészítésében
szükség szerint közremûködnek.
18. §

(1) A rehabilitációs terv tartalmazza
a) a rehabilitáció – foglalkozást, munkakört (munkaköröket) megjelölõ – irányát,
b) a rehabilitációs szükségleteket,
c) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek nyújtandó rehabilitációs szolgáltatásokat, ezek idõtartamát,
idõbeli sorrendjét,
d) a rehabilitációval összefüggésben a foglalkoztatáshoz nyújtott támogatást, ennek mértékét és idõtartamát,
e) a kirendeltség foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások biztosításával összefüggõ kötelezettségeit, ezek
teljesítésének határidejét,
f) az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatások igénybevételéhez való segítségnyújtásnak és azok
figyelemmel kísérésének a formáit,
g) a sikeres rehabilitáció érdekében szükséges további intézkedéseket,
h) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevételével összefüggõ
kötelezettségeit, ezek teljesítésének módját, határidejét és
i) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a kirendeltségnél történõ jelentkezései gyakoriságát,
a kapcsolattartás módját.
(2) A rehabilitációs ellátásban részesülõ személy a rehabilitációs tervet aláírja, egyben nyilatkozik arról, hogy
a rehabilitációs tervben foglaltakat megismerte és vállalja az együttmûködési kötelezettség teljesítését.
(3) A kirendeltség a rehabilitációs tervben azokat a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat tünteti fel, amelyek
a rehabilitáció irányaként megjelölt foglalkozás, munkakör betöltéséhez szükségesek. A kirendeltség a rehabilitációs
tervben az orvosi és a szociális rehabilitációs szolgáltatásokat a rehabilitációs javaslat szerinti rehabilitációs
szükségletek alapul vételével tünteti fel.
(4) A rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról a kirendeltség és a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy
a rehabilitációs tervben megjelölt idõközönként értékelõ megbeszélést folytat, szükség esetén a megbeszélés alapján
elõkészíti a rehabilitációs terv módosítását.

9. A rehabilitációs szolgáltatások
19. §

(1) A rehabilitációs szolgáltatások az e rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, rehabilitációs célú foglalkozási,
orvosi és szociális szolgáltatások.
(2) A foglalkozási és szociális rehabilitációs szükségleteket és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatásokat az
1. melléklet tartalmazza. Az orvosi rehabilitációs szolgáltatások az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 100. §
(4) és (5) bekezdésében foglalt szolgáltatások, figyelembe véve a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásait meghatározó
törvény által elõírt, az orvosi rehabilitáció keretében nyújtható szolgáltatásokat.
(3) A kirendeltség a rehabilitációs tervben foglaltak végrehajtása érdekében a rehabilitációs ellátásban részesülõ
személynek rehabilitációs mentort (a továbbiakban: mentor) jelölhet ki.
(4) Kötelezõ a mentor kijelölése abban az esetben, ha
a) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személy azt kéri és a rehabilitációs terv orvosi, illetve szociális rehabilitációs
szolgáltatások szükségességét is megjelöli, vagy
b) a rehabilitációs terv elõkészítése keretében történõ konzultáció során ennek szükségessége megállapításra
került.
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(5) A mentori szolgáltatás keretében biztosítani kell
a) a rehabilitációs ellátásban részesülõ személynek a rehabilitációs szolgáltatások igénybevétele során történõ
információnyújtást, az önálló munkába álláshoz szükséges személyes tanácsadást, a beilleszkedéshez történõ
segítségnyújtást, személyes közremûködést és szükség esetén együttmûködést a rehabilitációs szolgáltatást
nyújtó szolgáltatókkal, szervezetekkel és személyekkel,
b) a rehabilitációs tervben foglaltak szerint rendszeres kapcsolattartást a rehabilitációs ellátásban részesülõ
személlyel, amely során figyelemmel kell kísérni a mentális, fizikai és egészségi állapotát, a rehabilitációs tervben
foglaltak megvalósulását és közre kell mûködni az akadályok elhárításában,
c) tájékoztatási kötelezettség teljesítését a kirendeltség felé, ha a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulását
ellehetetlenítõ körülmény merült fel, vagy a rehabilitációs terv módosítása vált szükségessé,
d) közremûködést a rehabilitációs terv módosításában.
(6) A mentori szolgáltatást nyújtó a rehabilitációs tervben foglaltak megvalósulásáról és az (5) bekezdésben foglalt
intézkedésekrõl rehabilitációs naplót vezet, és tevékenységérõl havonta beszámol a kirendeltségnek.

10. A felülvizsgálat
20. §

(1) Az Mmtv. 19. §-ában meghatározott esetben a nyugdíjmegállapító szerv a felülvizsgálat lefolytatásához megkeresi
a Hivatalt a komplex minõsítés elvégzése céljából.
(2) A kirendeltség a felülvizsgálat elvégzése céljából haladéktalanul értesíti a nyugdíjmegállapító szervet az Mmtv. 10. §
(2) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott körülmények fennállásáról.

11. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásainak megszüntetése
21. §

(1) A megváltozott munkaképességû személyek ellátása megszüntetésérõl a nyugdíjmegállapító szerv határozattal
intézkedik.
(2) A kirendeltség a rehabilitációs ellátás megszüntetése céljából haladéktalanul értesíti a nyugdíjmegállapító szervet az
Mmtv. 10. § (2) bekezdés c) és f) pontjában meghatározottak fennállásáról, vagy ha egyéb megszüntetési ok jut a
tudomására.
(3) A nyugdíjmegállapító szerv a rehabilitációs ellátásnak az ellátás idõtartama leteltét megelõzõ megszüntetésérõl szóló
döntésérõl a határozat jogerõre emelkedését követõen értesíti a kirendeltséget.

22. §

A megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személy halálának hónapját követõen belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére
történõ visszafizetésére a pénzforgalmi szolgáltatót a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság kötelezi, feltéve, hogy a fizetési
számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult, és a visszautalás a fizetési számla terhére megtörténhet.
Amennyiben a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személy ismert, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
a követelését – fizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával – akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap
nélkül kiutalt ellátást az elhunyt személy fizetési számlájáról még nem vették fel.

12. Záró rendelkezések
23. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

24. §

Azon személy esetében, akinek rendszeres szociális járadékra való jogosultságát a 2008. január 1-jét megelõzõen
hatályos rendelkezések szerint állapították meg, vagy aki a rendszeres szociális járadék iránti igényét 2007. december
31-éig benyújtotta, a hozzátartozója után folyósított növelést a 2007. december 31-én hatályos rendelkezések szerint
kell felülvizsgálni és folyósítani.
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13. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
25. §

(1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fõigazgató)
„c) gondoskodik az egységes szakértõi, szakhatósági tevékenység kialakításáról, irányítja és ellenõrzi a Hivatal szakmai
tevékenységét, olyan tényrõl vagy körülményrõl történõ tudomásszerzés esetén, amely valószínûsíti, hogy a korábbi
komplex minõsítés során megállapított körülmény a megállapítás idõpontjában nem állt fenn, felülvizsgálatot
kezdeményez,”
(2) Az Nr. 4. § c) pontja a következõ ce) alponttal egészül ki:
(A Kormány
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény szerinti
szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként)
„ce) a Foglalkozási Rehabilitációs Szakértõi Névjegyzékkel”
(összefüggõ feladatok ellátása során a Hivatalt
jelöli ki.)
(3) Az Nr. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,
e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)
„a) a megváltozott munkaképességû személyek ellátása,”
(megállapításához.)
(4) Az Nr. 7. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt,
e feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)
„j) a bányászok egészségkárosodási járadéka,”
(megállapításához.)
(5) Az Nr. 8. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hivatal a foglalkozási rehabilitációval összefüggõ oktatási, innovációs, tárolási, logisztikai, nyilvántartási és
informatikai feladatokat lát el.”
(6) Az Nr. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A felsõoktatásban részt vevõ hallgatók diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia fogyatékosságának megállapítására
irányuló eljárásban a Fõvárosi Kirendeltség jár el.”
(7) Az Nr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A szakértõi bizottság – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – legalább két tagból áll. A szakértõi bizottság
elnöke és elõadó szakértõje a kormánytisztviselõkre vonatkozó szabályok szerint kétévente vagyonnyilatkozatot tesz.”
(8) Az Nr. 16. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – komplex minõsítést végez, amely során szakhatósági
állásfoglalást ad a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról.
(3) A Hivatal – jogszabályban meghatározott esetekben – az érintett személy kérelmére komplex minõsítést végez, és
hatósági bizonyítványt állít ki a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 15. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakról.”
(9) Az Nr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § A szakértõi bizottság az egészségi állapotot, az egészségkárosodás mértékét, a fogyatékosságot, valamint
a rehabilitálhatóságot a jogszabályokban foglaltaknak és a szakmai szabályoknak megfelelõen véleményezi.”
(10) Az Nr.
a) 4. § c) pont cc) alpontjában az „és” szövegrész helyébe a „ , ” szöveg,
b) 4. § c) pont cd) alpontjában a „Névjegyzékével” szövegrész helyébe a „Névjegyzékével és” szöveg,
c) 7. § (2) bekezdés h) pontjában az „egészségkárosodás” szövegrész helyébe az „egészségkárosodás, egészségi
állapot” szöveg,
d) 12. § záró szövegrészében a „fõigazgatósága” szövegrész helyébe a „fõigazgatója” szöveg
lép.
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(11) Hatályát veszti az Nr.
a) 7. § (1) bekezdés d) és f) pontja,
b) 15. § (6) bekezdése és
c) 17. § (1) és (2) bekezdése.

14. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
26. §

Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Br.) a „Vegyes rendelkezések” alcímét megelõzõen a következõ alcímmel, valamint 5/F–5/N. §-sal
egészül ki:
„Bányászok egészségkárosodási járadéka
5/F. § A bányászok egészségkárosodási járadékára (a továbbiakban: járadék) az a személy jogosult, akinek
egészségkárosodása legalább 29%-os mértékû,
a) saját jogú nyugellátásra nem jogosult,
b) nem részesül rendszeres pénzellátásban, keresetkiegészítésben, átmeneti keresetkiegészítésben,
jövedelemkiegészítésben, átmeneti jövedelemkiegészítésben,
c) a járadék megállapításakor keresõtevékenységet nem folytat, és
d) a keresõtevékenység megszûnését megelõzõen megváltozott munkaképességére, illetve egészségkárosodására
tekintettel a bányászokat megilletõ keresetkiegészítésben vagy átmeneti keresetkiegészítésben részesült.
5/G. § (1) A járadék havi összege a megállapításkor megegyezik az 5/F. § d) pontja szerinti ellátásnak a járadék
megállapítását megelõzõen folyósított összegével, de nem lehet magasabb, mint az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének háromszorosa.
(2) Akinek a járadékra és özvegyi nyugdíjra – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – való jogosultságát
egyaránt megállapították, azt a járadék 50%-kal csökkentett összegben illeti meg.
(3) Ha az özvegyi nyugdíj – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – és a járadék 50%-kal csökkentett összege
együttesen nem éri el a járadék teljes összegét, a jogosultat a járadék olyan összegben illeti meg, hogy az az özvegyi
nyugdíj – ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat – összegével együtt elérje a járadék õt megilletõ teljes
összegét.
(4) A (2) és a (3) bekezdés alkalmazásakor a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek
és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó államból származó özvegyi nyugdíjnak
megfelelõ ellátást is figyelembe kell venni.
5/H. § (1) A járadék iránti igény érvényesítésére, a jogorvoslatra, az ellátás megtérítésére, a jogalap nélkül felvett ellátás
visszafizetésére, megtérítésére, a járadékból történõ levonásra, a járadék folyósítására, a járadékkal kapcsolatos eljárás
költség- és illetékmentességére – ha e rendelet eltérõen nem rendelkezik – a társadalombiztosítási nyugellátásra
vonatkozó szabályokat kell megfelelõen alkalmazni.
(2) A járadék iránti kérelmet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 1. §-a szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz (a továbbiakban:
nyugdíjbiztosítási igazgatóság) az erre rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani
annak a keresõtevékenységnek a megszûnésétõl számított 24 hónapon belül, amelynek idõtartama alatt
a keresetkiegészítést, átmeneti keresetkiegészítést számára folyósították. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(3) A (2) bekezdés szerinti határidõbe nem számít bele
a) a keresõtevékenység megszûnését követõen járó táppénz, baleseti táppénz folyósításának idõtartama, valamint
b) a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerinti pénzbeli ellátás
folyósításának idõtartama.
(4) A járadékot a nyugdíjfolyósító szerv folyósítja az Egészségbiztosítási Alap rokkantsági, rehabilitációs ellátások
elõirányzatának terhére.
5/I. § A járadék a jogosultsági feltételek bekövetkeztének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtásának napjától
esedékes.
5/J. § A járadék iránti kérelem elbírálásakor, ha a kérelmezõ a részére korábban folyósított keresetkiegészítés, átmeneti
keresetkiegészítés megállapítása során felhasznált, szakértõi bizottság által kiadott szakvéleménnyel, szakhatósági
állásfoglalással rendelkezik, a szakvélemény hatálya alatt az egészségkárosodást nem kell vizsgálni.
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5/K. § (1) A járadékra jogosult tizenöt napon belül köteles értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatóságot a jogosultsági
feltételekben bekövetkezett változásról, valamint arról, ha keresõtevékenységet folytat.
(2) A bányászok egészségkárosodási járadékának a keresõ tevékenységgel összefüggõ szüneteltetésére
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/B. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezéseit
megfelelõen alkalmazni kell.
5/L. § (1) A járadékra való jogosultság feltételeként meghatározott mértékû egészségkárosodás fennállását
a határozatban meghatározott idõpontban kell felülvizsgálni (rendszeres felülvizsgálat), kivéve, ha a határozat alapján
a járadékra jogosult állapota véglegesnek tekinthetõ.
(2) A nyugdíjbiztosítási igazgatóság a rendszeres felülvizsgálaton kívül a járadékra jogosultat
– a jogkövetkezményekrõl való tájékoztatás mellett – felülvizsgálat céljából történõ személyes megjelenésre
kötelezheti akkor, ha olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely valószínûsíti, hogy a korábban
megállapított egészségkárosodás a megállapítás idõpontjában nem állt fenn vagy az a megállapítottnál kisebb
mértékû volt, vagy az egészségkárosodás mértéke a járadék folyósítása alatt kisebb mértékûvé vált (rendkívüli
felülvizsgálat).
5/M. § (1) A járadékra való jogosultság megszûnik, illetve azt meg kell szüntetni, ha a járadékra jogosult
a) meghalt,
b) a járadék folyósításának megszüntetését kéri,
c) három naptári hónapot meghaladóan, egybefüggõen külföldön tartózkodik,
d) egészségkárosodásának mértéke nem éri el az e rendeletben meghatározott mértéket,
e) saját jogú nyugellátásra való jogosultságát megállapították és a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról
szóló közösségi rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények hatálya alá tartozó más államból
származó saját jogú nyugellátás esetén annak összege eléri vagy meghaladja a járadék összegét,
f) részére rendszeres pénzellátást állapítanak meg,
g) foglalkoztatására a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában került sor
vagy
h) neki felróható okból nem mûködik együtt a rendszeres és rendkívüli felülvizsgálatban.
(2) A járadékot az (1) bekezdés e) és f) pontja szerinti esetben a nyugellátás, illetve a rendszeres pénzellátás
megállapításának napját megelõzõ naptól kell megszüntetni.
(3) A járadékot az (1) bekezdés b)–d), valamint g) és h) pontja szerinti esetben a megszüntetési ok megállapítását
követõ hónap elsõ napjától kell megszüntetni.
5/N. § (1) A járadékra való jogosultság az 5/M. § (1) bekezdés b)–h) pontja szerinti megszüntetés után
– a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – újból megállapítható, ha az 5/F. §-ban meghatározott
jogosultsági feltételek ismételten fennállnak.
(2) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére az 5/M. § (1) bekezdés g) és h) pontja alapján került sor,
a járadékra való jogosultság legkorábban a megszüntetést követõ 13. hónap elsõ napjától állapítható meg újból.
(3) A jogosultat a járadék újbóli megállapítása esetén az idõközbeni emelések, kiegészítések is megilletik.
(4) A járadékra való jogosultság újbóli megállapítása esetén a járadék megállapítására vonatkozó eljárási szabályok
irányadók azzal, hogy az 5/H. § (2) bekezdésében foglalt idõkorlátra vonatkozó rendelkezést nem kell alkalmazni.
(5) Ha a járadékra való jogosultság megszüntetésére az 5/M. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, az 5/M. §
(3) bekezdése szerinti idõponttól visszaszámított 12 hónapra – az ennél rövidebb idõtartamban fennálló jogosultság
esetén a jogosultság valamennyi hónapjára – tekintettel folyósított járadék jogalap nélkül felvett ellátásnak minõsül.”
27. §

(1) A Br. 7. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) egészségkárosodás alatt az egyén fizikai, mentális, szociális jóllétének betegség, illetve sérülés után kialakult vagy
veleszületett rendellenesség következtében fennálló tartós vagy végleges kedvezõtlen változásait,”
(kell érteni.)
(2) A Br. 7. §-a a következõ f)–g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f) rendszeres pénzellátás alatt a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott rendszeres pénzellátást, valamint
a rokkantsági ellátást és a rehabilitációs ellátást,
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g) saját jogú nyugellátás alatt a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. § (1) és
(4) bekezdésében meghatározott ellátásokat, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi
rendeletek és a szociális biztonsági tárgyú nemzetközi egyezmények alapján más államokban megállapított saját jogú
nyugellátásokat”
(kell érteni.)
28. §

A Br. a következõ 8/A–8/B. §-sal egészül ki:
„8/A. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja:
a) a harmadik országok huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkezõ állampolgárainak jogállásáról szóló
2003. november 25-i 2003/109/EK tanácsi irányelv, 11. cikk (1) bekezdés d) pontja és 21. cikk (1) bekezdése,
b) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történõ szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való
jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK,
a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül
helyezésérõl szóló 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, 24. cikk.
8/B. § A 2011. december 31-én folyamatban lévõ, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadékával kapcsolatos
ügyekben, valamint a 2011. december 31-ig megállapított bányász dolgozók egészségkárosodási járadékával
kapcsolatos ügyekben e rendelet alapján kell eljárni.”

29. §

A Br.
a) 5/B. § (4) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 5/B. § (5) bekezdésében az „az orvosszakértõi szervet” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
c) 5/C. § (1) bekezdésében az „az orvosszakértõi szerv” szövegrész helyébe az „a Hivatal, illetve jogelõdje” szöveg,
d) 5/C. § (3) bekezdésében az „az orvosszakértõi szervet” szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg,
e) 5/E. § (2) bekezdés e) pontjában és (4) bekezdésében a „bányász dolgozók” szövegrész helyébe a „bányászok”
szöveg
lép.

15. Hatályát vesztõ rendelkezések
30. §

Hatályát veszti
a) a komplex rehabilitációról szóló 321/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet és
b) az egészségkárosodott személyek szociális járadékairól szóló 387/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 309/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A komplex rehabilitációval összefüggésben felmerülõ foglalkozási és szociális rehabilitációs szükségletek
és a hozzájuk kapcsolódó rehabilitációs szolgáltatások
1. Foglalkozási rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások
Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások1
Foglalkozási rehabilitációs szükségletek

Elõzetes szakmai
alkalmassági
vizsgálat2

Eredeti munkakörben történõ
rehabilitáció elõsegítése
Korábban gyakorolt foglalkozásban
történõ rehabilitáció elõsegítése
Szakképzettségnek megfelelõ nem
gyakorolt foglalkozásban történõ
rehabilitáció elõsegítése
Új képzettséget, betanítást igénylõ
foglalkozásban történõ rehabilitáció
elõsegítése
A fentiekben nem felsorolt, egyéb
munkakörben történõ foglalkoztatás
elõsegítése

Pályaterv
kialakítását és
megvalósítását
támogató
szolgáltatások4

Munkavállalást
és megtartást
támogató
szolgáltatások3

Életvezetést
támogató
szolgáltatások5

Komplex
támogató
szolgáltatások6

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

1

A + jel azt mutatja, hogy az adott sorban írt szükséglet kielégítéséhez általában az adott oszlopba írt csoportba tartozó szolgáltatások szükségesek. Az
egyéni élethelyzetek mérlegelése alapján a bejelölt szolgáltatások bõvíthetõek vagy szûkíthetõek.
2
A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezésérõl szóló rendelet alapján.
3
Munkavállalást és megtartást támogató szolgáltatások: munkatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, munkavállalást és megtartást támogató
szolgáltatások, munkavállalói készségek, képességek felmérése, munkavállalásra felkészítõ és munkavégzést támogató önsegítõ csoportok létrehozása
és mûködtetése, személyre szóló állásfeltárás és elhelyezés, munkaközvetítés, munkapróba, munkahelyi környezetbe történõ beilleszkedés segítése,
munkahelymegtartás segítése, vállalkozóvá válást elõsegítõ tanácsadás.
4
Pályaterv kialakítását és megvalósítását támogató szolgáltatások: pályatanácsadás, tanulási képességek és készségek vizsgálata, képzésre történõ
felkészítés, képzésben részesülõk benntartásának segítése, lemorzsolódás elkerülése.
5
Életvezetést támogató szolgáltatások: pszichológiai tanácsadás, személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítõ tréning.
6
Komplex támogató szolgáltatások: rehabilitációs tanácsadás, munkaerõ-piaci és foglalkozási információk nyújtása, szociális információnyújtás,
rehabilitációs mentori szolgáltatás, esetmenedzser.

2. Szociális rehabilitációs szükségletek és szolgáltatások
A szükséglet kielégítését segítõ szociális szolgáltatás típusa1
Szociális rehabilitációs szükségletek

Fizikai biztonság (étel, ruházat,
átmeneti szállás esetén ezen felül
hajlék, egészség) biztosítása
Önellátási képesség (önálló életvitel és
életvezetés) javítása
Érzelmi kapcsolatok erõsítése,
konfliktusok kezelése
Közlekedési nehézségek megoldása
Közösségi kapcsolatok kialakítása,
erõsítése

Házi segítségnyújtás2

Családsegítés3

+

Támogató
szolgáltatás4

Közösségi
ellátások5

Nappali
ellátás6

+

Átmeneti
szállás7

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

1
A + jel azt mutatja, hogy az adott sorban írt szükséglet kielégítéséhez az adott oszlopban írt szolgáltatás általában szükséges. Az egyéni élethelyzetek
mérlegelése alapján a bejelölt szolgáltatások bõvíthetõek vagy szûkíthetõek.
2
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 63. §-a alapján.
3
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. §-a alapján.
4
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. §-a alapján.
5
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/A. §-a alapján.
6
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/F. §-a alapján.
7
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 80. §-a és 84. §-a alapján.
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A Kormány 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 17. és 18. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendeletet
a) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. §
s) pont sa) alpontja szerinti állami fenntartó,
b) ha az ellátást normatív állami hozzájárulás, illetve külön jogszabályban meghatározott költségvetési támogatás
igénybevételével biztosítja
ba) a Gyvt. 5. § s) pont sb) alpontja szerinti egyházi fenntartó,
bb) a Gyvt. 5. § s) pont sc)–se) alpontja szerinti nem állami fenntartó
által fenntartott intézményben a gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért,
átmeneti gondozásáért, a gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, valamint a Gyvt.
151. § szerinti gyermekétkeztetésért fizetendõ térítési díjak megállapítására kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium) fenntartásában mûködõ javítóintézetek által nyújtott utógondozói ellátásért
fizetendõ térítési díjra,
b) a gyermekétkeztetés kivételével az óvodai nevelés, az iskolai nevelés-oktatás, a kollégiumi nevelés keretében
biztosított szolgáltatásokra.

2. Általános szabályok
2. §

(1) A Gyvt. 147. §-ában foglaltak szerinti, szolgáltatási önköltség és normatív állami hozzájárulás különbözeteként
számított intézményi térítési díjat akkor is dokumentálni kell, ha az ellátáshoz nyújtott saját hozzájárulás révén
a fenntartó alacsonyabb intézményi térítési díjat határoz meg.
(2) A minisztérium fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat a miniszter állapítja meg.
(3) A megyei intézményfenntartó központ (a továbbiakban: megyei fenntartó) fenntartásában mûködõ intézmény
esetében az intézményi térítési díjat a megyei fenntartó állapítja meg.
(4) Az egyházi vagy nem állami fenntartó fenntartásában mûködõ intézmény esetében az intézményi térítési díjat
a fenntartó vezetõ testülete vagy a képviseletre jogosult személy állapítja meg.
(5) Az intézményi térítési díj szolgáltatónként, intézményenként, telephellyel rendelkezõ szolgáltató, intézmény esetén
– ha ott ellátás nyújtására is sor kerül – székhelyenként, valamint telephelyenként külön-külön is meghatározható.

3. §

(1) A települési, fõvárosi kerületi és fõvárosi önkormányzat, valamint ellátási szerzõdést kötött egyházi és nem állami
fenntartó által fenntartott intézmény intézményi térítési díjának összegérõl a jegyzõ, a fõvárosi kerületi jegyzõ és
a fõjegyzõ az intézmény ellátási területén élõ lakosságot a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több települési (fõvárosi kerületi) önkormányzat mûködési
területére terjed ki, az intézmény fenntartója az intézményi térítési díjról értesíti a megyei, fõvárosi önkormányzat
fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti intézmény ellátási területe több megyére vagy az ország egész területére kiterjed, az
intézmény fenntartója gondoskodik az intézményi térítési díj összegének a minisztérium hivatalos lapjában való
közzétételérõl. Intézményi társulás és többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény, szolgáltató esetében
a tájékoztatási kötelezettséget a társulás székhelye szerinti jegyzõ teljesíti.
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(4) A minisztérium által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a miniszter a minisztérium hivatalos lapjában
közleményként közzéteszi.
(5) A megyei fenntartó által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a minisztérium hivatalos lapjában közzé kell
tenni, valamint arról értesíteni kell a megyei önkormányzat fõjegyzõjét, aki gondoskodik a lakosság, valamint az
ellátási terület szerint érintett önkormányzatok tájékoztatásáról.
4. §

(1) A Gyvt. 146. § (2) bekezdése szerinti kötelezett az ellátásért a Gyvt.-ben, az e rendeletben, valamint a helyi
önkormányzat rendeletében foglaltak vagy a megyei fenntartó által meghatározottak szerint köteles a személyi
térítési díjat megfizetni.
(2) A Gyvt. 148. § (10) bekezdése szerinti esetben a kötelezett az intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj vagy
a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj különbözete egy részének
megfizetését egy év idõtartamra vállalhatja, amely idõtartam meghosszabbítható.
(3) Ha a (2) bekezdés szerinti idõtartam meghosszabbítására nem kerül sor, a személyi térítési díj megállapítására
vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

5. §

(1) Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat – a bölcsõde és a családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásai
kivételével –
a) házi gyermekfelügyelet esetében gondozási órára,
b) az a) pontban nem említett napközbeni ellátások esetében ellátási napra,
c) az átmeneti gondozás és az utógondozói ellátás esetében ellátási napra és hónapra
vetítve kell megállapítani.
(2) A intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat az 1 és 2 forintos címletû érmék bevonása következtében
szükséges kerekítés szabályairól szóló 2008. évi III. törvény 2. §-ának megfelelõ módon kerekítve kell meghatározni.

6. §

(1) Ha a személyi térítési díj az intézményi elhelyezést követõ 30 napon belül nem állapítható meg, az intézményvezetõ
térítésidíj-elõleg fizetését kérheti.
(2) A személyi térítési díj megállapításakor intézkedni kell arról, hogy az (1) bekezdés szerinti elõleg, illetve az elõleg
fizetésének idõszakára jutó személyi térítési díj közötti különbözet kiegyenlítése megtörténjék.

7. §

(1) Ha a fenntartó eltérõen nem rendelkezik, a személyi térítési díjat
a) gyermekétkeztetésnél legfeljebb egy havi idõtartamra elõre,
b) a gyermekek napközbeni ellátásának igénybevétele esetén legfeljebb egy havi idõtartamra elõre,
c) az átmeneti gondozást nyújtó intézmény, valamint az utógondozói ellátás igénybevétele esetén havonta utólag
kell megfizetni.
(2) Ha a bölcsõdei gondozás, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása vagy az
utógondozói ellátás igénybevétele nem a hónap elsõ napján kezdõdik (tört havi ellátás), akkor az adott hónapra
fizetendõ személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.

8. §

(1) A Gyvt. 148. § (1) bekezdése szerinti intézményvezetõ az ellátást igénybe vevõ személy térítésidíj-fizetési
kötelezettségét – a gyermekétkeztetés és a Gyvt. 148. § (10) bekezdése szerinti eset kivételével – az 1. melléklet szerint
dokumentálja.
(2) A bölcsõde, a családi napközi, a családi gyermekfelügyelet, a gyermekek átmeneti gondozása és az utógondozói
ellátás esetében az ellátási napokon az ellátást igénybe vevõk jelen- vagy távollétét az intézményvezetõ a 2. melléklet
szerint dokumentálja. Az igénybe vevõ azon az ellátási napon minõsül távollévõnek, amelyen nem tartózkodik az
intézményben, illetve nem veszi igénybe a szolgáltatást (ellátást).

3. Gyermekek napközbeni ellátása
9. §

(1) Bölcsõde esetében a gyermek Gyvt. 147. § (2) bekezdés szerinti gondozására számított intézményi térítési díj az
élelmezés nyersanyagköltségével csökkentett szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás összegének
különbözete. Az élelmezés nyersanyagköltségének meghatározásakor az általános forgalmi adóval növelt összeget
kell figyelembe venni.

39798

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

(2) Ha a bölcsõdében a gondozásért külön nem kívánnak személyi térítési díjat megállapítani, az intézményi térítési díj
összegét nullában kell meghatározni és írásban dokumentálni.
(3) A bölcsõdei gondozás személyi térítési díját – a fenntartó eltérõ döntése hiányában – akkor is teljes hónapra kell
megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi igénybe.
(4) A bölcsõde alapellátáson túli szolgáltatásaiért legfeljebb a szolgáltatás önköltségét meg nem haladó mértékû térítés
kérhetõ.
10. §

(1) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó
szolgáltatási önköltség és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbségének az egy napra jutó összegét.
(2) A családi napközi és a családi gyermekfelügyelet személyi térítési díját a 9. § (3) bekezdés szerint kell megállapítani.
(3) A családi napközi alapellátáson túli szolgáltatásaiért a 9. § (4) bekezdésben foglalt mértékû térítés kérhetõ.
(4) Ha a családi napközit a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megállapodásban foglaltak szerint a gyermek a csak
a hét bizonyos napjain veszi igénybe, jelen- vagy távollétét a 2. mellékletben kizárólag ezeken a napokon kell
dokumentálni.

11. §

Ha a fenntartó az alternatív napközbeni ellátás igénybevételét térítési díj fizetéséhez köti, az adott hónapra fizetendõ
személyi térítési díj a napi személyi térítési díj és az ellátási napok szorzata.

12. §

(1) A házi gyermekfelügyelet keretében biztosított személyes szolgáltatás intézményi térítési díja az ellátásra tervezett
költségek alapján megállapított óradíj. Az óradíj nem haladhatja meg az adott évben a házi gyermekfelügyeletre
tervezett éves kiadásoknak egy munkaórára és egy gondozóra jutó összegét. Az évi munkaórák száma a munkanapok
és a napi teljes munkaidõ szorzata.
(2) Az óradíj meghatározásánál csak a hivatásos és a díjazásban részesülõ társadalmi gondozók száma vehetõ figyelembe.
(3) A házi gyermekfelügyelet keretében végzett tevékenységet a 3. melléklet szerinti gondozási naplóban kell
dokumentálni.
(4) A gondozási naplóban ellátásra fordított idõként kell feltüntetni a lakásban töltött idõn kívül a gyermekkel egyéb
helyen eltöltött, illetve a gyermek érdekében végzett tevékenységre fordított idõt is.

13. §

(1) Ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a jogosult nem kívánja igénybe venni, a távolmaradást az
intézmény vezetõjénél be kell jelenteni. Ha az intézmény házirendje vagy az étkeztetésre vonatkozó szabályzata
kedvezõbben nem rendelkezik, a bejelentést követõ naptól a kötelezett a távolmaradás idejére mentesül
a gyermekétkeztetésért fizetendõ térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.
(2) A gyermekétkeztetés személyi térítési díjának elõre történõ megfizetése esetén, ha az adott hónapra fizetendõ térítési
díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következõ fizetés alkalmával be kell számítani,
vagy vissza kell fizetni. Ha a fizetendõ személyi térítési díj összege növekszik, a befizetett és a ténylegesen fizetendõ
összeg különbözetét visszamenõleg kell megfizetni.
(3) Helyettes szülõnél, nevelõszülõnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban elhelyezett gyermek
esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat
a helyettes szülõ, a nevelõszülõ, a gyermekek átmeneti otthona vagy a gyermekotthon fizeti meg.
(4) Családok átmeneti otthonában elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított
gyermekétkeztetésért a személyi térítési díjat, ha a családok átmeneti otthona
a) teljes körû ellátást biztosít, a családok átmeneti otthona,
b) szükség szerinti ellátást biztosít, a szülõ
fizeti meg.
(5) Az intézményvezetõ a gyermekétkeztetés igénybevételét a 4. melléklet szerint dokumentálja.

4. Gyermekek átmeneti gondozása
14. §

(1) Az átmeneti gondozás intézményi térítési díja nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség és
a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének az egy napra jutó összegét.
(2) Átmeneti gondozás esetén a havi intézményi térítési díj – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül –
a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39799

(3) Átmeneti gondozás esetén a személyi térítési díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha az ellátást a hónap
nem minden napján vették igénybe.
(4) Ha az átmeneti gondozást biztosító intézménybõl az ellátott az intézmény vezetõjének engedélye alapján távozik,
vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.
(5) Ha az ellátást az igénybe vevõ a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg kell
szorozni a (4) bekezdésben foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal, a jelenléti
napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott
hónapra fizetendõ térítési díj. A jelenléti napok számát – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül – úgy
kell meghatározni, hogy 30 napból le kell vonni a távolléti napok számát, valamint azoknak a napoknak a számát,
amelyeken a jogviszony nem állt fenn.

5. Utógondozói ellátás
15. §

(1) Utógondozói ellátás esetén az intézményi térítési díj nem haladhatja meg az egy ellátottra jutó szolgáltatási önköltség
és a tárgyévi normatív állami hozzájárulás különbözetének az egy napra jutó összegét.
(2) Utógondozói ellátás esetén a havi intézményi térítési díj – az adott hónap naptári napjainak számától függetlenül –
a napi intézményi térítési díj harmincszorosa.
(3) Az utógondozói ellátás egy napra jutó személyi térítési díját az intézményvezetõ a fiatal felnõtt rendszeres havi nettó
jövedelmének figyelembevételével állapítja meg.
(4) Utógondozói ellátás esetén a személyi térítési díjat akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha az ellátást a hónap
nem minden napján vették igénybe.
(5) Ha az utógondozói ellátásban részesülõ elõre bejelenti, hogy – különösen a tanulmányaival, munkájával, személyes
kapcsolatainak ápolásával összefüggésben – az intézménybõl távozik, vagy kórházba, gyógyintézetbe kerül, a távollét
idejére a megállapított személyi térítési díj 20%-át fizeti.
(6) Az utógondozói ellátásra jogosult fiatal felnõtt a Gyvt. 150. § (3) bekezdés e) pontjában meghatározottnál magasabb
összegû személyi térítési díj megfizetésére akkor sem kötelezhetõ, ha az ellátást gyermekével együtt veszi igénybe.
(7) Ha az utógondozói ellátást a fiatal felnõtt a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe, a távolléti napok számát meg
kell szorozni az (5) bekezdésben foglaltak szerint számított csökkentett összegû napi személyi térítési díjjal, a jelenléti
napok számát pedig meg kell szorozni a teljes összegû napi személyi térítési díjjal. A két szorzat összege az adott
hónapra fizetendõ személyi térítési díj. A jelenléti napok számát a 14. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell
megállapítani.

6. A térítési díj befizetése és ellenõrzése
16. §

(1) A személyi térítési díjat az igénybevétel napjától havonként – ha a települési önkormányzat, a megyei fenntartó vagy
a megállapodás másként nem rendelkezik –
a) bölcsõde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet és gyermekétkeztetés esetén a tárgyhónap 10. napjáig,
b) házi gyermekfelügyelet, átmeneti gondozás és utógondozói ellátás esetén a tárgyhónapot követõ hónap
10. napjáig
kell befizetni az ellátást nyújtó intézmény elszámolási számlájára.
(2) Az intézmény vezetõje ellenõrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett
a befizetést elmulasztotta, az intézményvezetõ 15 napos határidõ megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt
írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidõ eredménytelenül telt el, az intézmény vezetõje
a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi.
(3) A (2) bekezdés szerint nyilvántartott díjhátralékról az intézmény vezetõje negyedévenként tájékoztatja a fenntartót
a térítésidíj-hátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében.

7. Az ellátások igényléséhez és a térítési díjak megállapításához felhasználható bizonyítékok köre
17. §

A személyi térítési díj megállapításához a kötelezett 30 napnál nem régebbi, az 5. melléklet szerinti
jövedelemnyilatkozatot nyújt be az intézményvezetõnek.
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18. §
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(1) Bölcsõdei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés c) pontja szerinti térítésidíj-fizetési mentesség és
gyermekétkeztetés esetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) pontja szerinti normatív kedvezmény megállapításához be
kell szerezni a térítési díj fizetésére kötelezett nyilatkozatát. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a Gyvt. 151. §
(10) bekezdésben meghatározott gyermekek számát.
(2) Az (1) bekezdés szerinti gyermekek számában történt változást az intézmény vezetõjének a változást követõ 15 napon
belül írásban be kell jelenteni.
(3) Az eltartott gyermekek számának megváltozása esetén az új térítési díjat a (2) bekezdés szerinti bejelentést követõ
hónap elsõ napjától kell megfizetni.
(4) Ha a bölcsõdei gondozás esetében a Gyvt. 150. § (6) bekezdés a) és d) pontjában, valamint gyermekétkeztetés
esetében a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak fennállását hatósági döntés alapozza meg, azt be kell
mutatni az intézménynek.
(5) Bölcsõdei gondozásnál a Gyvt. 150. § (6) bekezdés b) pontjában, valamint gyermekétkeztetésnél a Gyvt. 151. §
(5) bekezdés d) pontjában foglaltak fennállását tartós betegség esetén szakorvosi igazolással, fogyatékosság esetén
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
7/A. § (1) bekezdése szerinti szakértõi és rehabilitációs bizottság szakvéleményével kell igazolni.

8. Záró rendelkezések
19. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet.

20. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ tizenötödik napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A TÉRÍTÉSIDÍJ-FIZETÉS DOKUMENTÁLÁSA A ..... ÉVBEN
Az ellátásra jogosult neve: ..................................................................................................................................................................................
Beutaló határozat száma, kelte: ...................................... Az ellátás kezdete: ........................................................................................
Bölcsõde esetében
Étkeztetés
Gondozás
Bölcsõde kivételével
gyermekek napközbeni
ellátása, gyermekek
átmeneti gondozása,
utógondozói ellátás esetén

Az intézményi térítési díj
havi összege napi összege
dátum

Az intézményi térítési díj

havi összege napi összege

dátum

A személyi térítési díj
havi összege napi összege
dátum

A személyi térítési díj

havi összege napi összege

dátum
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A fizetésre kötelezett neve

Címe

Összeg

A befizetés
Hónap

Havi jövedelme

Havi térítési díj
Kelte

Hátralék
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
Hátralék
Ellenõrizte: ..............................................

naplószáma

összege

Túlfizetés vagy
hátralék

Megjegyzés
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2. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
AZ ELLÁTÁSI NAPOKON AZ ELLÁTÁST IGÉNYBE VEVÕK JELEN- VAGY TÁVOLLÉTÉNEK DOKUMENTÁLÁSA
Az intézmény neve, címe: .................................................. Év, hónap: .................................................. Ellenõrizte: ..................................................
Sorszám

Név

Napok
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Havi összes
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jelen

Megjegyzés

Távol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Összesen
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3. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
GONDOZÁSI NAPLÓ

Az ellátás
Sorszám

Dátum

Az ellátott neve
A tevékenység leírása

Ráfordított idõ

A törvényes képviselõ
aláírása

HAVI ZÁRÁS
Az ellátásra jogosultak száma a hónap folyamán

Az ellátással kapcsolatos látogatások száma

Az ellátásra fordított összes idõ fél órára kerekítve

..........................................................................
a gondozó aláírása

Dátum: ...........................................................

..........................................................................
az ellátást nyújtó szervezet
vezetõjének aláírása
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4. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A GYERMEKÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK DOKUMENTÁLÁSA
Év, hónap: ................................
Sorszám

Név

Napok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Havi
étkezési
napok

Elõre
befizetett
napok

Napi
térítési
díj

Elõzõ havi
Havi
elõleg

túlfizetés

hátralék

Havi
öszszes
befizetés

Tárgyhavi
túlfizetés

hátralék

Megjegyzés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Összesen
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5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
Az ellátást igénybe vevõre vonatkozó személyes adatok*:
Név: .............................................................................................................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idõ: .................................................................................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................................................................................................................
Apja neve: .................................................................................................................................................................................................................
Lakóhelye: .................................................................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye: ................................................................................................................................................................................................
Az 1997. évi XXXI. törvény 148. § (10) bekezdése szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési
díj megfizetését vagy a mindenkori intézményi térítési díj és a számára megállapítható személyi térítési díj
különbözete egy részének megfizetését a kötelezett vállalja-e (a rovat kitöltése nem minõsül tényleges vállalásnak):
c igen – ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét nem kell kitölteni,
c nem
Az ellátást kérelmezõ fiatal felnõttre és családok átmeneti otthona esetén a szolgáltatást igénybe vevõ szülõre,
nagykorú testvérre vonatkozó jövedelmi adatok:
A jövedelem típusa

Nettó összege

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, szellemi és más önálló
tevékenységbõl származó
Táppénz, gyermekgondozási támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem (pl. ösztöndíj, bérbeadás)
Összes jövedelem
Kiskorú igénybe vevõ esetén a családban élõkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

A család létszáma: .............. fõ**

Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó

Társas és egyéni
vállalkozásból,
õstermelõi,
szellemi és más
önálló tevékenységbõl származó

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások

Önkormányzat
és munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

Nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerû
rendszeres
szociális
ellátások

Egyéb
jövedelem

Az ellátást igénybe vevõ
kiskorú
Rokoni
A közeli
hozzátarto- kapcsolat
zók neve,
születési
ideje
1)
2)
3)
4)
5)
ÖSSZESEN:
(szükség esetén a táblázat sorai bõvíthetõk)
* Családok átmeneti otthona esetén, ha a szolgáltatást a gyermek a szülõjével (szüleivel), nagykorú testvérével együtt veszi igénybe, a szülõ, nagykorú
testvér személyi adatai – a sorok számának értelemszerû növelésével – ugyanazon az adatlapon felvehetõk.
** A családba fogadott vagy harmadik személynél elhelyezett gyámság alatt álló gyermek tekintetében a reá nézve igényelt ellátás személyi térítési
díjának megállapításánál csak a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat (pl. gyermektartásdíj, árvaellátás, családi pótlék) kell a jövedelemszámítás
szempontjából figyelembe venni [Csjt. 104. § (1) bek.], kivéve ha a bíróság a gyámot kötelezte a gyermek eltartására.
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Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj
megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejûleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben
szereplõ adatoknak az eljárás során történõ felhasználásához.
Dátum: ................................................
................................................................
az ellátást igénybe vevõ
(törvényes képviselõ) aláírása

Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez
I. Személyi adatok
A jövedelemvizsgálat vonatkozásában közös háztartásban élõ közeli hozzátartozóként a szülõt, a szülõ házastársát
vagy élettársat, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló
keresettel nem rendelkezõ, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató, a huszonöt évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató
gyermeket, valamint korhatárra tekintet nélkül a tartós beteg, illetõleg a fogyatékos gyermeket kell figyelembe venni.
II. Jövedelmi adatok
Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrõl vagy külföldrõl származó
– megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes
jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerûsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerûsített
közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. Elismert költségnek minõsül a személyi jövedelemadóról
szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj.
Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt
terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi
szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául
szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek
minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi
õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak,
annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá
a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelõ összeggel.
A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
összegben kell feltüntetni.
Nem minõsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott
átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítõ
gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelõszülõk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a személyes gondoskodásért fizetendõ személyi térítési díj
megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok
személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az
energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
Nem minõsül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történõ foglalkoztatás, az egyszerûsített
foglalkoztatásról szóló törvény alapján történõ munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes
személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó rendelkezések alapján háztartási
munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történõ munkavégzésnek (háztartási munka) a havi
ellenértéke.
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A családtagok jövedelmét kizárólag kiskorú igénybe vevõ esetén kell feltüntetni, külön-külön. A családi pótlékot, az
árvaellátást és a tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire
tekintettel azt folyósítják.
A jövedelemszámításnál irányadó idõszakot a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 131. § (1)–(2) bekezdése alapján kell meghatározni.
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelõzõ hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, õstermelésbõl származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelõzõ tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
III. Jövedelem típusai
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a munkaviszonyban,
közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyban, kormánytisztviselõi jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi
szolgálati jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos és
szerzõdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló tevékenységbõl, továbbá szövetkezet
tagjaként folytatott – személyes közremûködést igénylõ – tevékenységbõl származó jövedelem.
2. Társas és egyéni vállalkozásból, õstermelõi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbõl származó jövedelem: itt
kell feltüntetni továbbá a jogdíjat, a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébõl származó jövedelmet,
valamint a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzõdés szerint teljesített mellékszolgáltatást.
3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj,
gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
4. Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idõskorúak járadéka, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, az adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék,
álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások: öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék,
átmeneti járadék, bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai
rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék.
6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggõ pénzbeli juttatások, nevelõszülõi díj, szociális
gondozói díj, végkielégítés és állampapírból származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébõl, vagyoni
értékû jog átruházásából származó jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó
jövedelem, illetve minden olyan jövedelem, amely az elõzõ sorokban nem került feltüntetésre.
Szükség esetén a nyilatkozatok rovatai bõvíthetõk, valamint kitöltésük mellékletben folytatható.
A cselekvõképességet kizáró gondnokság alatt állók esetében a gondnok aláírása, a cselekvõképességet korlátozó
gondnokság alatt állók esetében a gondnok és a gondnokolt együttes aláírása szükséges.

A Kormány 329/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és o) pontjában, valamint
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 1. §-a a következõ i) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása során)
„i) szolgáltatás: a szociális szolgáltatás és a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység.”
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(1) Nyr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az országos nyilvántartás része
a) az Szt. 88/A. § (5) bekezdése, illetve a Gyvt. 137. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartás (a továbbiakban együtt:
intézményi nyilvántartás),
b) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési rendszer, valamint
c) a szolgáltatások igénybe vevõinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott
adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban együtt: igénybevevõi nyilvántartás).”
(2) Az Nyr. 5. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az országos nyilvántartás adatainak módosítását a rendszer naplózza.”

3. §

Az Nyr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Hivatal
a) az intézményi nyilvántartás és az országos jelentési rendszer adatait egyedi azonosításra alkalmas módon,
b) az igénybevevõi nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmatlan módon,
statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.”

4. §

Az Nyr. a „Hatályba léptetõ és átmeneti rendelkezések” alcímet megelõzõen a következõ alcímmel és 13/B–13/H. §-sal
egészül ki:

„Igénybevevõi nyilvántartás
13/B. § (1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség – a (2) bekezdésben foglalt
kivételekkel – arra az engedélyesre terjed ki, amely bármely általa nyújtott szolgáltatás után az adott idõpontban
normatív állami hozzájárulásban vagy a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjérõl
szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban részesül.
(2) Nem terjed ki az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatási kötelezettség arra az engedélyesre, amely
kizárólag az Szt. 20/C. § (2) bekezdése vagy a Gyvt. 139. § (3) bekezdése szerinti szolgáltatást nyújt, vagy kizárólag ilyen
szolgáltatás után részesül normatív állami hozzájárulásban, illetve a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjérõl szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet szerinti finanszírozásban.
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség az (1) bekezdés szerinti engedélyesek által nyújtott valamennyi szolgáltatásra
kiterjed az Szt. 20/C. § (2) bekezdésében és a Gyvt. 139. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével.
13/C. § (1) Az igénybevevõi nyilvántartásba történõ adatszolgáltatásért a fenntartó felel.
(2) Az adatszolgáltatást a (3) és (5) bekezdés szerinti személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult)
teljesítik.
(3) A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére – a Hivatal honlapján közzétett formanyomtatványon – ügyfélkapu
belépési jogosultsággal rendelkezõ személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselõ). Az egyéni vállalkozó fenntartó
és a fenntartó szervezet képviselõje saját magát is kijelölheti e-képviselõnek.
(4) Az e-képviselõ a Hivatalnál vagy megyei kirendeltségénél – nyilvántartásba vétel céljából – személyesen mutatja
be a (3) bekezdés szerinti kijelölõ okiratot és igazolja az ügyfélkapu felé megadott személyazonosító adatait.
A fenntartó köteles a Hivatalnak bejelenteni, ha az e-képviselõ nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy
megbízása megszûnt.
(5) Az adatszolgáltatás teljesítésére az e-képviselõ a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételét követõen – az
engedélyes vagy a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkezõ személyt vagy
személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: adatszolgáltató munkatárs). Az adatszolgáltató munkatárs megfelelõ
felkészítésérõl az e-képviselõ gondoskodik.
(6) Az adatszolgáltató munkatárs az igénybevevõi nyilvántartás rendszerében jelölhetõ ki. A kijelöléshez meg kell
adni az adatszolgáltató munkatárs ügyfélkapu használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni
azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében az adatszolgáltató munkatárs adatszolgáltatásra jogosult. Az
e-képviselõ köteles az igénybevevõi nyilvántartás rendszerében bejelenteni, ha az adatszolgáltató munkatárs
nyilvántartásba vett adatai megváltoztak. Az adatszolgáltató munkatárs kijelölése az igénybevevõi nyilvántartás
rendszerében vonható vissza.
13/D. § Az adatszolgáltatás az igénybe vevõk Szt., illetve Gyvt. szerinti adatainak a 13/E. § szerinti rögzítésébõl és
a 13/F. § szerinti napi jelentésbõl áll.
13/E. § (1) Az adatszolgáltatásra jogosult az Szt.-ben, illetve a Gyvt.-ben meghatározott adatokat
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a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésõbb az igénybevétel elsõ napját követõ munkanap
24 óráig,
b) gyermekvédelmi szakellátás esetén az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel,
illetve az utógondozói ellátás elrendelésérõl szóló hatósági határozatban az ellátás kezdõ idõpontjaként megjelölt
napot, ennek hiányában a határozat keltének napját követõ munkanap 24 óráig, de legkésõbb a határozat
engedélyessel való közlését követõ munkanap 24 óráig
rögzíti az igénybevevõi nyilvántartásban.
(2) Szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén az adatok már az Szt. 94/C. §-a, illetve a Gyvt. 32. § szerinti
megállapodás megkötésétõl kezdõdõen rögzíthetõk.
(3) Ha az igénybe vevõ Társadalombiztosítási Azonosító Jellel (a továbbiakban: TAJ) nem rendelkezik vagy a TAJ nem
ismert, az igénybevevõi nyilvántartás az igénybe vevõnek – a TAJ rögzítéséig – ideiglenes azonosítót képez.
(4) Ha az adott engedélyes által az igénybe vevõnek nyújtott szolgáltatás formája, a szolgáltatás igénybevételének
kezdõ idõpontja vagy a szolgáltatás megszûnésének várható idõpontja megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult
a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén legkésõbb a módosított feltételek szerinti igénybevétel
elsõ napját követõ munkanap 24 óráig,
b) gyermekvédelmi szakellátás esetén a tudomásszerzést követõ munkanap 24 óráig
módosítja.
(5) A szolgáltatás igénybevételének kezdõ idõpontja visszamenõlegesen csak késõbbi idõpontra módosítható.
A (4) bekezdés szerinti egyéb adatok visszamenõlegesen nem módosíthatók.
(6) Ha az igénybevevõi nyilvántartásban rögzített adat – a TAJ és a (4) bekezdés szerinti adatok kivételével –
megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a tudomásszerzést követõ munkanap 24 óráig módosítja.
Az e bekezdés szerinti adatok visszamenõlegesen akkor módosíthatók, ha a módosítás ideiglenes hatályú
elhelyezéssel, átmeneti vagy tartós nevelésbe vétellel, illetve utógondozói ellátással kapcsolatos hatósági döntés
miatt szükséges.
(7) Ha a szolgáltatás igénybevétele megszûnik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a megszûnést követõ munkanap
24 óráig rögzíti. Ha a gyermekvédelmi szakellátás igénybevétele hatósági határozat alapján szûnik meg,
a határozatban megállapított idõpontot kell megjelölni a megszûnés idõpontjaként.
(8) Ha az igénybe vevõnek szolgáltatást nyújtó engedélyes az Szt. szerinti áthelyezés vagy a Gyvt. szerinti gondozási
hely, utógondozói ellátási hely módosítása miatt megváltozik,
a) a korábbi engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozását megelõzõ
nappal a (7) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybevétel megszûnését,
b) az új engedélyes az áthelyezés, illetve a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozásának napjával
az (1) bekezdésben foglaltak szerint rögzíti az igénybe vevõ Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait.
(9) A (8) bekezdés alkalmazása során
a) az áthelyezés idõpontjának az Szt. 94/C. §-a szerinti megállapodás módosításában meghatározott idõpontot,
b) a gondozási hely, utógondozói ellátási hely megváltozása idõpontjának az errõl szóló határozatban megállapított
idõpontot, ennek hiányában a határozat keltének napját
kell tekinteni.
13/F. § (1) Az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevõi nyilvántartásban naponta nyilatkozik arról, hogy a 13/E. §
szerint rögzített személy a szolgáltatást az adott napon igénybe vette-e (napi jelentés).
(2) A napi jelentési kötelezettséget az adott napot követõ munkanap 24 óráig kell teljesíteni.
(3) Ha az igénybe vevõ nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ igénylésére jogosult
a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül nem szerzi be,
b) gyermekvédelmi szakellátás esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a TAJ kiadását kérelmezte,
az érintett a napi jelentésben nem tüntethetõ fel igénybe vevõként.
(4) Az ideiglenesen elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, de javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási
intézetben ellátott a napi jelentésben nem tüntethetõ fel.
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(5) A napi jelentésben az igénybevételrõl szolgáltatott adat egyszer, a napi jelentés szerinti igénybevétel hónapját
követõ hónap tizenötödik napjáig módosítható (a továbbiakban: önellenõrzés). Önellenõrzés keretében új ellátott
rögzítésére nincs lehetõség, a napi igénybevétel tényén túl adatot módosítani csak a 13/E. §-ban foglaltak szerint
lehet. Az önellenõrzés során meg kell jelölni
a) az igénybevételi napot,
b) a hibás adatot,
c) a helyes adatot és
d) a hiba okát.
13/G. § (1) A Hivatal az igénybevevõi nyilvántartásban rögzített
a) természetes személyazonosító és lakcímadatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalának nyilvántartásából,
b) TAJ-t az Országos Egészségbiztosítási Pénztár nyilvántartásából
való adatigénylés útján ellenõrzi, illetve – ha az adat nem vagy hibásan áll a Hivatal rendelkezésére – kéri meg.
(2) Ha a szociális és gyámhivatal vagy a Magyar Államkincstár valamely szerve az igénybevevõi nyilvántartásban olyan
adatot észlel, amely a mûködési engedélyben foglaltakkal vagy a hatósági ellenõrzés megállapításaival ellentétes,
soron kívül értesíti a Hivatalt. Ha az adatok hatósági ellenõrzés során váltak ismertté, az értesítéshez mellékelni kell az
ellenõrzésrõl készített jegyzõkönyv, illetve az ellenõrzés eredményeképpen hozott határozat másolatát.
(3) A Hivatal a tudomására jutott hibás adatot a tudomására jutástól számított három munkanapon belül – az
adatszolgáltatásra jogosultnak az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül történõ egyidejû tájékoztatása
mellett – kijavítja vagy törli. A javítás nem terjedhet ki a napi jelentésben igénybe vevõként fel nem tüntetett személy
igénybe vevõként történõ feltüntetésére.
13/H. § (1) A Hivatal folyamatosan ellenõrzi, hogy az igénybe vevõ adott napon nem kerül-e egyidejûleg több olyan
szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek
a) esetében a normatív állami hozzájárulás egyidejû igénybevételét a központi költségvetésrõl szóló törvény kizárja,
vagy
b) egyidejû nyújtása a jogszabályok alapján kizárt.
(2) Ha az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti jogosulatlan adatrögzítést a Hivatal megállapítja, a Hivatal – az ügyben
érintett ügyintézõje nevének és elérhetõségének egyidejû közlése mellett – az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén
keresztül felhívja az érintett adatszolgáltatásra jogosultakat a napi jelentés adatainak módosítására, szükség esetén
a szolgáltatás megszüntetésére.
(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenõrzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul nyújtott
szolgáltatás megszüntetésével a jogosulatlan adatrögzítést a felhívást követõ három munkanapon belül nem
szüntetik meg, a Hivatal a késõbb rögzített napi jelentésbõl az érintett igénybe vevõt hivatalból törli. A törlésrõl
a Hivatal értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát és az igénybevevõi nyilvántartás rendszerén keresztül
az adatszolgáltatásra jogosultakat.”
5. §

Az Nyr. a következõ 15. §-sal egészül ki:
„15. § (1) A 2012. január 1-jén mûködési engedéllyel rendelkezõ fenntartók e-képviselõje 2012. január 31-éig köteles
kérni – szükség esetén ügyfélkapu-regisztrációt követõen – a 13/C. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt.
(2) Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplõ igénybe vevõk Szt., illetve
Gyvt. szerinti adatait az igénybevevõi nyilvántartásban.
(3) A napi jelentési kötelezettség 2012. március 1-jétõl minden engedélyes számára kötelezõ azzal, hogy a napi
jelentés során tett adatszolgáltatásnak 2012. június 30-áig jogkövetkezménye nincs. Az adatszolgáltatást érintõ hibás,
hiányos adatokat azok javítása, pótlása érdekében az engedélyes 2012. június 15-éig jelzi a Hivatalnak.”

6. §

Az Nyr.
a) 3. § (4) bekezdésében a „szociális szolgáltatások, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységek”
szövegrész helyébe a „szolgáltatás” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „adószámok” szövegrész helyébe az „igénybevevõi nyilvántartás adatainak” szöveg,
c) 5. számú mellékletének 1.3.10. pontjában az „a személyi térítési díj átlagos összege” szövegrész helyébe az
„az intézményi térítési díj összege” szöveg
lép.
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7. §

Hatályát veszti az Nyr.
a) 5. számú mellékletének 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.2.2., 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3., 1.3.5., 1.3.8., 1.3.9., 1.4.2., 1.4.3., 1.4.4.,
1.4.5., 1.4.10., 1.4.13., 1.7., 1.7.1., 1.7.2., 1.7.3., 1.7.4., 1.8.1., 1.8.2., 1.9.1., 1.9.2., 2.1.1.1., 2.1.1.2., 2.1.1.3., 2.1.1.5.,
2.1.1.6., 2.1.2.1., 2.1.2.3., 2.1.3.1., 2.1.3.3., 2.1.4.1., 2.1.4.3., 2.1.5.1., 2.1.5.3., 2.2.1.1., 2.2.1.2., 2.2.1.3., 2.2.1.6., 2.2.2.1.,
2.2.2.2., 2.2.2.5., 2.2.3.1., 2.2.3.2., 2.2.3.3., 2.2.3.6., 2.2.4.1., 2.2.4.2., 2.2.4.5., 2.3.1.1., 2.3.1.3., 2.3.2.1., 2.3.2.3., 2.3.3.1.,
2.3.3.3., 2.3.4.1., 2.3.4.3., 2.3.5., 2.3.5.1, 2.3.5.2., 2.3.6.1., 2.3.6.3., 2.4.1.1., 2.4.1.2., 2.4.1.3., 2.4.1.6., 2.4.2.1., 2.4.2.3.,
2.4.3.1., 2.4.3.2., 2.4.3.3., 2.4.3.6., 2.4.4.1., 2.4.4.2. és 2.4.4.5. pontja.
b) 5. számú mellékletének 2.2.1.4., 2.2.2.3., 2.2.3.4., 2.2.4.3., 2.4.1.4., 2.4.3.4. és 2.4.4.3. pontjában az „utógondozásban
részesülõ” szövegrész.

8. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), l) és
v) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában,
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és t) pontjában, valamint
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) és
w) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés n) és
w) pontjában, a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és
v) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tr.) 2/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Szt. 68/B. §-a szerinti esetben az ellátást igénylõ vagy a térítési díjat megfizetõ más személy a szolgáltatási
önköltséggel azonos mértékû személyi térítési díj megfizetését határozatlan idõre vagy határozott idejû
megállapodás esetén legalább egy év idõtartamra vállalja.”

2. §

A Tr. 19. §-ában a „117/B. §” szövegrész helyébe a „68/B. §-a és 117/B. §-a” szöveg lép.
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2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezésérõl, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 3. § (2) és
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A mûködési engedélyezéssel és az ellenõrzéssel kapcsolatos ügyekben elsõ fokon
a) – a b)–d) pontban foglalt kivétellel – a szolgáltató (intézmény) székhelye, telephely engedélyezése esetén a
telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal;
b) helyettes szülõi hálózat, nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén – a c) és
d) pontban foglalt kivétellel – a mûködtetõ székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal;
c) egyházi, nem állami fenntartású, ellátási szerzõdés alapján mûködtetett nevelõszülõi hálózat, külsõ férõhelyen
biztosított utógondozói ellátás esetén
ca) a cb) alpontban nem említett esetben az ellátásra kötelezett települési önkormányzat, illetve megyei fenntartó
székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal,
cb) Pest megyei fenntartó esetén a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal,
ha a fenntartó a nevelõszülõi hálózat mûködtetésére, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátásra egy ellátásra
kötelezett települési önkormányzattal, megyei fenntartóval kötött ellátási szerzõdést, vagy több ellátásra kötelezett
települési önkormányzattal, megyei fenntartóval kötött ellátási szerzõdést, de azok egy szociális és gyámhivatal
illetékességi területén vannak;
d) Pest megyei fenntartó nevelõszülõi hálózata, külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátása, területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatása és a fõvárosban vagy Pest megyében található gyermekotthona, utógondozó
otthona (telephelye) esetén a Pest Megyei Szociális és Gyámhivatal
jár el.
(3) Helyettes szülõi hálózatra, nevelõszülõi hálózatra és külsõ férõhelyen biztosított utógondozói ellátásra külön
mûködési engedélyt kell kiadni.”
(2) A Gymr. 3. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Többféle gyermekjóléti és a (3) bekezdésben nem említett gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzõ
szolgáltató (intézmény) számára egy mûködési engedélyt kell kiadni.
(4a) Telephellyel rendelkezõ szolgáltató (intézmény) esetén az ellátást nyújtó székhelyre és az egyes telephelyekre
– a (3) és (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – külön kell mûködési engedélyt kiadni, és e rendeletnek
a szolgáltatóra (intézményre) vonatkozó szabályait mind az ellátást nyújtó székhelyre, mind a telephelyekre
megfelelõen alkalmazni kell.”

4. §

(1) A Gymr. 4. § (5) bekezdése a következõ d) ponttal egészül ki:
[Állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„d) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve
férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”
(2) A Gymr. 4. § (6) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez – az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl – csatolni kell]
„i) a fenntartó nyilatkozatát arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve
férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”
(3) A Gymr. 4. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a fenntartó a Gyvt. 145. § (2) bekezdése szerinti, a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadását (a továbbiakban: befogadás) kéri, és a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal elõzetes szakhatósági hozzájárulását nem csatolja, azon szolgáltató, intézmény,
hálózat, illetve férõhelyszám esetében, amellyel az ellátásra köteles helyi önkormányzat feladatellátási
kötelezettségének tesz eleget, illetve amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban
részesül, a kérelemhez csatolni kell a jegyzõ feladatellátást igazoló nyilatkozatát, illetve a pályázat elnyerését igazoló
dokumentumot.”
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(4) A Gymr. 4. § (7) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta)
„e) az (1) bekezdés e) pontja, illetve a (3) bekezdés h) pontja szerinti iratot – ideértve azt az esetet, ha a fenntartó
az (5) bekezdés d) pontja vagy a (6) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozata alapján normatív állami hozzájárulást kíván
igényelni –, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes szakhatósági hozzájárulásban a hozzájárulás megadásához
megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ szerv megkeresi a (9) bekezdés szerinti szakhatóságokat,
hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha intézményi formában végzett szolgáltatótevékenység
engedélyezése esetén a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását
megelõzõ hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az
építésügyi hatóságot, hogy a használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot,”
(5) A Gymr. 4. § (9) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) abban az esetben, ha a fenntartó a szolgáltatót, intézményt, hálózatot, férõhelyet normatív állami hozzájárulással
kívánja mûködtetni, a befogadás kérdésében az elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt, a
másodfokú eljárásban a minisztert”
(szakhatóságként jelöli ki.)
5. §

A Gymr. 6. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A mûködési engedélyben fel kell tüntetni a Gyvt. 145. § (2) bekezdés a) pontja szerinti új szolgáltatónak,
intézménynek, hálózatnak a befogadására, valamint a Gyvt. 145. § (2) bekezdés b) pontja szerinti ellátások esetén
a férõhelyszámon belül a befogadott férõhelyek számára vonatkozó adatot.”

6. §

(1) A Gymr. 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fenntartóváltozások (3) bekezdés b) pontja szerinti éves számának meghatározásánál a jogszabály erejénél
fogva történõ fenntartóváltozást figyelmen kívül kell hagyni.”
(2) A Gymr. 8. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:)
„f) a 4. § (9) bekezdés e) pontja szerinti szakhatóság, ha a mûködési engedély módosításának célja befogadás.”

7. §

A Gymr. 19. §-a a következõ (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történõ módosítása alapján
a) a 2012. január 1-jén folyamatban levõ mûködési engedélyezési eljárásokban a normatív állami hozzájárulással
történõ mûködtetésre vonatkozó, finanszírozási rendszerbe történõ befogadással kapcsolatos nyilatkozatot
– amennyiben szükséges – 2012. január 31-éig, illetve azt követõen a hiánypótlási szabályok szerint kell benyújtani,
b) azon szolgáltatás, intézmény, hálózat, férõhelyszám esetében, amely a Gyvt. 145. § (2a) bekezdése szerint nem
minõsül új szolgáltatásnak, intézménynek, hálózatnak, férõhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történõ
befogadottság tényét a mûködési engedélyben a mûködési engedély soron következõ módosítása során kell
hivatalból bejegyezni.
(6) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (2) bekezdésében foglalt
illetékességi szabályokat a 2012. január 1-jén folyamatban lévõ eljárásokban is alkalmazni kell.
(7) E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 3. § (3), (4) és (4a) bekezdésében
foglaltakat a mûködési engedély egyéb okból történõ soron következõ módosítása vagy a soron következõ ellenõrzés
alkalmával kell alkalmazni.”

8. §

A Gymr. 19. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 7. § (2) bekezdése alapján meghosszabbított ideiglenes mûködési engedély hatálya a fenntartó kérelmére
– kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb 2014. december 31-éig meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is
benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési engedély hatálya 2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a
kérelméhez csatolja a határozatlan idejû mûködési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére
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vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó
megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”
9. §

A Gymr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §

A Gymr.
a) 2. § b) pontjában és 2. § d) pont db) alpontjában az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész
helyébe az „az alternatív napközbeni ellátás (Gyvt. 44/A. §)” szöveg,
b) 2. § c) pont cb) alpontjában a „41–44. §” szövegrész helyébe a „41–44/A. §” szöveg,
c) 4. § (3) bekezdés h) pontjában és 14/A. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti
ellátások” szövegrész helyébe az „alternatív napközbeni ellátás” szöveg,
d) 4. § (8) bekezdésében, 4. § (9) bekezdés b) pontjában, 5. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Gyvt. 41. §-ának
(4) bekezdése szerinti ellátások” szövegrész helyébe az „az alternatív napközbeni ellátás” szöveg,
e) 7. § (3) bekezdésében az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás” szövegrész helyébe az „az alternatív
napközbeni ellátás” szöveg,
f) 8. § (4) bekezdés e) pont ea) alpontjában, 8. § (5) bekezdés a) pontjában, 8/A. § (1) bekezdés a) pontjában az
„a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátás” szövegrész helyébe az „alternatív napközbeni ellátás” szöveg,
g) 14/A. § (1) bekezdésében az „a Gyvt. 41. §-ának (4) bekezdése szerinti ellátásnak” szövegrész helyébe az
„az alternatív napközbeni ellátásnak” szöveg
lép.

3. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók
normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása
11. §

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami
támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nr.) 1. §-a a következõ m) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„m) befogadás: az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi
lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadás.”

12. §

Az Nr. 3. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fenntartó)
„a) feladatnormatívát olyan szolgáltató, illetve szolgáltatás után igényelhet, amelyre a tárgyévben jogerõs mûködési
engedéllyel rendelkezik és az Szt. 58/A. § (2)–(2a) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)–(2a) bekezdése alapján új
szociális, gyermekjóléti szolgáltató, intézmény, hálózat, új ellátotti létszám, illetve új férõhely esetén – külön
jogszabályban meghatározott kivételekkel – befogadást nyert;”
(amennyiben az igénybevétel egyéb feltételeinek megfelel.)

13. §

Az Nr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az igazgatóság a normatívát – ha jogszabály másként nem rendelkezik vagy a kérelemben más nem szerepel –
nem új fenntartó esetén tárgyév január 1-jétõl, új fenntartó esetén a befogadás mûködési engedélybe történõ
bejegyzése jogerõre emelkedésének idõpontjától állapítja meg.”

14. §

Az Nr.
a) 1. § l) pontjában a „költségvetés” szövegrész helyébe a „központi költségvetés” szöveg,
b) 2. § (3) bekezdés b) pontjában, 2. § (6) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrész
helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,
c) 2. § (5) bekezdésében a „feltételeinek” szövegrész helyébe a „feltételeinek – ideértve a befogadást –” szöveg,
d) 5. § (1) bekezdésében a „költségvetési” szövegrészek helyébe a „központi költségvetésrõl szóló” szöveg,
e) 10. § (2) bekezdés c) pontjában az „az a)–b)” szövegrész helyébe az „a b)” szöveg
lép.
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Hatályát veszti az Nr.
a) 14. § (6)–(9) bekezdése,
b) 15/A. §-a.

4. A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló
321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) A szociális szolgáltatók és intézmények mûködésének engedélyezésérõl és ellenõrzésérõl szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a fenntartó a 2. számú melléklet)
„i) 2.7. pontja szerinti iratot – ideértve azt az esetet is, ha a fenntartó az 1. számú melléklet 9. pontja szerinti nyilatkozata
alapján normatív állami hozzájárulást kíván igényelni – nem csatolta, vagy nem igazolta, hogy az elõzetes szakhatósági
hozzájárulásban a hozzájárulás megadásához megkövetelt feltételt teljesítette, a mûködést engedélyezõ szerv
megkeresi a (3) bekezdés szerinti szakhatóságokat, hogy szakhatósági állásfoglalást adjanak ki, illetve – ha a kérelem
szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelõzõ hat hónapon belül
használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki – megkeresi az építésügyi hatóságot, hogy a
használatbavételi engedélyrõl, illetve a fennmaradási engedélyrõl szolgáltasson adatot.”
(2) Az Szmr. 5. § (3) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A Kormány a mûködési engedély kiadására irányuló eljárásban)
„f) abban az esetben, ha a fenntartó a szolgáltatót, intézményt, ellátotti számot, férõhelyszámot normatív állami
hozzájárulással kívánja mûködtetni, az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, szociális szolgáltatások területi
lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadás (a továbbiakban: befogadás) kérdésében
az elsõ fokú eljárásban a Hivatalt, másodfokú eljárásban a minisztert”
(szakhatóságként jelöli ki. A szakhatóságok ügyintézési határideje harminc nap. Külsõ férõhelyek engedélyezése során
szakhatósági állásfoglalást nem kell beszerezni.)

17. §

(1) Az Szmr. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A mûködési engedély módosítása fenntartóváltozás miatt – a (2) bekezdés a) pont af) alpontjában foglaltak
kivételével – naptári évenként egyszer kérelmezhetõ. A fenntartóváltozások éves számának meghatározásánál a
jogszabály erejénél fogva történõ fenntartóváltozást figyelmen kívül kell hagyni. A kérelmet a korábbi és az új
fenntartónak együttesen kell benyújtania. A mûködési engedély módosítása a (2) bekezdés a) pontjában nem említett
egyéb esetben naptári negyedévenként egyszer kérelmezhetõ.”
(2) Az Szmr. 7. § (5) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A mûködési engedély módosítására irányuló eljárásban szakhatóságként járnak el:)
„f) az 5. § (3) bekezdésének f) pontja szerinti szakhatóság, ha a mûködési engedély módosításának célja befogadás,
ide nem értve az emelt szintû férõhelyek számának módosítását és a 16. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetet.”

18. §

Az Szmr. 16. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az idõszakos férõhelybõvítés során az eljárásban nem vesz részt
a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság, ha az idõszakos férõhelyeken elhelyezetteknek meleg étkeztetést
nem nyújtanak,
b) az 5. § (3) bekezdés f) pontja szerinti szakhatóság.”

19. §

Az Szmr. a következõ 22/C. §-sal egészül ki:
„22/C. § E rendeletnek az egyes kormányrendeletek szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról szóló 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel történõ módosítása alapján
a) a 2012. január 1-jén folyamatban levõ mûködési engedélyezési eljárásokban a normatív állami hozzájárulással
történõ mûködtetésre vonatkozó, finanszírozási rendszerbe történõ befogadással kapcsolatos nyilatkozatot
– amennyiben szükséges – 2012. január 31-éig, illetve azt követõen a hiánypótlási szabályok szerint kell benyújtani,
b) a nem állami fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti
létszáma esetében a mûködési engedély befogadás céljából történõ módosítása iránti kérelmet 2012. április 1-jéig kell
benyújtani,
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c) azon szolgáltatás, ellátotti szám, férõhelyszám esetében, amely az Szt. 58/A. § (2)–(2a) bekezdése szerint nem
minõsül új szolgáltatásnak, ellátotti számnak, férõhelyszámnak, a jogszabály erejénél fogva történõ befogadottság
tényét a mûködési engedélyben a mûködési engedély soron következõ módosítása során kell hivatalból bejegyezni.”
20. §

Az Szmr. a következõ 22/D. §-sal egészül ki:
„22/D. § Az ideiglenes mûködési engedély hatálya a fenntartó kérelmére – kizárólag ellátási érdekbõl – legfeljebb
2014. december 31-éig meghosszabbítható. A fenntartó a kérelmet akkor is benyújthatja, ha az ideiglenes mûködési
engedély hatálya 2012. január 1-jét megelõzõen járt le. A fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejû
mûködési engedély kiadásához szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét vagy az európai uniós
forrás (TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására vonatkozó megkötött támogatási szerzõdés másolatát.”

21. §

Az Szmr. 1–3. számú melléklete a 2–4. melléklet szerint módosul.

22. §

Az Szmr. 3. § (2) bekezdésében a „telephelye” szövegrész helyébe a „telephelye engedélyezése, ellenõrzése esetén
telephelye” szöveg lép.

5. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló
331/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
23. §

A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint eljárásának részletes szabályairól szóló 331/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 4. §-a a következõ e) és f) ponttal egészül ki:
(A Kormány)
„e) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 139. § (2) bekezdése szerinti,
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának
ellenõrzése céljából vezetett nyilvántartást vezetõ hatóságként a Hivatalt,
f) az Szt. 58/A. § (2) és (2a) bekezdése, valamint a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 145. § (2) és (2a) bekezdése szerinti, a szociális és a gyermekjóléti szolgáltatások területi lefedettségét
figyelembe vevõ finanszírozási rendszerbe történõ befogadási eljárásban (a továbbiakban: befogadás)
szakhatóságként a Hivatalt”
(jelöli ki.)

24. §

A Hr. 5. § c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal – nyilvántartások vezetésére vonatkozó feladatkörében – ellátja)
„c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások, szolgáltatások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások finanszírozásának ellenõrzése céljából vezetett
nyilvántartással,”
(kapcsolatos feladatokat.)

25. §

A Hr. 7. § (1) bekezdése a következõ m) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a jogszabályban meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban szakhatóságként vesz részt, e
feladatkörében szakhatósági állásfoglalást ad)
„m) a befogadás”
(megállapításához.)

26. §

A Hr. 13. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A befogadással kapcsolatos szakhatósági feladatot elsõ fokon a Hivatal fõigazgatósága, másodfokon a miniszter
látja el.”

27. §

A Hr. a következõ 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § (1) A befogadási eljárás során a Hivatal a szakhatósági állásfoglalását, elõzetes szakhatósági hozzájárulását
a) az adott területre szolgáltatási típusonként, a költségvetési források és a területi lefedettség figyelembevételével
meghatározott befogadható kapacitások (a továbbiakban: kapacitás),
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b) a nem állami fenntartású – ide nem értve az egyházi fenntartót – házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási
szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszámának 2012. július 1-jétõl történõ befogadása esetében az Szt. 58/A. §
(2b)–(2c) szerinti önkormányzati hozzájárulás
alapján adja ki.
(2) A miniszter közleményben teszi közzé a naptári évre vonatkozó kapacitást minden év január 15-éig, valamint
szükség szerint a kapacitásokban év közben bekövetkezõ változást.
(3) Az adott évre még rendelkezésre álló kapacitást a Hivatal minden hónap 5. napjáig közzéteszi a honlapján.
A befogadásra a szakhatósági eljárások megindulásának sorrendjében a kapacitás erejéig van lehetõség. A mûködést
engedélyezõ szerv – amennyiben a kérelemhez elõzetes szakhatósági hozzájárulást nem csatoltak – a kérelmek
benyújtásának sorrendjében keresi meg a szakhatóságot.
(4) A Hivatal az eljárás megindulásának idõpontjától és a rendelkezésre álló kapacitástól függetlenül befogadja
a feladatellátási kötelezettségének eleget tevõ önkormányzati fenntartót és megyei intézményfenntartó központot,
valamint azt a szolgáltatást, intézményt, hálózatot, ellátotti számot, férõhelyszámot, amelyre nézve a fenntartó
európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban részesül.
(5) A Hivatal által a befogadás során kiadott szakhatósági állásfoglalás a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvényben foglaltakon kívül tartalmazza a befogadott
a) szolgáltató, intézmény, hálózat megnevezését és ellátási területét,
b) ellátotti számot, illetve férõhelyszámot.”
28. §

A Hr.
a) 4. § d) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Szt.)” szöveg,
b) 13. § (1) bekezdés elsõ mondatában a „során” szövegrész helyébe a „során – a (8) bekezdés szerinti eltéréssel –”
szöveg
lép.

6. Záró rendelkezés
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. december 31-én lép hatályba.
(2) E rendelet 1–7. §-a, 9–19. §-a és 21–28. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
A Gymr. 1. számú melléklete a következõ 9. ponttal egészül ki:
„9. a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a Gyvt. 145. § (2) bekezdés szerinti szolgáltatót, intézményt, hálózatot, illetve
férõhelyszámot normatív állami hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

2. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Szmr. 1. számú melléklete a következõ 9. ponttal egészül ki.
„9. a fenntartó nyilatkozata arról, hogy a szolgáltatót, intézményt, ellátotti, illetve férõhelyszámot normatív állami
hozzájárulással kívánja-e mûködtetni.”

3. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Szmr. 2. számú melléklet 2. pontja a következõ 2.8. alponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
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„2.8. ha a fenntartó befogadást kér, és a Hivatal elõzetes szakhatósági hozzájárulását nem csatolja, a nem állami
fenntartású házi segítségnyújtás 2011. december 31-én ellátási szerzõdéssel nem érintett ellátotti létszáma esetében
csatolni kell az Szt. 58/A. § (2b)–(2c) bekezdése szerinti nyilatkozatot, illetve azon szolgáltató, ellátotti szám,
férõhelyszám esetében, amellyel az ellátásra köteles helyi önkormányzat, megyei fenntartó feladatellátási
kötelezettségének tesz eleget, illetve amelyre nézve a fenntartó európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatásban
részesül, a jegyzõ vagy a megyei fenntartó vezetõje feladatellátást igazoló nyilatkozatát, illetve a pályázat elnyerését
igazoló dokumentumot.”

4. melléklet a 330/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
Az Szmr. 3. számú melléklet 3. pontja a következõ 3.11. alponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatás adatai:)
„3.11. falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, valamint étkeztetés esetén a szolgáltatás befogadására, házi
segítségnyújtás esetében az ellátható személyek számán belül a befogadott létszámra, nappali és bentlakásos
intézményi ellátás esetén a férõhelyszámon belül a befogadott férõhelyek számára vonatkozó adatok.”

A Kormány 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggõ
módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím és a 10–12. mellékletek tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 19. § tekintetében a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében, valamint az
Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 20. § és a 21. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:

1. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
módosítása
1. §

(1) Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Er.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti ellátások kifizetésére az önkormányzatot – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – havonta
elõleg illeti meg. A tárgyév december hónapjában elõleg nem igényelhetõ.”
(2) Az Er. 1. §-a a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tárgyév második munkanapjáig a Kincstár a települési önkormányzat részére külön igénylés nélkül, elõlegként
folyósítja az (1) bekezdés szerinti ellátások tárgyévet megelõzõ év december havi kifizetése után járó térítés szerinti
összeget. A folyósított összeg felhasználásáról az önkormányzat a tárgyévi elsõ igénylés keretében értesíti az
Igazgatóságot.
(2b) Az az önkormányzat, amely a tárgyévet megelõzõ év december hónapjában az (1) bekezdés szerinti ellátásra
igénylést nem nyújtott be, de a tárgyév folyamán erre az ellátásra igénylést nyújt be, elsõ alkalommal a tárgyhavi
térítés kétszeresét igényelheti.”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39819

2. §

(1) Az Er. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium – az (5) bekezdésben foglaltak szerinti
eltéréssel – minden hónap 22-éig rendelkezik arról, hogy a Kincstár az 1–5. és a 7. számú melléklet szerint igényelt
támogatásokat a települési önkormányzatok részére, továbbá a (2) bekezdés szerinti mellékleteken igényelt
támogatásokat a fõvárosi önkormányzat részére utalja át.”
(2) Az Er. 4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A helyi önkormányzatokért felelõs miniszter által vezetett minisztérium december 31-éig rendelkezik arról, hogy
a Kincstár az 1. § (2a) bekezdése szerinti összegeket a települési önkormányzatok részére a tárgyév második
munkanapjáig utalja át.”

3. §

Az Er. a következõ 8/C. §-sal egészül ki:
„8/C. § (1) Az Szt. 2011. december 31-én hatályos 26/A. § (4) bekezdése szerint levont elõleg összegét azon az
adatlapon kell figyelembe venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az elõleg levonása megtörtént.
(2) Ha az Szt. 2011. december 31-én hatályos 26/A. § (6) bekezdése alapján került sor az elõleg visszafizetésére, a
visszafizetett összeget annak az adatlapnak a tárgyhóban történt visszafizetés megjelölésére szolgáló rovatában kell
számításba venni, amelyen az igényelt támogatás terhére az elõleg kifizetésre került.”

4. §

Az Er.
a) 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 7. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 8. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 9. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 10. számú melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.

5. §

Az Er.
a) 1. § (1) bekezdésében a „központi költségvetésben” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl szóló
törvényben” szöveg,
b) 2. § (4) bekezdés a) és b) pontjában a ”központi költségvetési törvényben” szövegrész helyébe a „központi
költségvetésrõl szóló törvényben” szöveg,
c) 4. § (5) bekezdésében a „december 31-éig” szövegrész helyébe a „december 22-éig” szöveg
lép.

6. §

Hatályát veszti az Er.
a) 2. § (8) bekezdése,
b) 3. § (3) és (4) bekezdése.

2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
7. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A havi rendszeres szociális ellátás összegének változásáról nem kell határozatot hozni, ha
a) az idõskorúak járadéka, illetve a családi jövedelemszámításnál figyelembe veendõ közeli hozzátartozó nélküli
személy számára folyósított rendszeres szociális segély összege kizárólag az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
emelkedése miatt,
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b) az ápolási díj összege kizárólag a központi költségvetésrõl szóló törvényben meghatározott alapösszeg módosulása
miatt
változik, és az ellátásban részesülõ személynek egyéb jövedelme nincs.”
8. §

A Pr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az Szt. 33. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészségkárosodott személy a kérelméhez a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (a továbbiakban: szakértõi bizottság) a munkaképesség-csökkenés, az
egészségkárosodás vagy az egészségi állapot minõsítését tartalmazó, érvényes és hatályos szakhatósági
állásfoglalását vagy szakvéleményét nem csatolta, a hatóság a munkaképesség legalább 67%-os mértékû csökkenése,
a legalább 50%-os mértékû egészségkárosodás fennállása, illetve az egészségi állapot komplex minõsítés alapján
megállapított mértéke kérdésében – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértõi bizottságot.”

9. §

A Pr. 17. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az aktív korúak ellátásának megállapításáról szóló határozatban rendelkezni kell)
„d) a rendszeres szociális segélyre jogosult személy esetében – ha a települési önkormányzat errõl az Szt. 33. §
(7) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségekrõl,
továbbá az Szt. 37. § (1) bekezdés b)–d) pontjai alapján jogosult személy esetében az Szt. 37/A. §-a szerinti
együttmûködési kötelezettség tartalmi elemeirõl, valamint arról, hogy az együttmûködésre kötelezett személy a
határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belül köteles felkeresni a települési önkormányzat által kijelölt
szervet,”

10. §

(1) A Pr. 17/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti legmagasabb összege 2012. január 1-jétõl
– a (3) bekezdés szerinti eltéréssel – 42 326 Ft.”
(2) A Pr. 17/B. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Abban az esetben, ha a rendszeres szociális segélyre jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítõ
támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, a rendszeres szociális segély Szt. 37. § (4) bekezdése szerinti
legmagasabb összege 19 526 Ft.”

11. §

A Pr. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A lakásfenntartási támogatás megállapítása iránti kérelmet a 12. számú melléklet szerinti formanyomtatványon
kell benyújtani.
(2) A lakásfenntartási támogatás megállapításához
a) az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozat, valamint a háztartás tagjai jövedelmének hitelt érdemlõ
igazolása,
b) a lakás nagyságának hitelt érdemlõ igazolása, valamint
c) a természetbeni szociális ellátásként nyújtott ellátás esetén az Szt. 18. § l) pontja szerinti adat megállapítására,
igazolására szolgáló irat bemutatása vagy másolatának csatolása, továbbá – a 21. § (6) bekezdése szerinti,
társasházban lakó jogosult esetében – a közös képviselõ 12/A. melléklet szerinti nyilatkozata
szükséges.”

12. §

A Pr. a következõ 20/A. §-sal egészül ki:
„20/A. § A normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultságot megállapító határozatban rendelkezni kell – ha a
települési önkormányzat errõl az Szt. 38. § (9) bekezdése alapján rendelkezett – a lakókörnyezet rendezettségének
biztosítására vonatkozó kötelezettségekrõl.”

13. §

A Pr. 21. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„21. § (1) A természetbeni szociális ellátás formájában megállapított lakásfenntartási támogatás folyósítása a
szolgáltató részére történik és annak összegét a támogatással érintett költség(ek) tekintetében a szolgáltató írja jóvá.
Ebben az esetben a jogosultságot megállapító határozatban arról is rendelkezni kell, hogy a támogatást mely
lakásfenntartási kiadás(ok)hoz nyújtják, továbbá fel kell tüntetni az Szt. 18. § l) pontja szerinti azonosító adato(ka)t.
(2) A jegyzõ a szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján, természetbeni szociális ellátás
formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatásra való jogosultság megállapítása esetén a
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szolgáltató részére – a jogosultság megállapítását követõ hónaptól kezdõdõen minden hónap 5. napjáig –
elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít az adatszolgáltatás hónapjában folyósításra került támogatásokról.
(3) Az adatszolgáltatást a 14. melléklet szerinti formátumban kell teljesíteni, és tartalmaznia kell
a) a határozatot hozó szerv megnevezését,
b) a határozat számát,
c) a támogatott szolgáltatást igénybe vevõ személy nevét és születési idejét,
d) a jogosult lakcímét az irányítószámnak, a helységnek, a közterület nevének és jellegének, a házszámnak, az
épületnek, lépcsõháznak, emeletnek és ajtónak a megjelölésével,
e) az Szt. 18. § l) pont la) alpontjában meghatározott azonosító adato(ka)t,
f) a támogatásra való jogosultság kezdõ és végsõ idõpontját,
g) a támogatás havi összegét,
h) amennyiben az nem azonos a g) pont szerinti összeggel, akkor a támogatás folyósításra kerülõ összegét, azon
hónapok megjelölésével, amelyekre tekintettel a folyósításra sor kerül,
i) a támogatás f) pontban jelölt idõtartamon belüli megszüntetése esetén a jogosultság végsõ idõpontját.
(4) Amennyiben a támogatás jogosultja a (6) bekezdés szerinti társasházi fogyasztó, az adatszolgáltatás során
a (3) bekezdés e) pontja tekintetében a társasház szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot kell megadni.
(5) A lakásfenntartási támogatással támogatott szolgáltatást szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi
szerzõdés alapján nyújtó szolgáltató a támogatást az általa vagy megbízottja által kiállított számlában (részszámlában)
havonta, illetve a számlakibocsátás gyakoriságához igazodóan, külön soron, a számla végösszegének a támogatással
való csökkentése révén érvényesíti.
(6) Ha a jogosult közös mérõvel rendelkezõ, vagy a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizetõ társasházban lakik,
a szolgáltató a támogatást a társasház részére kiállított számlában (részszámlában) külön soron, a társasházban lakó
jogosultakra összesen jutó támogatást összevontan kezelve érvényesíti. A szolgáltatónak továbbá a társasház részére
kiállított számlán vagy annak mellékletében a támogatással érintett lakás(ok) pontos címét – házszám, épület,
lépcsõház, emelet, ajtó jelöléssel – és az adott számlán rájuk tekintettel jóváírt összeget tételesen fel kell tüntetnie.
A szolgáltatás költségének megfizetése során a jogosult háztartására jutó összeget a támogatás beszámításával a
közös képviselõ állapítja meg. Amennyiben a közös képviselõ a társasház részére kiállított számlában érvényesített
támogatást a fogyasztó részére nem állapítja meg, a jegyzõ erre határozatban kötelezi.
(7) A szolgáltató a támogatást elsõ ízben a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásnak a szolgáltatóhoz történõ
beérkezését és feldolgozását követõ elsõ számlában érvényesíti.
(8) Amennyiben a támogatás havi összege az adott havi számla végösszegét meghaladja, a jóváírást követõen
fennmaradó különbözeti összeg a következõ számlában kerül érvényesítésre. Amennyiben a különbözeti összeg a
következõ számlában teljes mértékben nem jóváírható, azt a további számlá(k)ban a teljes jóváírásig érvényesíteni kell.
(9) A (8) bekezdés szerinti különbözeti összeget a (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös
képviselõ érvényesíti.
(10) A 22. §-ban szabályozottak szerint kódhordozó formájában nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén a (2)–(9)
bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni.”
14. §

A Pr. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. § (1) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatásban részesülõ személy lakcíme a
támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik, vagy a jogosult meghal, a változás, illetve a haláleset
hónapjára járó támogatást a korábban illetékes folyósító szerv teljes összegben folyósítja, de a támogatás további
folyósítását meg kell szüntetni.
(2) A szolgáltatási, egyetemes szolgáltatási vagy közüzemi szerzõdés alapján, természetbeni szociális ellátás
formájában, havi rendszerességgel nyújtott lakásfenntartási támogatás esetében ugyanazon lakás tekintetében
bekövetkezett szolgáltatóváltás esetén a változás hónapjára járó támogatást teljes összegben a korábbi
szolgáltatónak, míg a változást követõ hónapra járó támogatást az új szolgáltatónak kell folyósítani.
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(3) Ha az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja szerinti lakásfenntartási támogatás természetbeni szociális ellátás formájában
kerül biztosításra és a támogatás folyósításának idõtartama alatt támogatásban részesülõ személy lakcíme a
támogatás folyósításának idõtartama alatt megváltozik vagy szolgáltatóváltás történik, a szolgáltató és a fogyasztó
közti – a 21. § (6) bekezdése szerinti, társasházban lakó jogosult esetében a közös képviselõ és a fogyasztó közti –
elszámolást követõen fennmaradó összeget a szolgáltató, illetve a közös képviselõ a fogyasztónak 15 napon belül
kifizeti.”
15. §

A Pr. a következõ 60. §-sal egészül ki:
„60. § Az egyes kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggõ módosításáról
szóló 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelettel megállapított 21. § (2) bekezdésben, valamint (5)–(7) bekezdésben
foglaltakat a 2012. március hónapjában folyósításra kerülõ – ide értve a rendelet hatálybalépésekor már fennálló
jogosultság alapján folyósított – normatív lakásfenntartási támogatások tekintetében kell elõször alkalmazni.”

16. §

A Pr.
a) a 10. melléklet szerinti 12. számú melléklettel,
b) a 11. melléklet szerinti 12/A. számú melléklettel,
c) a 12. melléklet szerinti 14. számú melléklettel
egészül ki.

17. §

A Pr.
a) 15. § (5) bekezdés a) pontjában a „saját jogú rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, vagy a megváltozott munkaképesség miatt megállapított
hozzátartozói nyugellátás” szöveg,
b) 17. § (1) bekezdés c) pontjában a „35. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (7) bekezdése” szöveg,
c) 17. § (3) és (7) bekezdésében a „Foglalkoztatási és Szociális Adatbázisban” szövegrész helyébe a „Foglalkoztatási
és Közfoglalkoztatási Adatbázisban” szöveg,
d) 35. § (6) bekezdésében a „TAJ-számának” szövegrész helyébe a „Társadalombiztosítási Azonosító Jelének” szöveg,
e) 1. számú melléklet II. pontjának címében a „közeli hozzátartozójának” szövegrész helyébe a „közeli
hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás valamennyi tagjának” szöveg, utolsó
mondatában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
f) 1. számú melléklet II. pont II. alcím a) és b) pontjában a „szerzés ideje” szövegrész helyébe a „szerzés ideje, valamint
a gyártás éve” szöveg,
g) 1. számú melléklet II. pont II. alcím b) pontjában az „autóbusz” szövegrész helyébe az „autóbusz, motorkerékpár,
vízi- vagy egyéb jármû” szöveg,
h) 2. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” rész 2. pontjában az „a rokkantsági nyugdíjat, a
mezõgazdasági járadékot, az özvegyi nyugdíjat, a baleseti rokkantsági nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti
nyugellátást, az átmeneti járadékot, a rendszeres szociális járadékot,” szövegrész helyébe az „az özvegyi
nyugdíjat, a hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezõgazdasági járadékot, a korhatár elõtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a balettmûvészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást,
a rehabilitációs ellátást” szöveg, valamint az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét” szövegrész helyébe az
„a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,
i) 3. számú melléklet 5.2.4. alpontjában az „az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meghaladó része” szövegrész
helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét meghaladó részét” szöveg,
j) 3. számú mellékletének 5.2.7.4. pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj, özvegyi és szülõi nyugdíj,
árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék” szövegrész
helyébe az „özvegyi és szülõi nyugdíj, árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár elõtti ellátás,
szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás” szöveg, valamint a „házastárs után járó jövedelempótlék” szövegrész helyébe a „házastárs
után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék” szöveg,
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k)

3. számú melléklet 5.3.3. pont d) alpontjában a „rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, rehabilitációs járadék, a rokkantsági nyugdíj, a baleseti
rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék”
szöveg,
l) 4. számú melléklet „Tájékoztató a kérelem kitöltéséhez” részében a „rokkantsági nyugdíj” szövegrész helyébe
a „korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék”
szöveg, a „baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás” szövegrész helyébe a „hozzátartozói
baleseti nyugellátások” szöveg, az „az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok
egészségkárosodási járadéka” szövegrész helyébe az „a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás” szöveg,
valamint a „nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék” szövegrész helyébe a „nemzeti helytállásért elnevezésû
pótlék, a közszolgálati járadék” szöveg,
m) 9. számú melléklet II. cím a) pontjában az „I. vagy II. csoportú rokkantsági vagy baleseti rokkantsági nyugellátás”
szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás” szöveg, a „rokkantsági/baleseti rokkantsági nyugdíj” szövegrész
helyébe a „rokkantsági ellátás” szöveg,
n) 9. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” részében az „az öregségi nyugdíj legkisebb
összegét” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás összegét” szöveg,
o) 9. számú melléklet „TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ” rész 4. pontjában az „öregségi, rokkantsági,
baleseti rokkantsági” szövegrész helyébe az „öregségi”, a „rendszeres szociális járadék, átmeneti járadék, bányász
dolgozók egészségkárosodási járadéka” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátás, szolgálati járandóság,
balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás” szöveg,
a „házastárs után járó jövedelempótlék” szövegrész helyébe a „házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati
járadék” szöveg
lép.
18. §

Hatályát veszti a Pr. 23. § (1) és (2) bekezdésében a „vagy c)” szövegrész.

3. Egyéb módosuló jogszabályok
19. §

A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 46. §-ában a „2011. december 31-éig”
szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

20. §

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés
b) pontjában a „2011. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

21. §

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
14. § (4) bekezdésében a „2011. december 31-éig” szövegrész helyébe a „2012. június 30-áig” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 3–18. § 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
........... év ........................ tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ...................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ...................................................................................................................................
3. KSH kódja: .........................................................................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) bentlakásos intézményben lakók száma:
b) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:
[az a) pontban kell feltüntetni a bentlakásos intézményben lakó egyedülálló jogosultakat]
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak száma:
Összesen:
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) bentlakásos intézményben lakók részére:
b) 75. életévét betöltött egyedülállók részére
c) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:
d) az a); b); c) pontba nem tartozó jogosultak részére:
Összesen:
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személyek részére kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés:
a) az intézményben lakók részére történő kifizetés:
[megegyezik az 5/a) pontban feltüntetett összeggel]
b) egyéb esetekben:
[az 5/b); 5/c) és 5/d) pontok együttes összegének 90%-a]
Összesen:
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés:
[a 6. pont „összesen”-jével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
[tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a
megelőző év december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete;
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem
került sor, a 7/a pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:
[a 7/a) és 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
– ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a)
pont összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
– ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor
kifizetésre, igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a
tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt előleg nettó összege:
[7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap
P. H.
…................……
a jegyző aláírása

…...............……
a polgármester aláírása”

........................... fő
........................... fő
........................... fő
........................... fő
........................... fő
........................... fő
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
........................... Ft
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2. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a rendszeres szociális segély címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Megye megnevezése: ......................................................................................................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése:…………………………………………………………………………………………...
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:………………………………………..…….
4. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:
......................... fő
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:
......................... fő
e) a tárgyhónapban az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres
szociális segélyben nem részesülő jogosultak száma:
......................... fő
Támogatásban részesülők száma összesen [az a),b),c), és d) pontok együttes összege]:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:
Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [az 5. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek 90%ának az együttes összege]:
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év
december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első
igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a pontban szereplő
összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! Amennyiben a tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került
sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és
az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az
együttes összege]:
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]:

.......................... fő

.......................... Ft
.......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft
......................... Ft

.......................... Ft
.......................... Ft

........................ Ft
.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”
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3. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a lakásfenntartási támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: ........................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................
3. KSH kódja: ...............................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők száma:
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra történt kifizetés:
az Szt. 38. § (1) bekezdés a) pontja alapján támogatásban részesülők számára:
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosultak részére kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a]
7. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december
hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a pontban szereplőösszeget kell beírni]
c) az előleg összege:
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
–
ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
–
ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre,
igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert,
a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az igényelt előleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
….................……
a jegyző aláírása

…........................……
a polgármester aláírása”
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4. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a kifizetett ápolási díjjal összefüggésben igénybe vehető támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .........................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: .........................................................................................
3. KSH kódja: ...............................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerinti összegű támogatásban részesülők száma:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerinti összegű támogatásban részesülők száma:
Összesen:
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti jogosulti körbe tartozó személyek száma:
5. A tárgyhónapra kifizetett ápolási díj összege:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdés b) pont szerint kifizetett összeg:
[a 4/a) és 4/b) pontokban szereplő személyek részére kifizetett támogatás
nyugdíjjárulékkal együttes összege]
Összesen:
6. A tárgyhónapra kifizetett nyugdíjbiztosítási járulék összege:
a) az Szt. 44. § (1) bekezdés a) pont szerint kifizetett összeg után:
b) az Szt. 44. § (1) bekezdése b) pont szerint kifizetett összeg után:
Összesen: [a 4/a) illetőleg a 4/b) pontokban szereplő személyek ellátása után fizetett nyugdíjbiztosítási
járulék összege]
7. A tárgyhónapra történt kifizetés összesen: [az 5. és 6. pont „összesen”-jének összege]
ebből az Szt. 3. § (3) bekezdése szerinti személyekre tekintettel kifizetett összeg:
8. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [a 7. pont összegének 75%-a]
9. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 8. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 9/a) pont és az előző havi 9/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben; tárgyévi első igénylés esetén a 9/a) pont és a megelőző év december
hónapjában a 9/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 9/a pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:
[a 9/a) és a 9/b) pontok összege az alábbiak szerint:
–
ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor
a 9/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 9/b) pont összegét,
–
ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor
a
9/a) pont összegéből ki kell vonni a 9/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre,
igényléskor a 9/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
10. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
11. Az igényelt előleg nettó összege:
[a 9/c) pont összegét csökkenteni kell a 10. pont összegével]
12. Az Szt. 43/A. § (4) bekezdése szerinti, a tárgyhónapot megelőző hónapban kifizetett szakértői
díjak összege: [a kifizetett összeg 100%-a visszaigényelhető]
13. Az igényelt előleg nettó összege és a kifizetett szakértői díj együttes összege:
[11. és 12. pont összege]
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
……............…
a jegyző aláírása

…....................……
a polgármester aláírása”
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5. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„5. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az adósságkezelési szolgáltatással és a fogyasztásmérő költségével összefüggésben igénybe vehető
támogatás igényléséhez
......... év ........... tárgyhónap
1. Megye megnevezése: .........................................................................................................
2. Önkormányzat megnevezése: ..........................................................................................
3. KSH kódja: ................................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
4. A tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásban részesülők száma összesen:
ebből
a) egyösszegű támogatásban részesülők száma:
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma:
5. A tárgyhónapra adósságcsökkentési támogatásra történt kifizetés:
ebből
a) egyösszegű támogatásban részesülőknek kifizetett összeg:
b) az Szt. 55. § (6) bekezdése szerinti támogatásban részesülőknek kifizetett összeg:
6. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 5. pont összegének 90%-a]
7. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 6. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a megelőző év december
hónapjában a 7/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összesen:
[a 7/a) és a 7/b) pontok összege az alábbiak szerint:
–
ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéhez hozzá kell adni a 7/b) pont összegét,
–
ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor a 7/a) pont
összegéből ki kell vonni a 7/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre,
igényléskor a 7/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
8. Tárgyhónapban adósságcsökkentési támogatásra történt visszafizetés:
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
9. Az adósságcsökkentési támogatásra igényelt előleg nettó összege:
[a 7/c) pont összegét csökkenteni kell a 8. pont összegével]
10. A tárgyhónapban az Szt. 38. § (1) bekezdés b) pontja szerint lakásfenntartási támogatásban
részesülők száma:
11. A tárgyhónapra lakásfenntartási támogatásra történt kifizetés:
12. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés: [az 11. pont összegének 90%-a]
13. Lakásfenntartási támogatásra igényelhető előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés: [a 12. pont összegével egyezik meg]
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül):
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 13/a) pont és az előző havi 13/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 13/a) pont és a megelőző év december
hónapjában a 13/a) pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első igénylés esetén
megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 13/a) pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összesen:
[a 13/a) és a 13/b) pontok összege az alábbiak szerint:
–
ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor
a 13/a) pont összegéhez hozzá kell adni a 13/b) pont összegét,
–
ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor
a 13/a) pont összegéből ki kell vonni a 13/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor kifizetésre, a
13/a) pont összegének kétszeresét kell beírni.]
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14. A tárgyhónapban lakásfenntartási támogatásra történt visszafizetés:
............. Ft
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
15. A lakásfenntartási támogatásra igényelt előleg nettó összege:
............ Ft
[a 13/c) pont összegét csökkenteni kell a 14. pont összegével]
16. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerint az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelésének a tárgyhónapot
megelőző hónapban az önkormányzat által kifizetett költsége:
............ Ft
17. A kifizetés után járó térítés (a 16. pontban szereplő összeg 90%-a):
............ Ft
18. Az Szt. 55/A. § (3) bekezdése szerinti támogatásban részesülők száma, akik esetében a 16. pont szerint
történt a kifizetés:
............ fő
19. A tárgyhónapban történt visszafizetés:
............ Ft
[a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot
megelőzően tévesen igényelt térítésnek az együttes összege]
20. Az előrefizetős fogyasztásmérők felszerelési költségének megtérítése:
[a 17. pont összegét csökkenteni kell a 19. pont összegével]
............ Ft
21. Az igényelt előleg és térítés összesen: (a 9. és a 15., továbbá a 20. pontban szereplő összegek
együttesen)
............ Ft
Dátum: ..................... év ....................... hó ...... nap
P. H.
…...............……
a jegyző aláírása

….................................……
a polgármester aláírása”
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6. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Megye megnevezése: ..................................................................................................................................................
2. Önkormányzat
megnevezése:…………………………………………………………………………………………..
3. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű
településazonosító]:………………………………………….
4. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők száma:
........................ fő
b) A tárgyhónapban az Szt. 36. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma:
........................ fő
5. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés:
........................ Ft
6. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [az 5. pont szerinti összeg 80%-a]:
........................ Ft
7. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [a 6. pont szerinti összeg]:
........................ Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 7/a) pont és az előző havi 7/c) pontban szereplő
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 7/a) pont és a
megelőző év december hónapjában a 7/a pontban szereplő összeg különbözete;
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem
került sor, a 7/a) pontban szereplő összeget kell beírni]:
.......................... Ft
c) az előleg összege:
.......................... Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a)
alpont szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem
került sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
8. A tárgyhónapban történt visszafizetés [a 3. § (1) bekezdése szerint visszafizetett
összegnek és az önkormányzat által elismert, a tárgyhónapot megelőzően tévesen igényelt
térítésnek az együttes összege]:
........................ Ft
9. Az igényelt előleg nettó összege [a 7/c) alpont összegét csökkenteni kell a 8. pont
összegével]:
........................ Ft
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a jegyző aláírása

........................................................
a polgármester aláírása”
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7. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett időskorúak járadéka címén igénybe vehető támogatás
igényléséhez
........... év ........................ tárgyhónap
1. Fővárosi önkormányzat: ........................................................................................
2. KSH kódja: ..................................................................................................................
(2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító)
3. A tárgyhónapban támogatásban részesülők száma:
a) 75. életévét betöltött egyedülállók száma:
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók száma:
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak száma:
Összesen:
4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) 75. életévét betöltött egyedülállók részére:
b) 75. életévét be nem töltött egyedülállók részére:
c) az a); b) pontba nem tartozó jogosultak részére:
Összesen:
5. Az igényelt előleg összege:
a) tárgyhavi kifizetés összesen:
[a 4. pont „összesen”-jével egyezik meg]
b) tárgyhavi kifizetés és az előző havi előleg különbözete (előjel nélkül)
[a tárgyévi első igénylés kivételével az 5/a) pont és az előző havi 5/c) pontban szereplő
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 5/a) pont és a
megelőző év december hónapjában az 5/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben
tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, az 5/a)
pontban szereplő összeget kell beírni]
c) az előleg összege:
[az 5/a) és 5/b) pontok összege az alábbiak szerint:
–
ha a tárgyhavi kifizetés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az 5/a) pont
összegéhez hozzá kell adni az 5/b) pont összegét;
–
ha a tárgyhavi kifizetés kisebb mint az előző havi előleg összege, akkor az 5/a) pont
összegéből ki kell vonni az 5/b) pont összegét.
Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor
kifizetésre, igényléskor az 5/a) pont összegének kétszeresét kell beírni]

Dátum: ........... év ........................ hó ......... nap
P. H.
…...............................……
a főjegyző aláírása

…............................……
a főpolgármester aláírása”
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8. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély címén igénybe vehető
támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]:…………………………………………….
3. A tárgyhónapban segélyre jogosult személyek száma:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők száma:
.......................... fő
e) az Szt. 37/B. § (1) bekezdésében foglalt szünetelési okok miatt rendszeres szociális segélyben
nem részesülő jogosultak száma:
.......................... fő
Támogatásban részesülők száma összesen [az a), b), c), és d) pontok együttes összege]:

.......................... fő

4. A tárgyhónapra történt kifizetés:
a) az Szt. 37. § (1) bekezdés a) pontja alapján segélyben részesülők részére:
b) az Szt. 37. § (1) bekezdés b) pontja alapján segélyben részesülők részére:
c) az Szt. 37. § (1) bekezdés c) pontja alapján segélyben részesülők részére:
d) az Szt. 37. § (1) bekezdés d) pontja alapján segélyben részesülők részére:

.......................... Ft
.......................... Ft
.......................... Ft
.......................... Ft

Tárgyhónapra történt kifizetés összesen:

.......................... Ft

5. A tárgyhavi kifizetés után járó térítés [a 4. pont a)+b)+c)+d) alpontjai szerinti összegek együttes
összege]:
6. Az igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete:
[a tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) pont és az előző havi 6/c) pontban szereplő összegek
különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) pont és a megelőző év
december hónapjában a 6/a pontban szereplő összeg különbözete; amennyiben tárgyévi első
igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került sor, a 6/a) pontban szereplő
összeget kell beírni]
c) az előleg összege:
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került sor
kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]

.......................... Ft
.......................... Ft
.......................... Ft

.......................... Ft

Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”
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9. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
a hajléktalan személyek részére kifizetett foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén igénybe
vehető támogatás igényléséhez
Tárgyhónap: .................. év ..................................... hónap
1. Budapest Főváros Önkormányzata
2. KSH kódja [2 számjegyű megyekód + 5 számjegyű településazonosító]: …………………………………………….
3. a) A tárgyhónapban az Szt. 35. § (1) bekezdése szerinti foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesülők száma:
........................ fő
b) A tárgyhónapban az Szt. 36.§ (1) bekezdésben foglalt szünetelési okok miatt
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban nem részesülő jogosultak száma:
........................ fő
4. A tárgyhónapban foglalkoztatást helyettesítő támogatás címén történt kifizetés:
........................ Ft
5. A tárgyhavi kifizetések után járó térítés [a 4. pont szerinti összeg 100%-a]:
........................ Ft
6. A foglalkoztatást helyettesítő támogatás kifizetéséhez igényelt előleg összege:
a) a tárgyhónapra járó térítés [az 5. pont szerinti összeg]:
........................ Ft
b) a tárgyhónapra járó térítés és az előző havi előleg – előjel nélküli – különbözete:
........................ Ft
[tárgyévi első igénylés kivételével a 6/a) alpont és az előző havi 6/c) alpontban szereplő
összegek különbözete abszolút értékben, tárgyévi első igénylés esetén a 6/a) alpont és a
megelőző év december hónapjában a 6/a alpontban szereplő összeg különbözete;
amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében kifizetésre nem került
sor, a 6/a alpontban szereplő összeget kell beírni]:
c) az előleg összege:
.......................... Ft
[Az a) és b) alpontok összege azzal, hogy
- ha a tárgyhónapra járó térítés nagyobb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
szerinti összeghez hozzá kell adni a b) alpont összegét, míg
- ha a tárgyhónapra járó térítés kisebb, mint az előző havi előleg összege, akkor az a) alpont
összegéből ki kell vonni a b) alpont összegét.
Figyelem! Amennyiben tárgyévi első igénylés esetén megelőző év decemberében nem került
sor kifizetésre, igényléskor az a) pont összegének kétszeresét kell beírni!]
Dátum: ............. év ...................................... hó ......... nap
P. H.
........................................................
a fővárosi főjegyző aláírása

........................................................
a főpolgármester aláírása”
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10. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„12. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:..............................................................................................................................................................................................................
Születési neve: ...........................................................................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ...............................................................................................................................................................................
Lakóhely:
irányítószám ....................................................................................................................................... település
........................................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely:
irányítószám ..................................................................................................................... település
....................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....
2. Kérelmezővel közös háztartásában élők száma: ………… fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Név
Születési helye, ideje

Anyja neve

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai
között van olyan személy:
- aki után vagy részére súlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű családi pótlékot
folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma ............ fő
- aki fogyatékossági támogatásban részesül; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
- aki gyermekét egyedülállóként neveli; ha igen, akkor e személyek száma .......... fő
II. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
A.
A jövedelem típusa
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat és munkaügyi szervek
által folyósított ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

B.

C.
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
Kérelmező
személyek
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III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága: …………..m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ……………………………………………………..……………..
IV. Nyilatkozatok
1.
A kérelemmel érintett lakásba előrefizetős gáz-vagy áramszolgáltatást mérő készülék került-e
felszerelésre:
igen - nem

(a megfelelő rész aláhúzandó)

Amennyiben igen, kérjük nevezze meg a szolgáltatót: ……………. ………………………………
{Azon személy részére, akinél készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a
készülék működtetését lehetővé tevő eszköz (kódhordozó) formájában kell nyújtani, ideértve a készülék
feltöltésének elektronikus úton, a fogyasztó javára történő teljesítését is [63/2006. (III.27.) Korm. rend. 22. § (1)
bekezdés]}
2.

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………....………………………………………………………………

3.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: ................................................
..........................................................................
kérelmező aláírása

..........................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása”

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.
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11. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„12/A. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Közös képviselő nyilatkozata a természetben nyújtott normatív lakásfenntartási támogatás
megállapításához
Alulírott ...................................................... (név, megnevezés) ..................................... (cím, székhely), mint közös
képviselő, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint
folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 20. §-a (2) bekezdésének
c) pontjában foglaltak alapján igazolom, hogy ............................................................................................................. (név)
.......................................................................................................................................................................................................... (lakcím)
közös mérővel rendelkező társasházi lakásban lakó, ……………...szolgáltatást igénybe vevő személy, vagy
a ………………...............…szolgáltatás díját a szolgáltató részére díjszétosztás nélkül fizető társasház lakója
(a megfelelő négyzetbe X jelet kell tenni),
aki a szolgáltatási díj megfizetésére köteles.

Azonosító adatok a szolgáltatást igénybe vevő személyre tekintettel:
1. A szolgáltató megnevezése: ………………………………….....……………………..................................……....
2. Fogyasztó/ügyfél azonosító: ……………………………………………..…………...................................……….
3.1) Fogyasztási hely azonosító: ………………………………………………................................…………………
VAGY
3.2) A mérő azonosító száma/hőközpont azonosító száma: ………………..............................………….…………

Kelt: ..........................................., ....................................
.............................................................
aláírás”

A támogatás

A határozat
száma*

Fogyasztó
azonosító*2
Neve*

Születési
ideje*

Irányítószám*

Helyiség*

Közterület
neve*

Közterület
jellege*

Házszám*

Épület

Lépcsőház

Emelet

Ajtó

2.

B.

4.

15.

Aba
Önkormányzata

1234-1/2011-VI.

Minta
Márta

1967.05.16

8127

Aba

Százszorszép

utca

123.

Aba
Önkormányzata

4321-1/2011-VI.

Példa
Péter
Pál

1948.09.28

8127

Aba

Rózsák

tere

5.

Utalás
mindösszesen7

Fogyasztási
hely
azonosító*3
Kezdő
időpontja*

Végső
időpontja*

Havi
összege*

Eseti
összege4

Az eseti
összeggel
érintett
hónapok5

5 000 Ft

2012.012012.02.

AB123456789

123-AB-321

2012.01.01

2013.01.01

2 500 Ft

987654

4567A/12345

2012.03.01

2013.03.01

5 600 Ft

Tárgyhavi
utalás
összesen*

Rendkívüli
megszűntetés
dátuma6

5 000 Ft

5 600 Ft
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A támogatásra jogosult lakcíme
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A határozatot
hozó szerv
megnevezése*1

MAGYAR KÖZLÖNY

A támogatott
szolgáltatást
igénybe vevő

12. melléklet a 331/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A jegyző az adatokat táblázat formájában, *.xls, vagy *.csv kiterjesztésű állományként, az adatok 21. § (3) bekezdés pontjai sorrendjének követésével küldi meg a szolgáltató
számára. Az elektronikus adatállomány elnevezésének alsó vonalakkal elválasztva tartalmazza az önkormányzat és a szolgáltató megnevezését, az adatküldés dátumát,
valamint az analitika kifejezést. Példa az állomány nevére: Önkormányzat neve_Szolgáltató neve_Adatszolgáltatás dátuma_analitika.xls (vagy .csv)

„14. számú melléklet a 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

A természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás folyósításához szükséges adatszolgáltatás formai követelményei

2012.10.11

10 600 Ft

* Kitöltése kötelező
1

A határozatot hozó szerv megnevezése esetében elegendő a település (fővárosi kerület), továbbá az „Önkormányzata” kifejezés (pl: Aba Önkormányzata, Budapest XI. kerület
Önkormányzata).

2
A fogyasztó azonosító a szolgáltató által a fogyasztó személyének, vagy a fogyasztó és a szolgáltató között fennálló jogviszony egyértelmű beazonosítására vonatkozó adat,
amely megtalálható a szolgáltató által kiállított számlán (számlakivonaton). (pl.: Fogyasztó azonosító, Ügyfélazonosító, Ügyfélszám, Ügyfélkód, Fizetőazonosító, Vevőkód,
Szerződésszám, Szerződéses folyószámla azonosító).
3

A fogyasztási hely a fogyasztó által részben vagy egészben lakás céljára használt ingatlan, ahol a fogyasztói berendezés(ek), továbbá mérőhely(ek) van(nak), vagy a szolgáltatás
igénybevételének helye, vagy a szolgáltatás díját díjszétosztás nélkül fizető társasházi fogyasztói közösségek esetében az a közös tulajdonú helyiség, ahol a társasház fogyasztói
berendezése, továbbá a mérőhely van. Ebben a mezőben a fogyasztási hely azonosításához szükséges információt kell megadni, amely megtalálható a szolgáltató által kiállított
számlán (számlakivonaton), vagy leolvasható a fogyasztói berendezésről, vagy a mérőkészülékről. (Pl.: Fogyasztási hely azonosító, POD = Mérési pont azonosító, Felhasználási
hely azonosító, Hővételezési hely azonosító, Mérőkészülék gyári száma).

4

Abban az esetben kell kitölteni, amennyiben a tárgyhavi utalás összege eltér az „A támogatás havi összege” oszlopban feltüntetett adattól. Értékének meg kell egyeznie „A
támogatás havi összegének” és „Az eseti összeggel érintett hónapok” számának szorzatával (pl: az 1. ügyfél esetében „A támogatás havi összege”: 2 500 Ft, „Az eseti összeggel
érintett hónapok” pedig: 2012.01-2012.02, azaz 2 hónap, vagyis „A támogatás eseti összege”: 2 500 x 2 = 5 000 Ft).
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5
Amennyiben „A támogatás eseti összege” mező kitöltésre került, abban az esetben itt kell megadni azt az időtartamot (év, hónaptól év hónapig bontásban), amelyre
vonatkozóan a támogatás eseti összege folyósításra került.
6
Amennyiben a támogatásra való jogosultság a „A támogatás kezdő és végső időpontja” oszlopokban feltüntetett időtartamon belül megszűnt, úgy itt kell feltűntetni a
támogatás tényleges megszűnésének időpontját (év, hónap, nap bontásban).
7

Az „Utalás mindösszesen” sorban a szolgáltató számára az adott hónapban átutalandó összeget kell feltűntetni, amelynek meg kell egyeznie „A támogatás havi összegének”,
illetve – ahol kitöltött - „A támogatás eseti összegének” összeadott értékével. Amennyiben az adott ügyfél esetében „A támogatás eseti összege” nem került kitöltésre, úgy ott
„A támogatás havi összegét” kell figyelembe venni. (pl: az 1. ügyfélnél „A támogatás eseti összege”: 5 000 Ft + a 2. ügyfélnél „A támogatás havi összege”: 5 600 Ft, vagyis az
„Utalás mindösszesen”: 5 000 Ft + 5 600 Ft = 10 600 Ft).”
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A Kormány 332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstr.) 11. §-a a következõ (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Cst.
a) 7. § (1) bekezdése és 8. § (1) bekezdése alkalmazásában gyermekotthonban nevelt gyermek a gyermekotthonban
ideiglenes hatállyal elhelyezettként, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekként ellátott,
b) 8. § (1) bekezdése alkalmazásában javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ és
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek a javítóintézetben vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ,
ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
gyermek.”

2. §

A Cstr. 22/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22/A. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 39. §-a alapján választott
családtámogatási ellátás iránti kérelmet – a folyósítás alatt álló ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemmel
együtt – a 4/B. § (1) és (2) bekezdése szerint illetékes szervhez kell benyújtani.
(2) A családtámogatási ellátást a kérelmezõ által megjelölt idõponttól kell megállapítani, feltéve, hogy a kérelmezõ
a jogosultság feltételeivel már ekkor rendelkezik. A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás
folyósításának megszüntetését követõ naptól kell folyósítani.
(3) A korábban folyósított ellátás megszüntetésének napjáról a folyósító szerv értesíti a választott újabb ellátás
megállapítására jogosult szervet. A folyósító szerv a korábban folyósított ellátás megszüntetésérõl szóló határozatát
megküldi a választott ellátást folyósító szervnek. A határozatnak tartalmaznia kell azt az összeget, amellyel a választott
újabb ellátás visszamenõlegesen járó összegét csökkenteni kell.
(4) A választott családtámogatási ellátás havi összegét csökkenteni kell az újabb ellátásra való jogosultság kezdõ
napjától a korábban megállapított ellátás folyósítása megszüntetésének napjáig kifizetett ellátás nettó összegével,
addig, amíg a már felvett ellátás meg nem térül. A családtámogatási ellátás megszüntetésekor még meg nem térült
egészségbiztosítási pénzbeli ellátás összegérõl a folyósító szerv öt napon belül értesíti az egészségbiztosítási szervet,
amely intézkedik a meg nem térült tartozás behajtásáról.
(5) Ha a megszüntetni kért vagy a választott ellátás folyósítására más szerv rendelkezik hatáskörrel, az ellátás
megszüntetésére vonatkozó kérelmet a választott ellátásra irányuló kérelem elbírálásával egyidejûleg öt napon belül
a hatáskörrel rendelkezõ, illetékes szervhez kell továbbítani.”

3. §

A Cstr. a következõ 28. §-sal egészül ki:
„28. § (1) Amennyiben a gyámhatóságként eljáró jegyzõ az iskoláztatási támogatás felfüggesztése iránti eljárást azért
szünteti meg, mert a család külföldre távozott, errõl a tényrõl az eljárást megszüntetõ végzésének megküldésével
értesíti a kincstárt.
(2) Amennyiben a külön jogszabály szerinti gyermekvédelmi jelzõrendszer valamely tagja feladatának ellátása során
értesül arról, hogy a nem tanköteles gyermeket nevelõ család külföldre távozott, errõl a tényrõl tájékoztatja a jegyzõt.
A jegyzõ a külföldre távozás tényérõl értesíti a kincstárt.”

4. §

A Cstr. 6. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §

A Cstr.
a) 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „átmeneti járadék” szövegrész helyébe a „korhatár elõtti ellátás, szolgálati
járandóság, balettmûvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, megváltozott munkaképességû személyek
ellátása” szöveg,
b) 24. § (2a) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
c) 26. § (3) bekezdésében az „az Igazgatóságnak” szövegrész helyébe az „a Központnak” szöveg,

39840

MAGYAR KÖZLÖNY

d)

•

2011. évi 162. szám

1. számú melléklet 1.3. pontjában a „bejegyzett élettársának, élettársának” szövegrész helyébe a „bejegyzett
élettársának, élettársának, törvényes képviselõjének” szöveg

lép.
6. §

Hatályát veszti a Cstr.
a) 4/B. § (4) bekezdés k) pontja,
b) 27/E. § (3) bekezdése,
c) 2. számú melléklete III. pontjában az „a rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjas, illetve” szövegrész,
d) 3. számú melléklete III. pontjában a „rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjasként, illetve” szövegrész,
e) 5. számú melléklete I. pontjában az „adóazonosító jele” szövegrész.

7. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 332/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma intézményi elhelyezés esetén
1. A kérelmezõvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok, azaz
1.1. a jogosultság jogcíme;
1.2. a kérelmezõ
1.2.1. neve
1.2.2. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.3. a gyermeket ellátó intézmény
1.3.1. típusa
1.3.2. neve
1.3.3. címe
1.3.4. vezetõjének neve;
1.4. a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékban részesülõ
1.4.1. neve
1.4.2. Társadalombiztosítási Azonosító Jele;
1.5. a kérelem benyújtását megelõzõen az intézményben élõ gyermek után családi pótlékot folyósító szerv
megnevezése és címe;
1.6. a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdõ idõpontja;
1.7. a fizetési, illetve letéti számlaszám(ok).
2. Gyermek(ek)re vonatkozó adatok, a jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok, azaz
2.1. azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmezõ a családi pótlékot megállapítását kéri
2.1.1. a neve
2.1.2. az anyja neve
2.1.3. a Társadalombiztosítási Azonosító Jele
2.1.4. az intézményben tartózkodás kezdõ idõpontja;
2.2. nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintõ változások – azok bekövetkezésétõl számított 15 napon belül
történõ – bejelentésére elõírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérõl, hogy a kötelezettség
elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
2.2. nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
2.3. a kérelmezõ aláíróhelye.”
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A Kormány 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti
bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény 22. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés v) pontjában, valamint
az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. §
(1) bekezdés c) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c), f), h), i), l)
és n) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. § (6) bekezdés
a) pont 2. alpontjában,
a 12. alcím tekintetében a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 19. § (3) bekezdésében,
a 13. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101/A. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében,
a 8., 10., 14. és 15. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 16. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában és
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében
eljárva a következõket rendeli el:

1. Hatáskör, illetékesség
1. §

(1) A korhatár elõtti ellátás, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával kapcsolatos
hatósági ügyekben – a (2) és a (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes
nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el elsõ fokon.
(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon – a (3) és a (4) bekezdésben foglalt
kivételekkel –
a) a szolgálati járandóság megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben, és
b) a korhatár elõtti ellátás, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék megállapításával
kapcsolatos hatósági ügyekben, ha
ba) a kérelmezõ utolsó biztosítással járó jogviszonya hivatásos szolgálati viszony volt,
bb) a korhatár elõtti ellátást, a balettmûvészeti életjáradékot, illetve az átmeneti bányászjáradékot a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló európai uniós rendeletek vagy
szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmények alkalmazásával kell megállapítani, vagy
bc) a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik.
(3) A miniszteri rendeletben kijelölt szerv jár el elsõ fokon – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – szolgálati járandóság
megállapítása esetén, ha a kérelmezõ, jogosult utolsó szolgálati viszonya a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálattal állt fenn.
(4) A büntetõeljárásban részt vevõk és az igazságszolgáltatást segítõk Védelmi Programjában részt vevõ kérelmezõ
esetén a korhatár elõtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettmûvészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék
(a továbbiakban együtt: ellátás) megállapításával kapcsolatos ügyekben a Tanúvédelmi Szolgálat jár el elsõ fokon.

2. Az ellátás megállapítása
2. §

(1) A korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény (a továbbiakban: T.) 9. § a) pontja szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapítása
hivatalból történik.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szolgálati járandóság megállapításának eljárására a szolgálati nyugdíj
megállapításának eljárására vonatkozó, 2011. december 31-én hatályos szabályokat kell megfelelõen alkalmazni azzal,
hogy
a) ahol a szolgálati nyugdíjra vonatkozó szabály szolgálati nyugdíjat említ, azon szolgálati járandóságot kell érteni,
és
b) a jogosultnak nyilatkoznia kell arról, hogy a T. 1. § g) pontja szerinti rendszeres pénzellátásban (a továbbiakban:
rendszeres pénzellátás) nem részesül.
3. §

(1) A 2. §-ban nem említett esetekben az ellátás megállapítása a jogosult kérelmére történik.
(2) A kérelmezõ a kérelmet az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) által e célra
rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati
portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon nyújthatja be.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatlap és elektronikus ûrlap az öregségi nyugdíj iránti kérelem adatain kívül tartalmazza
a jogosult nyilatkozatát
a) arról, hogy rendszeres pénzellátásban nem részesül, és
b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokról.
(4) A kérelemhez az öregségi nyugdíj igényléséhez szükséges iratokon kívül csatolni kell
a) balettmûvészeti életjáradék esetén a törvényben meghatározott balett-társulat igazolását a nála
magántáncosként vagy tánckari tagként töltött idõrõl,
b) átmeneti bányászjáradék esetén a bányavállalkozó igazolását a kérelmezõnek a föld alatti munkakörben eltöltött
szolgálati idejérõl és a mûszakok számáról,
c) a bányavállalkozó igazolását a kérelmezõnek a szénkülfejtéses bányatérség fizikai és termelésirányító (aknász,
bányafelmérõ, bányamester, bányatechnológus, mélyfúrási vezetõ, mûszaki vezetõ, üzemeltetési mûvezetõ,
karbantartó mûvezetõ, részlegvezetõ, szakvezetõ) munkaköreiben szerzett szolgálati idejérõl, ha a kérelmezõ
a korhatár elõtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés d) pontja alapján kéri,
d) a biztosítással járó jogviszony megszüntetésének idõpontját igazoló okirat másolatát, ha a kérelmezõ a korhatár
elõtti ellátás megállapítását a T. 7. § (1) bekezdés f) pontja alapján kéri.

4. §

(1) Ha kétség merül fel a 2. § (2) bekezdés b) pontja, illetve a 3. § (3) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat
valóságtartalmát illetõen, az 1. § szerinti szerv (a továbbiakban: megállapító szerv) megkeresi a rendszeres pénzellátás
folyósítására jogosult szervet, hogy megállapítsa, a kérelmezõ nem részesül-e rendszeres pénzellátásban.
(2) Ha a kérelmezõ a korhatár elõtti ellátás megállapítását az egyes mûvészeti tevékenységeket folytatók öregségi
nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos 1. § c) pontja
alapján szerzett jogra hivatkozva kéri, az eljárás során az Országos Sportegészségügyi Intézetet szakértõként kell
kirendelni annak megállapítása érdekében, hogy a kérelmezõ hivatásos artistaként kivételes fizikai erõkifejtést vagy
pszichés koncentrálást igénylõ cirkuszi mûfajokban folytatott-e tevékenységet.

5. §

(1) Az ONYF – a foglalkoztatáspolitikáért felelõs miniszter által vezetett minisztérium véleményének kikérésével –
engedélyezheti a korkedvezményre jogosító munkakörök (munkahelyek) jegyzékében felsorolt munkakörben
2008. január 1-je elõtt eltöltött idõ korkedvezményre jogosító idõként történõ figyelembevételét akkor is, ha
a munkakörök (munkahelyek) jegyzéke szerint a korkedvezmény ágazati hatálya az adott munkahelyre nem terjed ki.
(2) Ha a munkakör (munkahely) azonosítása tekintetében vita merül fel, a munkakör (munkahely) alapján feladatkörrel
rendelkezõ miniszter által vezetett minisztérium és a szakmai, ágazati érdekképviselet, szakszervezet központi szerve
véleményének kikérésével az ONYF dönt.

6. §

Az ellátást megállapító határozat az öregségi nyugdíjat megállapító határozatban feltüntetendõ adatokon túl
tartalmazza
a) szolgálati járandóság esetén a szolgálati járandóságnak a T. 5. § (2) bekezdése szerinti csökkentések nélkül
számított összegét és a folyósításra kerülõ összeget,
b) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,
c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében és a 9. §-ban foglaltakról szóló tájékoztatást, és
d) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül
továbbfolyósításra.
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3. Az ellátás folyósítása
7. §

Ha a T. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti feltételek teljesítése a nyugdíjmegállapító szerv rendelkezésére álló
adatokból nem állapítható meg, a nyugdíjmegállapító szerv hivatalból tisztázza a jogosultság feltételeit, és ennek
eredményérõl 2012. március 31-éig tájékoztatja a nyugdíjfolyósító szervet.

8. §

(1) A nyugdíjfolyósító szerv a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 75/B. §-a szerinti tájékoztatással egyidejûleg értesítést küld azoknak, akiknek
a korhatár elõtti öregségi nyugdíja ellátásként kerül továbbfolyósításra. Az értesítés a megfelelõ jogszabályi
hivatkozásokkal tartalmazza
a) a folyósításra kerülõ ellátás megnevezését,
b) az ellátás januári összegét és az összeg kiszámításának módját,
c) szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (3) bekezdése szerinti mentesülési okokat,
d) az országgyûlési képviselõk javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelõzõen hatályos
rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj helyébe lépõ korhatár elõtti ellátás esetén a T. 4. §
(4) bekezdésében, szolgálati járandóság esetén a T. 5. § (5) bekezdésében, továbbá a 9. §-ban foglaltakról szóló
tájékoztatást, valamint
e) tájékoztatást arról, hogy az ellátás a nyugdíjkorhatár betöltésekor hivatalból öregségi nyugdíjként kerül
továbbfolyósításra.
(2) Ha a jogosult a korhatár elõtti öregségi nyugdíj ellátásként továbbfolyósított összegét vitatja, a nyugdíjfolyósító
szervtõl kérheti az ellátás jogszabályoknak megfelelõ összegben történõ folyósítását. A T. 5. § (3) bekezdés a) vagy
c) pontja szerinti mentesülési okra történõ hivatkozás esetén a kérelemhez csatolni kell a baleset, betegség szolgálati
kötelmekkel összefüggõ jellegét megállapító határozat, illetve az önkéntes tartalékos szerzõdés másolatát. Ha
a nyugdíjfolyósító szerv a kérelemben foglaltaknak helyt ad, külön döntés meghozatala nélkül intézkedik az ellátás
jogszabályoknak megfelelõ összegben történõ folyósítása iránt, egyéb esetben a kérelemrõl dönt.
(3) Ha a jogosult vitatja, hogy a T. rendelkezéseinek megsértésével részére öregségi nyugdíj helyett ellátást folyósítanak,
vagy részére nem a jogszabályok alapján járó ellátást folyósítják, a megállapító szervtõl kérheti a részére járó
nyugellátás, illetve ellátás megállapítását. A kérelmet a nyugdíjfolyósító szervhez kell benyújtani. A kérelemrõl
a megállapító szerv dönt.

9. §

(1) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti, adóévre vonatkozó igazolást az állami adóhatóság az adóévet
követõ év június 30-át követõen az ellátásban részesülõ kérelmére adja ki. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) az ellátásban részesülõ természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét és adóazonosító jelét,
b) az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastárs, élettárs természetes személyazonosító adatait,
lakóhelyét és adóazonosító jelét, valamint
c) a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 29/A. § (4) bekezdése szerinti
kedvezményezett eltartottak (a továbbiakban: kedvezményezett eltartott) természetes személyazonosító
adatait, lakóhelyét és – ha adóazonosító jellel rendelkeznek – adóazonosító jelét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastárs, élettárs
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt hozzájárulását az adótitok kiadásához.
(3) A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza
a) az ellátásban részesülõ személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,
b) az (1) bekezdés szerinti kérelemben az ellátásban részesülõvel közös háztartásban élõ házastársként, élettársként
feltüntetett személy természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét,
c) az a) és b) pontban meghatározott személyek személyi jövedelemadóról szóló bevallásában kedvezményezett
eltartottként megjelölt személyek természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, illetve a várandósságról
szóló nyilatkozat tényét, valamint
d) az a) és b) pontban megjelölt személyek által az adóévben igénybe vett családi kedvezmény összegét.
(4) A családi pótlékot folyósító szerv az ellátásban részesülõnek vagy vele közös háztartásban élõ házastársának,
élettársának – az adóévet követõen benyújtott – kérelmére igazolást állít ki a családi pótlék adóévi jogosultságáról.
Az igazolás tartalmazza
a) az ellátásban részesülõ, illetve vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa természetes személyazonosító
adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
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b)

(5)

(6)

(7)

(8)

10. §

azoknak a kedvezményezett eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási
helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akik után az ellátásban részesülõ vagy vele közös háztartásban élõ
házastársa, élettársa az adóévben családi pótlékban részesült, valamint azoknak a hónapoknak a számát,
amelyekben az egyes kedvezményezett eltartottak után az adóévben családi pótlékot folyósítottak, továbbá
c) azoknak az Szja. tv. 29/A. § (5) bekezdés b) pontja szerinti eltartottaknak a természetes személyazonosító adatait,
lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét, akiket a családok támogatásáról szóló
törvény szerint a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vettek,
valamint azoknak a hónapoknak a számát, amelyekben az egyes eltartottakat a családi pótlék összegének
megállapítása szempontjából az adóévben figyelembe vették.
A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelhetõ összeg folyósítása iránti kérelmet az ONYF által
e célra rendszeresített, és az ONYF, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, továbbá a kormányzati
portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz kell benyújtani. Az adatlap
és az elektronikus ûrlap tartalmazza
a) az ellátásban részesülõ, vele közös háztartásban élõ házastársa, élettársa és az eltartottak természetes
személyazonosító adatait, lakóhelyét, tartózkodási helyét és Társadalombiztosítási Azonosító Jelét,
b) a nyilatkozatot a családi kedvezmény jogcímérõl,
c) a nyilatkozatot a családi kedvezmény feltételeinek való megfelelésrõl, és
d) a T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján igényelt összeget.
Az (5) bekezdés szerinti kérelemhez csatolni kell
a) az állami adóhatóság (3) bekezdés szerinti igazolását,
b) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés a) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a családi pótlékot folyósító
szerv (4) bekezdés szerinti igazolását, és
c) az Szja. tv. 29/A. § (4) bekezdés b) pontja szerinti kedvezményezett eltartott esetén a várandósságról kiállított
orvosi igazolást.
A T. 4. § (4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján járó összeget az Szja. tv. 29/A. §-ának és 29/B. §
(1) bekezdésének megfelelõ alkalmazásával kell megállapítani azzal, hogy ez az összeg nem lehet magasabb az ellátás
– a T. 4. § (2) bekezdése, illetve 5. § (2) bekezdése szerinti – csökkentésének az adóévre számított teljes összegénél.
Az (5) bekezdés szerinti kérelemrõl a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság dönt. Az ellátásban részesülõnek a T. 4. §
(4) bekezdése, illetve 5. § (5) bekezdése alapján megállapított összeget a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat
végrehajthatóvá válásától számított tíz munkanapon belül folyósítja.
A szolgálati járandóság folyósítandó összegének az önkéntes tartalékos szerzõdés megkötése vagy annak
megszûnése miatt történõ módosításáról a nyugdíjfolyósító szerv – a Honvédség központi személyügyi nyilvántartó
szervének értesítése vagy a szolgálati járandóságban részesülõ bejelentése alapján – hivatalból határoz.

4. Az ellátás folyósításának szüneteltetése
11. §

A T. 11. és 13. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén az ellátás folyósításának szüneteltetésérõl és az ellátás újbóli
folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból határoz.

12. §

(1) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság szüneteltetése iránti kérelmet annál
a munkáltatónál kell benyújtani, amellyel a szolgálati viszony létrejön. A kérelmet a munkáltató haladéktalanul
továbbítja a nyugdíjfolyósító szervnek.
(2) A T. 12. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetésérõl és a szolgálati
járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv kérelemre határoz.

13. §

(1) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok megállapítása érdekében
a) a megállapító szerv a szolgálati járandóság megállapítására irányuló eljárás megindítását követõ öt napon belül
küldi meg a kérelmezõ, jogosult természetes személyazonosító adatait,
b) a nyugdíjfolyósító szerv minden hónap harmadik munkanapjáig küldi meg a szolgálati járandóságban részesülõ
személyek természetes személyazonosító adatait
a bûnügyi nyilvántartó szervnek. Az adatszolgáltatás módjáról a bûnügyi nyilvántartó szerv és az ONYF
megállapodást köt.
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(2) A bûnügyi nyilvántartó szerv az (1) bekezdés szerinti adatok megérkezését követõ nyolc napon belül küldi meg
a T. 14. § (4) bekezdése szerinti adatokat a központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerveknek.
(3) A központi személyügyi nyilvántartást kezelõ szerv a (2) bekezdés szerinti adatok hozzá történõ megérkezését követõ
öt napon belül küldi meg a T. 14. § (5) bekezdése szerinti adatokat
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szervnek,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szervnek.
(4) A szolgálati járandóság folyósításának szüneteltetését
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a megállapító szerv a szolgálati járandóságot megállapító
határozatában hivatalból rendeli el,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból rendeli el.
(5) A T. 14. §-a szerinti szüneteltetési ok esetén a szolgálati járandóság újbóli folyósításáról a nyugdíjfolyósító szerv
kérelemre határoz.

5. Az ellátás megszüntetése
14. §

Ha az ellátást a T. 17. § (2) bekezdése alapján szüntetik meg, a nyugdíjfolyósító szerv a megállapító szerv
megkeresésének megérkezését követõ öt munkanapon belül tájékoztatást ad az egy éven belül folyósított ellátások
összegérõl.

6. Hatálybalépés
15. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 40. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 7–15. alcím 2012. január 2-án hatályát veszti. A 16. alcím 2013. január 2-án hatályát veszti.

7. Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló
23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása
16. §

Hatályát veszti az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeirõl szóló 23/1991. (II. 9.) Korm.
rendelet
a) 1–5. §-a,
b) 2., 3., és 5. §-át megelõzõ alcím,
c) 7. § c) pontja,
d) Melléklete.

8. A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
17. §

A nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 2. § (1) bekezdés d) pontjában a „korkedvezményes nyugdíjban, korengedményes nyugdíjban,
bányásznyugdíjban, egyes mûvészeti tevékenységet folytatók nyugellátásában, elõrehozott öregségi
nyugdíjban, elõnyugdíjban, továbbá szolgálati nyugdíjban” szövegrész helyébe a „nyugellátásban” szöveg,
a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,
b) 2. § (1) bekezdés d) pont da)–dc) alpontjában, 2. § (2) bekezdésében, 4. § (1) bekezdésében, 4. § (5) bekezdésében,
5. § (3) és (5) bekezdésében a „szociális” szövegrészek helyébe a „pénzbeli” szöveg,
c) 3. § (2) bekezdésében a „rokkant” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességû” szöveg,
d) 8. § (6) bekezdésében a „rokkantság címén nyugellátással, illetve rendszeres szociális ellátással” szövegrész
helyébe az „a megváltozott munkaképességére tekintettel rendszeres pénzbeli ellátással” szöveg,
e) 1. számú mellékletében az „egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíja” szövegrész helyébe
a „korhatár elõtti ellátás” szöveg, a „szolgálati nyugdíj” szövegrész helyébe a „szolgálati járandóság” szöveg,
a „korengedményes nyugdíj” szövegrész helyébe a „balettmûvészeti életjáradék” szöveg, a „bányásznyugdíj”
szövegrész helyébe az „átmeneti bányászjáradék” szöveg, az „elõnyugdíj” szövegrész helyébe a „Magyar
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Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított ellátások”
szöveg,
2. számú mellékletében a „szociális ellátásnak” szövegrész helyébe a „pénzbeli ellátásnak” szöveg, a „rendszeres
szociális járadék” szövegrész helyébe a „rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás” szöveg, a „bányász dolgozók”
szövegrész helyébe a „bányászok” szöveg

lép.
18. §

Hatályát veszti a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék bevezetésérõl szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet
a) 5. § (4) bekezdése,
b) 1. számú melléklet 2., 6. és 21. pontja.

9. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
19. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TnyR.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A társadalombiztosítási nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe
tartozó egyéb ellátások megállapításával kapcsolatos hatósági ügyekben – a (2) és a (3) bekezdésben vagy más
jogszabályban foglalt kivételekkel – elsõ fokon az igénylõ lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb szerv székhelye
(telephelye) szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság jár el.
(2) A Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság jár el elsõ fokon a társadalombiztosítási nyugellátások,
valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó egyéb ellátások megállapításával
kapcsolatos hatósági ügyekben – a (3) bekezdésben vagy más jogszabályban foglalt kivételekkel –, ha
a) a hatósági ügy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek
hatálya alá tartozik,
b) a nyugellátást vagy más ellátást szociális biztonsági (szociálpolitikai) egyezmény alkalmazásával kell megállapítani,
c) a kérelmezõ magyarországi lakóhellyel nem rendelkezik,
d) az öregségi nyugdíjra jogosult személy, illetve hozzátartozói nyugellátás esetén az elhunyt jogszerzõ utolsó
biztosítással járó jogviszonya fegyveres szervvel, a Magyar Honvédséggel vagy a Katonai Nemzetbiztonsági
Szolgálattal fennállt szolgálati viszony volt, vagy
e) fegyveres szerv hivatásos állományú tagjának, volt tagjának a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl,
a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 19. §-a alapján rögzített
nyugdíjat kell megállapítani (a továbbiakban: nyugdíjrögzítés).
(3) A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság jár el elsõ fokon a hozzátartozói nyugellátások megállapításával kapcsolatos
hatósági ügyekben, ha
a) az elhunyt jogszerzõ öregségi nyugdíjban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti
életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesült, kivéve, ha a jogosult a hozzátartozói nyugellátás összegét
a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló
2011. évi CLXVII. törvény 18. § (3) bekezdése alapján kéri megállapítani, vagy
b) az elhunyt jogszerzõ után hozzátartozói nyugellátás megállapítására már sor került.”

20. §

A TnyR. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § (1) A nyugdíjrögzítést hivatalból, a 2011. december 31-én hatályos szabályok megfelelõ alkalmazásával kell
elvégezni.
(2) A nyugdíjrögzítés elvégzéséhez az Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs
Hivatal a nyugdíjmegállapító szerv részére a természetes személyazonosító adatok helyett kapcsolati kódot közöl.”

21. §

A TnyR. 11/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a 2011. december 31-ét követõ és 2013. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ saját jogú
nyugellátás alapját képezõ havi átlagkereset 372 000 forintnál több,
a) a 372 001 – 421 000 forint közötti átlagkereset kilencven százalékát,
b) a 421 001 forint feletti átlagkereset nyolcvan százalékát
kell a saját jogú nyugellátás megállapításánál figyelembe venni.”
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A TnyR. az 59/C. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Hozzátartozói nyugellátások”
23. §

A TnyR. a következõ 59/D. és 59/E. §-sal egészül ki:
„59/D. § (1) A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló
öregséginyugdíj-összeget a nyugdíjszámítás alapjául szolgáló átlagkereset és a 3. számú melléklet szerinti
szorzószámok szorzataként kell megállapítani.
(2) A hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg (1) bekezdésben foglaltak
szerint történõ megállapítása során a Tny. 39. §-ában foglaltakat alkalmazni kell.
(3) Ha az elhunyt jogszerzõ a halálakor a 35. életévét már betöltötte, de a hozzátartozói nyugellátás számításának
alapjául szolgáló öregséginyugdíj-összeg megállapítása során figyelembe vehetõ szolgálati ideje
a) a Tny. 39. §-ában foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti szorzószámokat
annyiszor kell további 2 százalékponttal csökkenteni, ahány év a tíz év szolgálati idõbõl hiányzik, és az így
meghatározott szorzószám alapján,
b) a Tny. 46. § (2) bekezdésében foglaltak miatt nem éri el a tíz évet, a tíz évhez tartozó, 3. számú melléklet szerinti
szorzószám alapján,
az (1) bekezdésben foglaltak szerint kell megállapítani a hozzátartozói nyugellátás számításának alapjául szolgáló
öregséginyugdíj-összeget.
59/E. § A Kormány a hozzátartozói nyugellátás megállapítása, felülvizsgálata és az özvegyi nyugdíj feléledésének
megállapítása iránti eljárásban – az egészségi állapot kérdésében – elsõ fokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal kirendeltségét, másodfokú eljárásban a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal regionális
igazgatóságát szakhatóságként jelöli ki, ha
a) a hozzátartozói nyugellátás megállapítását vagy az özvegyi nyugdíj feléledését a jogosult arra hivatkozva
kérelmezi, illetve – felülvizsgálat esetén – a hozzátartozói nyugellátást vagy az özvegyi nyugdíj feléledését arra
hivatkozva állapították meg, hogy a jogosult megváltozott munkaképességû, és
b) a jogosult rokkantsági ellátása vagy rehabilitációs ellátása ügyében hat hónapon belül hozott határozat nem
állapította meg, hogy a jogosult egészségi állapota legfeljebb 50 százalékos.”

24. §

A TnyR. a 65/C. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Tájékoztatási kötelezettség”
25. §

A TnyR. 86. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülõ személyekrõl a nyilvántartó lappal kapcsolatos
adatszolgáltatási kötelezettséget a nyugdíjfolyósító szerv a tárgyévet követõ év április 30-áig teljesíti.”

26. §

A TnyR. az „Átmeneti rendelkezés” alcímét megelõzõen a következõ 89/A. §-sal egészül ki:
„89/A. § (1) A Tny. 6. § (5) bekezdése szerinti nyugdíjbiztosítási jogosultságok biztosításmatematikai egyenértékének
a Nyugdíjbiztosítási Alap részére történõ átadása (a továbbiakban: nyugdíjbiztosítási visszautalás) esetén
a nyugdíjbiztosítási visszautalás összegének nyilvántartását a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai
Igazgatóság végzi.
(2) Nyugdíjbiztosítási visszautalás esetén a kérelmezõnek a jogosultság nyilvántartásához szükséges adatokat –
az ONYF által e célra rendszeresített, az ONYF, illetve a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek honlapján, valamint
a kormányzati portálon közzétett adatlapon vagy elektronikus ûrlapon, a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai
Igazgatóság felhívásának közlésétõl számított húsz munkanapon belül – be kell jelentenie a Központi
Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóságnak. Az adatlap és az elektronikus ûrlap adattartalmát a 4. számú
melléklet határozza meg.”

27. §

28. §

(1) A TnyR. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) A TnyR. a 2. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki.
A TnyR.
a) 11. §-ában és 64/D. §-ában a „2012.” szövegrész helyébe a „2013.” szöveg,
b) 14. § (1) bekezdésében a „nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szövegrész helyébe a „nyugdíjjárulékot, illetve
a 2012. január 1-jét megelõzõ idõszakra nyugdíjbiztosítási és nyugdíjjárulékot” szöveg,
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64. § (2) bekezdésében a „rokkanttá” szövegrész helyébe a „megváltozott munkaképességûvé” szöveg,
az „a rokkantsága tartamára” szövegrész helyébe az „arra az idõszakra, amikor megváltozott munkaképességûnek
minõsül,” szöveg,
64/B. § (2) bekezdésében az „az életben lévõ szülõ rokkantságának megszûnése esetén” szövegrész helyébe
a „ , ha az életben lévõ szülõ már nem minõsül megváltozott munkaképességûnek,” szöveg,
70. § (2) bekezdésében, 76. § (1) bekezdésében, 76/B. § (2) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész
helyébe a „Magyarország” szöveg,
72/B. § (4) bekezdés b) pontjában az „öregségi, rokkantsági nyugdíjhoz szükséges” szövegrész helyébe
az „öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idõ, vagy a Tny. 46. §-ában meghatározott” szöveg,
89. § (9) bekezdésében a „4/A. §-a” szövegrész helyébe a „2011. január 1-jét megelõzõen hatályos 4/A. §-a” szöveg

Hatályát veszti a TnyR.
a) 3. §-a,
b) 8. §-át megelõzõ alcímében a „ , valamint az elõrehozott és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj”
szövegrész,
c) 9. §-a,
d) 9/A. §-ában az „ , az elõrehozott öregségi nyugdíj és a csökkentett összegû elõrehozott öregségi nyugdíj” szövegrész,
e) 10. és 10/A. §-a,
f) 11/A. §-a,
g) 14. § (5) bekezdésében a „8,5 százalékos mértékû, nyugdíjjárulékot is magában foglaló nyugdíjbiztosítási
járulékot, illetve a 9,5 százalékos mértékû, nyugdíjbiztosítási járulékot is magában foglaló” szövegrész,
h) 14. § (9) bekezdése,
i) 18/A–28/B. §-a, valamint a 18/A. §-át, a 23. §-át és a 24. §-át megelõzõ alcím,
j) 60/A. §-a,
k) 62. § (1) bekezdése,
l) 62. § (4) bekezdésében a „ , rokkantsági, baleseti rokkantsági” szövegrész,
m) 62. § (10) bekezdés elsõ mondata,
n) 64/B. § (1) bekezdése,
o) 64/D. §-ában a „[Tny. 56. § (4) bekezdése]” szövegrész,
p) 72/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „ , rokkantsági” szövegrész,
q) 72/B. § (4) bekezdés c) pontja,
r) 72/B. § (5) bekezdése,
s) 72/B. § (10) bekezdésében az „a bányásznyugdíjat, az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi
nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat, a polgármester öregségi nyugdíját,” szövegrész,
t) 72/B. § (11) bekezdés c) pontja,
u) 74. §-a,
v) 85. § (5) bekezdése,
w) 86. § (4) bekezdése,
x) 87. §-a,
y) 90. § (3) bekezdésében a „ , baleseti rokkantsági nyugdíja” szövegrész,
z) 90. § (6) bekezdése.

10. A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
30. §

A nem üzleti célú közösségi, szabadidõs szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
a) 4. § 7. pontjában a „nyugdíjazott személy” szövegrész helyébe a „nyugdíjazott személy, ideértve a jogviszony
megszûnését követõen korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban vagy megváltozott munkaképességû személyek ellátásában részesülõ személyt is”
szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg
lép.
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11. A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásáról szóló 177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet módosítása
31. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„i) öregségi nyugdíjra jogosult: aki az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szükséges
szolgálati idõvel rendelkezik, továbbá az is, aki korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti
életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról
szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), Magyarországon nyilvántartásba
vett egyháztól egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban vagy növelt összegû öregségi járadékban
részesül;”

32. §

A megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról szóló
177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a „Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl” szövegrész
helyébe a „központi költségvetésrõl” szöveg lép.

12. A polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról
és folyósításáról szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet módosítása
33. §

Hatályát veszti a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati járadéka megállapításáról és folyósításáról
szóló 209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet
a) 1. §-át megelõzõ alcímben az „öregségi nyugdíja,” szövegrész,
b) 1. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíjra, illetve” szövegrész,
c) 1. § (2) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, illetve” szövegrész,
d) 1. § (4) bekezdésében és 1. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében az „öregségi nyugdíja és” szövegrész,
e) 1. § (5) bekezdés d) pont da) alpontja,
f) 1. § (6) bekezdés e) pontjában a „13/A. § és” szövegrész,
g) 1. § (7) bekezdésében az „öregségi nyugdíjat,” szövegrész,
h) 4. § (3) bekezdésében a „ , rokkantsági vagy baleseti rokkantsági” szövegrész,
i) 5. § (1) bekezdésében a „ , rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíja” szövegrész,
j) 5. § (2) bekezdés e) pontjában a „ , rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultsága” szövegrész,
k) 6. §-át megelõzõ alcímben az „öregségi nyugdíjának, illetve” szövegrész,
l) 6. § (1) bekezdésében az „öregségi nyugdíjának,” szövegrész,
m) 8. § a), f) és g) pontja,
n) 9. § (2) bekezdése,
o) 9. § (3) bekezdésében az „öregségi nyugdíja, illetve” és a „nyugdíj, illetve” szövegrész.

13. Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
34. §

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságról szóló 289/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében
az „A Kormány” szövegrész helyébe a „Ha törvény másként nem rendelkezik, a Kormány” szöveg lép.

14. A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet módosítása
35. §

A szépkorúak jubileumi köszöntésérõl szóló 255/2008. (X. 21.) Korm. rendelet
a) preambulumában az „A Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és b) pontjában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg
lép.
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15. A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló
52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
36. §

(1) A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §
(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti összeget a jogosult 62. életévének betöltésétõl kell – a 2011. december 31-ét
követõ nyugdíjemelések mértékének megfelelõen emelt összegben – folyósítani, kivéve, ha a jogosult a folyósítás
megkezdését megelõzõen kérte, hogy részére a nyugdíjsegélyt ne folyósítsák. A saját jogú nyugdíjsegély
folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozat meghozatala nélkül, hivatalból intézkedik.”
(2) A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 2. §
(7) bekezdés elsõ és második mondata helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„Az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján
megállapított saját jogú nyugdíjsegély folyósításának feltétele, hogy a jogosult részére nem állapítottak meg öregségi
nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást. Ha a jogosult részére az R. 2011. április 30-án hatályos melléklete szerinti Alapító
Okirat 4. számú melléklet A. alcím 4.a) pontja alapján megállapított nyugdíjsegély vagy a rokkantsági nyugdíjsegély
folyósításának megkezdését követõen állapítanak meg öregségi nyugdíjat vagy rokkantsági ellátást,
a nyugdíjsegélyre való jogosultság az öregségi nyugdíj, illetve a rokkantsági ellátás elsõ folyósítási hónapjának elsõ
napjától, de legkorábban 2011. május 1-jétõl megszûnik.”

37. §

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet
a következõ 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) Ha a Közalapítvány a 2. § (1) bekezdése szerinti ügyekben elmulasztotta a döntést meghozni, a jogosult
a kultúráért felelõs minisztertõl kérheti a saját jogú nyugdíjsegély megállapítását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelõsségû
Társasághoz kell benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását arról, hogy
a Közalapítvány nyugdíjsegélyt nem állapított meg. A Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelõsségû Társaság a kérelmet és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság igazolását az üggyel kapcsolatos, birtokában lévõ
iratokkal együtt – a kérelem megérkezését követõ nyolc napon belül – továbbítja a kultúráért felelõs miniszternek.
(3) A kérelemrõl a kultúráért felelõs miniszter a 2. § (2) bekezdésében, a 4. §-ban, valamint – ha e rendelet másképp nem
rendelkezik – az R. 2011. április 30-án hatályos mellékletében foglaltak szerint dönt.”

38. §

A Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm. rendelet 1. §
(2) bekezdésében az „a 2. § (5) bekezdése és a 3. § szerinti esetekben” szövegrész helyébe az „a 3. § szerinti esetben”
szöveg lép.

39. §

Hatályát veszti a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.) Korm.
rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése.

16. Egyéb hatályukat vesztõ rendelkezések
40. §

(1) Hatályát veszti
a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 145/1997. (IX. 5.)
Korm. rendelet,
b) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 251/1997. (XII. 20.)
Korm. rendelet,
c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 201/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése,
d) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 126/2001. (VII. 10.) Korm. rendelet,
e) az egyes mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 177/2003. (X. 28.) Korm. rendelet,
f) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 365/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdés második mondata,
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g)

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet módosításáról szóló 332/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. § (3) és (6) bekezdése, valamint 15. §-a,
h) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 334/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet,
i) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és hozzátartozói nyugellátása, valamint a hivatásos és
a szerzõdéses állományúak baleseti járadéka megállapításának rendjérõl szóló 21/2011. (III. 2.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történõ mentesítés eljárási szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. rendelet,
b) a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetési kötelezettsége alól történõ mentesítéshez szükséges
állapotfelmérésrõl, valamint a mentesítési eljárás szakértõi, illetve hatósági közvetítõi díjairól szóló 34/2007.
(XII. 21.) SZMM rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A Tny. 44/D. §-a szerinti esetben a hozzátartozói nyugellátások kiszámítása során alkalmazandó
százalékos mértékek
A

B

C

D

E

F

G

betöltött 50–54
éves életkorában

betöltött 55.
életévét
követõen

Havi átlagkereset százaléka, ha az elhunyt jogszerzõ

1.
Szolgálati idõ (év)

35. életévének
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betöltött 35–39
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2. melléklet a 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelethez

A nyugdíjbiztosítási visszautalási kérelemhez szükséges adatlap és elektronikus ûrlap adattartalma
1. Az uniós tisztviselõ természetes személyazonosító adatai, társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási
helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári tagságára vonatkozó adatok.
2. Ha a kérelmezõ a túlélõ hozzátartozó, a túlélõ hozzátartozó természetes személyazonosító adatai,
társadalombiztosítási azonosító jele, lakóhelye, tartózkodási helye, elérhetõsége és a magánnyugdíj-pénztári
tagságára vonatkozó adatok, az uniós tisztviselõ halálának idõpontja, továbbá az uniós tisztviselõ és a túlélõ
hozzátartozó közötti, a kérelem alapját jelentõ hozzátartozói viszony.
3. A visszautaláshoz való jog megnyílásának idõpontja.”

A Kormány 334/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek a családi pótlék intézményi felhasználásával kapcsolatos
módosításáról
A Kormány a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és r) pontjában
kapott felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 97. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(Az ideiglenes hatályú elhelyezésre vonatkozó határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„h) a családi pótlék igénylésére történõ felhívást.”

2. §

(1) A Gyer. 102. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti nevelésbe vételt elrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„b) a gyám kirendelését, a gyermek gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl való tájékoztatást, az
igazgatási jogkörben eljáró, illetékes jegyzõ által készített leltár alapján a kiskorú vagyonának a gyám kezelésébe
adását, vagy ha a gyámot nem hatalmazza fel a vagyonkezeléssel, a vagyonkezelõ eseti gondnok kirendelését
[Gyvt. 89. § (1) bek.], valamint a családi pótlék igénylésére való felhívását
ba) a nevelõszülõnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelõszülõ,
bb) a gyermekotthon vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon,
bc) a szociális intézmény vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye bentlakásos szociális intézmény,
bd) a javítóintézet vezetõjének, ha a gyermek javítóintézetben nevelt, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen
fogva tartott,
be) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, valamint az ott
30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek után;”
(2) A Gyer. 102. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermekotthonban elhelyezett gyermek
a) gyámja, hivatásos gyámja vagy vagyonkezelõ eseti gondnoka a gyermeknek járó árvaellátás folyósítása érdekében
a társadalombiztosítási ellátást folyósító szervet a gyámhatósági fenntartásos betét (fizetési számla) számáról,
b) gyermekotthonának vezetõje a gyermekre tekintettel járó családi pótlék folyósítása érdekében a családtámogatási
ellátást folyósító szervet a gyermekotthon letéti számlájának számáról
tájékoztatja.”
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(3) A Gyer. 102. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A javítóintézetben nevelt és a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ gyermek esetében a javítóintézet vezetõje,
a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka – a gyermekre tekintettel járó családi pótlék folyósítása érdekében –
tájékoztatja a családtámogatási ellátást folyósító szervet az intézet letéti számlájának számáról.”
3. §

(1) A Gyer. 105/A. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gondozási hely megváltoztatása, a tartózkodási hely megállapítása”
(2) A Gyer. 105/A. §-a a következõ (4) és (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gondozási hely megváltoztatásának minõsül, ha a gyermek gondozása a gyermekotthonnak a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és
mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 163. §-a szerinti önálló szakmai egységétõl eltérõ másik
önálló szakmai egységében történik.
(4a) Nem minõsül a gondozási hely megváltoztatásának
a) a fenntartó személyében történõ változás,
b) a gyermekotthon felújításának, korszerûsítésének ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás,
c) a tanítási szünet ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás.”
(3) A Gyer. 105/A. §-a a következõ (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A gondozási hely megváltoztatásáról hozott határozat a (6) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a korábbi
gondozási hely vezetõjének (nevelõszülõ, gyermekotthon vezetõ, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek
otthonának vezetõje) felhívását, hogy a családi pótlék iránti igény lemondását a gondozási, ellátási hely megváltozását
követõ 15 napon belül terjessze elõ.
(7b) A tartózkodási hely Gyvt. 83. § (6) bekezdés d) pontja szerinti okból vagy annak megszûnésébõl eredõ
kijelölésének vagy megváltozásának megállapításakor a gyámhivatal felhívja
a) a javítóintézetben nevelt, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek esetében
a javítóintézet vezetõjét,
b) a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, vagy ott 30 napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek
esetében a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokát
a gyermek után járó családi pótlék 15 napon belül történõ igénylésére vagy az ellátás iránti igény lemondására.”
4. §

5. §

A Gyer. 110. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti nevelésbe vételt megszüntetõ, illetve a megszûnést megállapító határozat rendelkezõ része a 14. §-ban
foglaltakon kívül tartalmazza)
„d) az otthont nyújtó ellátást biztosítók tájékoztatását e feladatuk megszûnésérõl, és – kivéve a (4) bekezdésben
foglalt esetet, ha az nem jár a gyermek gondozási helyének megváltozásával – felhívásukat a családi pótlék iránti
igénynek a nevelésbe vétel megszüntetését, megszûnését követõ 15 napon belül történõ lemondására,”
(1) A Gyer. 158. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyám és a gondnok számadására, jelentésére vonatkozó általános szabályok”
(2) A Gyer. 158. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vagyonkezelésre jogosult gyám és gondnok a Csjt. 103. § (4) bekezdése, illetve a Ptk. 20/D. § (1) bekezdése
szerinti éves számadását, valamint a (3) bekezdés szerinti jelentését minden évben annak a hónapnak a 15. napjáig
nyújtja be a gyámhivatalhoz, amelyik hónapban a kirendelésrõl szóló határozatot vele közölték.
(2) A számadás alapját a leltár és a vagyonkezelést átadó határozat, tartalmát a bevételek és a kiadások képezik.
A számadás és a jelentés az (1) bekezdés szerinti benyújtás idõpontját megelõzõ hónap elsõ napjától visszafelé
számított 12 hónapra vonatkozik.
(3) A számadáshoz csatolni kell, vagy számadás hiányában önállóan elõ kell terjeszteni a gyámolt vagy a gondnokolt
személyes ügyeire (oktatására, nevelésére, tartására, ellátására, egészségi állapotára) vonatkozó jelentést is.”
6. §

(1) A Gyer. 159. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A gyám számadására és a jelentésben foglalt beszámolóra vonatkozó külön szabályok”
(2) A Gyer. 159. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyám – a hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetõje kivételével – nem köteles éves számadásra, ha
a gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
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legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra a gyámságot viselõ nevelõszülõ, a hivatásos gyám és
a gyermekotthon vezetõje, ha a gyámolt nem rendelkezik vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást
folyósítanak.”
(3) A Gyer. 159. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hivatásos gyám és a gyermekotthon vezetõje éves számadásához csatolt, vagy annak hiányában önállóan
elõterjesztett jelentése tartalmazza a gyermekotthonban, a fogyatékosok személyek otthonában vagy a pszichiátriai
betegek otthonában elhelyezett gyermekre tekintettel járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról szóló
beszámolót.”
7. §

A Gyer.
a) 38. § (2) bekezdésében, 49. § (5) és (8) bekezdésében, 52/A. § (1) és (2) bekezdésében, 52/B. § (1), (2), (3) és
(4) bekezdésében, valamint 166. § (2) bekezdésében a „Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg
b) 143. § d) pontjában a „nyugdíjszerû rendszeres szociális” szövegrész helyébe az „a nyugdíjfolyósító szerv által
folyósított más” szöveg,
c) 145. § (1) bekezdésében a „nyugdíja” szövegrész helyébe a „nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított
egyéb ellátása” szöveg
lép.

8. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 335/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
a nyugellátások és egyes más ellátások 2012. január havi emelésérõl
A Kormány a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) 2012. január 1-jétõl a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §
(5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal kell emelni azt
a) az öregségi nyugdíjat,
b) a rehabilitációs járadékot,
c) az özvegyi nyugdíjat,
d) a szülõi nyugdíjat,
e) az árvaellátást,
f) a baleseti hozzátartozói nyugellátást,
g) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
h) a mezõgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
i) a baleseti járadékot,
j) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátást, és
k) – a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény szerinti – közszolgálati járadékot,
amely után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.)
Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.
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(2) 2012. január 1-jétõl a Tny. 62. § (5) bekezdése alapján 0,5 százalékkal emelt összegben kell folyósítani
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49/B. § (2) bekezdése alapján az átmeneti bányászjáradékot,
b) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 43/A. § (2) bekezdése alapján a balettmûvészeti életjáradékot,
c) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján az öregségi nyugdíjat,
d) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 4. § (1) bekezdése alapján a korhatár elõtti ellátást,
e) a korhatár elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
szóló 2011. évi CLXVII. törvény 5. § (1) bekezdése alapján a szolgálati járandóságot,
f) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 31. §-a alapján az öregségi nyugdíjat,
g) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a rokkantsági ellátást, és
h) a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján a III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíj helyett
folyósított rehabilitációs ellátást,
ha az a)–h) pont szerinti ellátásként továbbfolyósításra kerülõ nyugdíj után a jogosultnak a nyugellátások és a baleseti
járadék 2011. novemberi kiegészítésérõl szóló 198/2011. (X. 5.) Korm. rendelet alapján egyösszegû kifizetés járt.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti emelés az ellátások idõközi emelésének figyelembevételét elõíró jogszabályi
rendelkezések alkalmazása során – a (2) bekezdés szerinti esetben a korábban folyósított nyugdíj tekintetében – 2011.
január 1-jei hatályú emelésnek minõsül.
2. §

(1) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (1) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal kell
emelni a 2012. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapított, az 1. § (1) bekezdés a)–k) pontja szerinti ellátásokat.
(2) 2012. január 1-jétõl – az arra jogosultak esetében az 1. § (2) bekezdése szerinti emelést követõen – 4,2 százalékkal
emelt összegben kell folyósítani az 1. § (2) bekezdés a)–h) pontja szerinti ellátásokat.

3. §

(1) Az e rendelet alapján emelendõ, 2012. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell
folyósítani.
(2) Ha egy személy részére egyidejûleg több, e rendelet alapján emelendõ ellátást folyósítanak, az ellátásokat külön-külön
kell – az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint – emelni.
(3) A megszûnt ellátás megállapításának idõpontját alapul véve kell az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak szerint, az ott
meghatározott feltételek fennállása esetén emelni a 2011. december 31-ét követõ idõponttól megállapított baleseti
járadékot, rokkantsági ellátást és rehabilitációs ellátást is, ha azt rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj,
rehabilitációs járadék vagy baleseti járadék megszûnését követõ naptól állapították meg. Ezt a rendelkezést a korhatár
elõtti öregségi nyugdíjak megszüntetésérõl, a korhatár elõtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvény 9. § b) pontja alapján megállapításra kerülõ szolgálati járandóságra is megfelelõen alkalmazni kell.
(4) Több ellátásra való jogosultságot érintõ változás esetén a változás idõpontjától kezdõdõen a saját jogú és a
hozzátartozói nyugellátások összegét az 1. §-ban, illetve a 2. §-ban foglaltak figyelembevételével kell
továbbfolyósítani olyan összegben, mintha ez az ellátás a változás napját megelõzõen is önállóan került volna
folyósításra.
(5) Az özvegyi és a szülõi nyugdíj megosztása esetén a jogosultakat a folyósított nyugdíjrész alapulvételével
megállapított emelés illeti meg.
(6) Szociálpolitikai vagy szociális biztonsági egyezmény alapján megállapított, e rendelet alapján emelendõ ellátás esetén
a magyar szerzõdõ felet terhelõ ellátásrészt, illetve ellátást kell az 1. §-ban és a 2. §-ban foglaltak szerint emelni.
(7) Az emelést a 2012. január havi ellátásnak
a) az 1. § (2) bekezdés a), b), d) és e) pontjában nem említett nem társadalombiztosítási ellátás,
b) az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel, valamint a semmissé nyilvánított elítéléssel
összefüggésben járó emelés, továbbá a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék,
c) az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi XII.
törvény alapján megszüntetett nyugdíjkiegészítés helyébe lépõ pótlék
nélküli összegére kell végrehajtani.
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4. §

A központi költségvetés megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alapnak
a) az átmeneti bányászjáradék,
b) a balettmûvészeti életjáradék,
c) a korhatár elõtti ellátás,
d) a szolgálati járandóság,
e) a mezõgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi, valamint a mezõgazdasági
szakszövetkezeti tagok növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadéka,
f) a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított
ellátások és
g) a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. törvény szerint megállapított közszolgálati járadék
emelésének fedezetét és a végrehajtás költségeit.

5. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

6. §

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm.
rendelet 62. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2012. január 1-jétõl havi 76 260 forint
összeghatárig folyósítható együtt.”
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelete
az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazottak eseti
kereset-kiegészítésével összefüggõ egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról és az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott egészségügyi
szolgáltatóknál alkalmazottak eseti kereset-kiegészítésérõl szóló 262/2011. (XII. 13.) Korm. rendelet
a) 2. § (5) bekezdés a) pontjában
aa) a „15-éig” szövegrész helyébe a „28-áig” szöveg,
ab) a „16-áig” szövegrész helyébe a „29-éig” szöveg,
b) 2. § (5) bekezdés b) pontjában a „16-áig” szövegrész helyébe a „29-éig” szöveg
lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetése napján 14 órakor lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39857

1. melléklet a 336/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez
1. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázatban a „Célelõirányzatok” cím alatt az „Eseti kereset-kiegészítés”
megnevezésû sorban a „3 400,0” szövegrész helyébe az „5 600,0” szöveg lép.
2. A Kr. 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a) „13. Célelõirányzatok összesen” sorában az „5 644,4” szövegrész helyébe a „7 844,4” szöveg,
b) „ÖSSZESEN” sorában a „781 920,0” szövegrész helyébe a „784 120,0” szöveg
lép.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 61/2011. (XII. 29.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjaira
vonatkozó munkáltatói jogkörökrõl és azok gyakorlására feljogosított elöljárókról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés
2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:
1. §

Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat
ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv (a továbbiakban együtt: rendõrség) hivatásos állományú tagjai
tekintetében a rendészetért felelõs miniszter, az országos parancsnok, a belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési
feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv vezetõjének kiemelt munkáltatói jogkörébe nem
tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat az 1. melléklet tartalmazza.

2. §

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények, valamint a
fogvatartottak kötelezõ fogalakoztatására létrehozott gazdasági társaságok (a továbbiakban: bv. gazdasági
társaságok) hivatásos állományú tagjai tekintetében a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszter és az országos
parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az ezek gyakorlására
feljogosított elöljárókat a 2. melléklet tartalmazza.

3. §

A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjai tekintetében a katasztrófavédelemért felelõs
miniszter és az országos parancsnok kiemelt munkáltatói jogkörébe nem tartozó egyes munkáltatói jogköröket és az
ezek gyakorlására feljogosított elöljárókat a 3. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti
a) a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek és az önkormányzati tûzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban
álló tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél rendszeresített hivatásos
beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM rendelet 2–24. §-a, 41. § (1)–(7) és (10) bekezdése,
valamint 6. számú melléklete,
b) a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök
gyakorlásáról szóló 15/2010. (IV. 22.) IRM rendelet, és
c) a Rendõrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök gyakorlásáról szóló
31/2010. (V. 12.) IRM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez
A rendõrség hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök,
valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók
A.

Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv
A

B

C

D

Munkáltatói
jogkörcsoport

3.

4.

5.

6.
7.

8.

E

F

G

H

Rendõrkapitány,
Határrendészeti
kirendeltség
vezetõ

Szolgálati
elöljáró

A munkáltatói jogkör gyakorlója

1.
2.
Egyes munkáltatói
jogkörök

Szolgálati viszony
létesítése zászlós,
tiszthelyettes
esetében
Szolgálati viszony
létesítése:
rendészeti
szakközépiskolások
hivatásos
állományba
vétele
Szolgálati viszony
megszüntetése
zászlós,
tiszthelyettes
esetében
Soron történõ
Rendfokozatra elõléptetés
vonatkozó Soron kívüli
döntések elõléptetés
zászlós,
tiszthelyettes
esetében
Szolgálati Beosztásból
beosztásra felmentés,
vonatkozó kinevezés,
döntések áthelyezés,
alacsonyabb
beosztásba
helyezés,
megbízás,
magasabb vagy
azonos
beosztásba
kinevezés, más
beosztás vagy
feladatkör
ellátásával való
tartós megbízás,
másik munkakör
felajánlása
Szolgálati
viszony
létesítése,
megszûnése

Fõigazgató

Köztársasági
Õrezred
parancsnoka

megyei
(fõvárosi)
rendõrfõkapitány

Készenléti
Rendõrség
parancsnoka,
Nemzeti
Nyomozó
Iroda vezetõje,
Repülõtéri
Rendõr
Igazgatóság
igazgatója

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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9. Rendel10. kezési állományba
helyezés

11. Egyéb
döntések

12.

13.
14.
15.

16.

17.

B.

saját állományára
a városi (kerületi)
rendõrkapitányság és a
határrendészeti
kirendeltség
állományára
Illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a
saját állományára
Illetmény nélküli
szabadság
engedélyezése a
városi (kerületi)
rendõrkapitányság és a
határrendészeti
kirendeltség
állományára
Túlszolgálat,
elrendelése
Készenlét
elrendelése
Munkavégzéssel
járó egyéb
jogviszony
engedélyezése
Egyenruha
viselési jog
megvonása
fõtiszt, tiszt,
zászlós,
tiszthelyettes
esetén
Könnyített
szolgálatban
történõ
foglalkoztatás
elrendelése

*

*

*
*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv
A belsõ bûnmegelõzési és bûnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, valamint a terrorizmust elhárító szervnél
berendeléssel foglalkoztatott hivatásos állomány tekintetében a szerv vezetõje gyakorolja az A. alcímben szereplõ,
Az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv elnevezésû táblázat 6–8. és 11–17. sorában
meghatározott jogköröket.
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2. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, a büntetés-végrehajtási intézetek és intézmények
és a bv. gazdasági társaságok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó egyes munkáltatói jogkörök,
valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók
A

B

C

Munkáltatói
jogkör-csoport

3.
4.
5.
6.

Szolgálati
viszony
létesítése,
megszûnése
Rendfokozatra
vonatkozó
döntések

7.
8.

Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések

9.

10.

Vezénylés

11.

Rendelkezési
állományba
helyezés

12.

13.

D

E

A munkáltatói jogkör gyakorlója

1.
2.
Egyes munkáltatói jogkörök

Hivatásos állományba vétel
zászlós, tiszthelyettes esetében
Szolgálati viszony megszüntetése
zászlós, tiszthelyettes esetében
Soron történõ elõléptetés fõtiszt,
tiszt esetében
Soron történõ elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
Soron kívül elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés büntetés-végrehajtási
szervezeten belül, beosztás
ellátásával megbízás fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes esetében
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés büntetés-végrehajtási
szervezeten belül, beosztás
ellátásával megbízás bv.
gazdasági társasághoz vezényelt
hivatásos állományú esetében
Bv. gazdálkodó szervhez fõtisztet,
tisztet, zászlóst, tiszthelyettest
A Hszt. 44. § (1) bekezdés a)–f) és
h)–j) pontja alapján fõtisztet,
tisztet, zászlóst, tiszthelyettest
A Hszt. 44. § (1) bekezdés
g) pontja alapján fõtisztet, tisztet,
zászlóst, tiszthelyettest
Bv. gazdálkodó szervhez
vezényelt fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes – vezénylésével
egyidejûleg történõ –
rendelkezési állományba
helyezése

Országos
parancsnok

Parancsnok
(büntetésvégrehajtási
intézetek és
intézmények
vezetõje)

*
*
*
*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

Bv. gazdasági
társaság vezetõje
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14.

15

16.

17.

18.
19.

20.
21.
22.

23.

24.

Egyéb döntések Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése (30 napon túl)
fõtiszt, tiszt esetében
Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése (30 napon túl)
zászlós, tiszthelyettes esetében
Egyenruha-viselési jog
engedélyezése és megvonása
fõtiszt, tiszt esetében
Egyenruha-viselési jog
engedélyezése és megvonása
zászlós, tiszthelyettes esetében
Túlszolgálat elrendelése fõtiszt,
tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére
Túlszolgálat elrendelése
bv. gazdálkodó szervhez
vezényelt fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes részére
Pótlékok engedélyezése fõtiszt,
tiszt, zászlós, tiszthelyettes részére
Könnyített szolgálatban történõ
foglalkoztatás elrendelése
Jutalmazás
Állományilletékes parancsnok és
helyettese, bv. gazdasági társaság
vezetõje pénz- és
tárgyjutalomban részesítése
Fõtiszt, tiszt, zászlós és
tiszthelyettes pénz- és
tárgyjutalomban részesítés
Bv. gazdasági társasághoz
vezényelt fõtiszt, tiszt, zászlós és
tiszthelyettes pénz- és
tárgyjutalomban részesítése
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*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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3. melléklet a 61/2011. (XII. 29.) BM rendelethez
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek hivatásos állományú tagjaira vonatkozó
egyes munkáltatói jogkörök, valamint az ezek gyakorlására feljogosított elöljárók
A

B

C

Munkáltatói
jogkör-csoport

4.
5.
6.

Szolgálati
viszony
létesítése,
megszûnése
Rendfokozatra
vonatkozó
döntések

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

E

A munkáltatói jogkör gyakorlója

1.
2.

3.

D

Szolgálati
beosztásra
vonatkozó
döntések

Fõigazgató

Megyei (fõvárosi)
igazgató
(a területi szervek
állománya
tekintetében)

tûzoltó parancsnok,
katasztrófavédelmi
kirendeltség
vezetõje
(a helyi szervek
állománya
tekintetében)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Egyes munkáltatói jogkörök

Hivatásos állományba vétel
zászlós, tiszthelyettes esetében
Szolgálati viszony megszüntetése
zászlós, tiszthelyettes esetében
Soron történõ elõléptetés fõtiszt,
tiszt esetében
Soron történõ elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
Soron kívül elõléptetés zászlós,
tiszthelyettes esetében
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés állományilletékes
parancsnok rendszeresített
helyettese esetében
Beosztásba kinevezés, vezénylés,
áthelyezés fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes esetében
saját állományára
városi tûzoltóság állományára

Rendelkezési
állományba
helyezés
Egyéb döntések Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése saját állományára
Illetmény nélküli szabadság
engedélyezése városi tûzoltóság
állományára
Készenlét elrendelése
Munkavégzéssel járó egyéb
jogviszony engedélyezése
Egyenruha viselési jog
megvonása fõtiszt, tiszt, zászlós,
tiszthelyettes esetében
Könnyített szolgálatban történõ
foglalkoztatás elrendelése
Jutalmazás
Pénz- és tárgyjutalom fõtiszt, tiszt,
zászlós, tiszthelyettes esetében

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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A honvédelmi miniszter 18/2011. (XII. 29.) HM rendelete
a honvédelmi szervezetek jogi képviseletérõl
A honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII.
törvény 81. § (2) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl szóló 2004. évi
CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõ rendeletet adom ki:
1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Honvédelmi Minisztériumra (a továbbiakban: HM), a honvédelemért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) közvetlen alárendeltségébe, közvetlen irányítása alá tartozó, valamint a Magyar
Honvédség (a továbbiakban: MH) hadrendje szerinti szervezetekre (a továbbiakban együtt: honvédelmi szervezetek),
és az azok állományában dolgozó jogi végzettséggel rendelkezõ kormánytisztviselõkre, köztisztviselõkre,
közalkalmazottakra és katonákra (a továbbiakban együtt: jogi munkatársakra).

2. §

A honvédelmi szervezetek jogi képviseletét a 3–6. § szerinti kivételekkel a bíróságok, illetve más hatóságok elõtti
közigazgatási, büntetõ, szabálysértési, valamint polgári peres és nemperes eljárásokban (ideértve a fizetési
meghagyásos eljárásokat és az azok nyomán megindult végrehajtási eljárások során a végrehajtható okirat kiállítására
irányuló kérelem elõterjesztését is) a HM jogi képviseletének ellátásáért felelõs szervében szolgálatot teljesítõ jogi
munkatárs látja el.

3. §

(1) A jogi képviselet ellátása az MH Honvédkórház jogi munkatársának a feladata
a) az MH Honvédkórház szakmai feladatainak ellátásával kapcsolatos jogi eljárásokban,
b) az MH Honvédkórház állományában szolgálatot teljesítõk és az MH Honvédkórház közötti, a munkavégzésre
irányuló jogviszonyból eredõ ügyekben.
(2) A HM jogi képviseletének ellátásáért felelõs szerve a jogi képviselet ellátására írásban az eljárásban félként szereplõ
honvédelmi szervezetben szolgálatot teljesítõ jogi munkatársat is meghatalmazhatja.

4. §

Amennyiben azt az ügy tárgya, a felek személye vagy az eljáró hatóság hatásköre indokolja, a jogi képviselet ellátásával
a miniszter ügyvédi irodát vagy egyéni ügyvédet (a továbbiakban: ügyvéd) hatalmazhat meg.

5. §

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény által elõírt kötelezõ jogi képviselet esetén a honvédelmi
szervezetek jogi képviseletét a HM jogi képviseletének ellátásáért felelõs szervének jogi szakvizsgával rendelkezõ jogi
munkatársa vagy a 4. § szerint meghatalmazott ügyvéd látja el.

6. §

A végrehajtási eljárásban a végrehajtást kérõ honvédelmi szervezetek jogi képviseletét
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti eljárások során az MH Honvédkórház,
b) ha a végrehajtási eljárás jogosultja a HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal (a továbbiakban: HM FHH) – a 2. §-ban
meghatározott kérelem elõterjesztésének kivételével – a HM FHH,
c) minden más esetben – a 2. §-ban meghatározott kérelem elõterjesztésének kivételével – HM Közgazdasági és
Pénzügyi Hivatal
jogi munkatársa látja el.

7. §

(1) Az e rendelet szerinti jogi képviselõ az adott eljárásra vonatkozó jogszabály rendelkezései szerint önálló aláírási joggal
jogosult a honvédelmi szervezetet teljes jogkörrel képviselni és egyezséget kötni.
(2) Képviseleti jogosultságát a jogi képviselõként eljáró
a) a képviselt honvédelmi szervezet alkalmazásában álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával, alkalmazásában
nem álló jogtanácsos jogtanácsosi igazolványával és a személyére kiállított meghatalmazással,
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b)

jogtanácsosi igazolvánnyal nem rendelkezõ jogi munkatárs jogviszonyának igazolásával és a személyére kiállított
meghatalmazással,
c) ügyvéd ügyvédi meghatalmazással
igazolja.
8. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 19/2011. (XII. 29.) HM rendelete
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról
A Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (2) bekezdés
i) pontjában
a 2. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés e) pontjában
a 3. § tekintetében a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény
287. § (2) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján – a honvédelemrõl és a Magyar Honvédségrõl, valamint a különleges jogrendben bevezethetõ
intézkedésekrõl szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

A Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítõ és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya
devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli járandóságairól szóló 26/2007. (VI. 20.) HM rendelet
módosításáról szóló 1/2011. (III. 8.) HM rendelet 27. § (7) bekezdésében a „2014. december 31-én” szövegrész helyébe
a „2012. január 15-én” szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti a katonák illetményérõl és illetményjellegû juttatásairól, valamint a közalkalmazottak jutalmazásáról
szóló 3/2002. (I. 25.) HM rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése, 112/A. § (2) és (3) bekezdése és 1. számú melléklete.

3. §

Hatályát veszti a Honvéd Vezérkar fõnökét, a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok fõigazgatóit, illetve azok
helyetteseit megilletõ vezetõi juttatásokról szóló 9/2008. (IV. 15.) HM rendelet.

4. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Hende Csaba s. k.,
honvédelmi miniszter

39866

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

A nemzetgazdasági miniszter 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelete
egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról
Az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdésének b) és d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 75. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenõrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM
rendelet (a továbbiakban R1.) 1. § (1) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
(E rendelet hatálya)
„h) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez csatlakozott szervezetekre”
(terjed ki.)
(2) Az R1. 1. § (2) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(E rendeletet)
„f) továbbá az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer igénybevétele mellett kezdeményezett illetékköteles
eljárások”
(esetén kell alkalmazni.)

2. §

Az R1. a 6/A. §-t követõen a következõ új címmel és §-sal egészül ki:
„Az eljárási illeték megfizetése az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER-en)
keresztül
6/B. § Amennyiben az eljárási illetéket az ügyfél az EFER-en keresztül fizeti meg, az elektronikus fizetésre, elszámolásra
és ellenõrzésre az elektronikus közszolgáltatásokkal összefüggõ elektronikus fizetésekre és elszámolásokra vonatkozó
szabályokról szóló Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.”

3. §

Az R1. 9. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendelet 8. § (1) bekezdésének az egyes illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról szóló 52/2011. (XII. 29.)
NGM rendelet 6. §-a által megállapított szövegét a 2012. január 1-je után kiadott engedélyek esetén kell alkalmazni.”

4. §

A bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történõ megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért fizetendõ
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 51/2004. (XII. 29.) PM rendelet (R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) A bírósági eljárási illeték általános szabályoktól eltérõ, utólagos elszámolással történõ megfizetésének
engedélyezése iránti eljárásért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díj (a továbbiakban: díj) mértéke 120 000 forint.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély meghosszabbításáért 60 000 forint, a módosításért pedig 12 000 forint díjat kell
fizetni.
(3) A díjat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 10023002-00299389-00000000 számú számlája javára kell megfizetni, és az
errõl szóló igazolást csatolni kell az eljárást megindító kérelemhez. Az átutalási megbízás közlemény rovatába az
igazgatási szolgáltatási díj megjegyzést, valamint a kérelmezõ adószámát fel kell tüntetni.”

5. §

Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésérõl, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyvelésérõl
szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (R3.) a következõ 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § Az e rendelet szerinti nyilvántartások nem tartalmazzák azon ingatlanok és ügyek adatait, amelyek esetében az
Itv. 16. § (1) bekezdés i) pontja, illetve 17. § (1) bekezdés p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazására került sor.”

6. §

Az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában, a 6/A. § (1) és (3) bekezdéseiben és a 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróság”
szövegrészek helyébe a „törvényszék” szöveg; az R1. 1. § (1) bekezdés f) pontjában a „megyei bíróságokra” szövegrész
helyébe a „törvényszékekre” szöveg, a „Fõvárosi Bíróságra” szövegrész helyébe a „Fõvárosi Törvényszékre” szöveg; az
R1. 7. § (4) bekezdésében a „megyei bíróságnál” szövegrész helyébe a „törvényszéknél” szöveg; az R1. 8. §
(1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelõs minisztertõl” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnökétõl” szöveg, az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
elnöke” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

39867

2011. évi 162. szám

7. §

Az R2. 2. § (1) bekezdésében az „az adópolitikáért felelõs miniszter” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal elnöke” szöveg lép.

8. §

Az R3. 3. és 5. számú mellékletében az „Öröklési illeték (gépjármû nélkül)” szövegrész helyébe az „Öröklési illeték
(gépjármû és egyenes ági mentes nélkül)” szöveg, a 4. számú mellékletében az „Örökös által megszerzett tulajdonjog”
szövegrész helyébe az „Örökös által megszerzett tulajdonjog (az egyenes ági mentességet élvezõ örökösök
kivételével)” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pontjában az „1.1–1.12. pontokban” szövegrész helyébe az „1.1–1.13.
pontokban” szöveg, a 7. számú melléklet 1. pont 1.4. alpontjában a „Társadalmi szervezet” szövegrész helyébe az
„Egyesület” szöveg, a 7. számú melléklet 2. pont 2.10. alpontjában a „gyermeke, házastársa, szülõje, valamint
a háztartásában eltartott szülõ nélküli unokája” szövegrész helyébe a „házastársa” szöveg, a 7. számú melléklet
4. pontjában a „4.1–4.17. pontokban” szövegrész helyébe a „4.1–4.21. pontokban” szövegrész, 7. számú melléklet
6. pontjában a „6.1–6.19. pontokban” szövegrész helyébe a „6.1–6.22. pontokban” szöveg lép.

9. §

Hatályát veszti az R2. 2. § (2) bekezdése.

10. §

Hatályát veszti az R3. 4. számú mellékletében a „gyermeke”, „szülõje”, „háztartásban eltartott szülõ nélküli unokája”,
„egyéb unokája”, „nagyszülõje” szövegrészek, a 7. számú melléklet 2. pont 2.6. és 2.9. alpontja.

11. §

Az R3. 7. számú melléklete e rendelet melléklete szerint módosul.

12. §

(1) E rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Melléklet az 52/2011. (XII. 29.) NGM rendelethez
1. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.5. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.5. közhasznú, kiemelten közhasznú nonprofit gazdasági társaság”
2. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 1.11. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.11. Magyar Nemzeti Bank, Magyar Rádió Nonprofit Zrt., Magyar Televízió Nonprofit Zrt., Duna Televízió Nonprofit
Zrt., Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap”
3. Az R3. 7. számú melléklet 1. pont 12. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1.12. Az Európai Unió, valamint intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai; nemzetközi szervezet, ennek
tisztségviselõi és családtagjaik, idegen állam, idegen állam magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete,
ezek tagjai és családtagjaik”
4. Az R3. 7. számú melléklet 1. pontja a következõ 1.13. alponttal egészül ki:
„1.13. Egyéb (köztestület; Észak-atlanti Szerzõdés Szervezete, az Észak-atlanti Szerzõdés tagállamainak és az 1995. évi
LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevõ államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erõi
– ideértve az említett fegyveres erõk alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, hivatásos szolgálatban lévõ
és polgári állományú személyeket is – kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggõ illetékügyek tekintetében;
a területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési tanács)”
5. Az R3. 7. számú melléklet 3. pont 3.14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3.14. Egyéb (lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; közüzemi létesítmény, illetve az ehhez tartozó földrészlet
kezelõi jogának az üzemeltetõ által történõ megszerzése; állami tulajdonú természetvédelmi terület kezelõi jogának
a természetvédelmi kezelõ általi megszerzése; a termõföldrõl szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában
meghatározott mezõgazdasági termelõk gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli
hozzátartozóval megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez
szükséges mûvelés alól kivett terület, építmény, valamint ingó ajándékozása, illetve vagyoni értékû jog ingyenes
átengedése)”
6. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.14. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.14. Ingatlannak, illetve az Itv. 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történõ átruházása, az Itv.-ben
meghatározott feltételekkel”
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7. Az R3. 7. számú melléklet 4. pont 4.17. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4.17. Ingatlannak a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása”
8. Az R3. 7. számú melléklet 4. pontja a következõ 4.18–4.21. alpontokkal egészül ki:
„4.18. Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezõ társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és
osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása
4.19. Az egyéni cég egyszemélyes korlátolt felelõsségû társasággá való átalakulása keretében történõ vagyonszerzés
4.20. A kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármû tulajdonjogának, illetve ilyen gépjármûre vonatkozó
vagyoni értékû jognak a megszerzése
4.21. Egyéb (az ingatlant az átruházását megelõzõen már fennállott és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett
haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el; az ingatlan elidegenítése az átruházó haszonélvezetének vagy
a használat jogának fenntartásával történik; lakástulajdon kezelõi jogának megszerzése; közcélú vízi létesítmények és
tartozékaik kezelõi jogának megszerzése; a termõföldrõl szóló törvény 3. § u) pontjának 2. alpontjában meghatározott
mezõgazdasági termelõk által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval
megkötött szerzõdésben a termõföld, a tanya, és a mezõgazdasági termelõtevékenységhez szükséges mûvelés alól
kivett terület, építmény, valamint ingó – ide értve a gépjármûvet és a pótkocsit is – tulajdonának, illetve vagyoni értékû
jognak a megszerzése)”
9. Az R3. 7. számú melléklet 6. pontja a következõ 6.20–6.22. alpontokkal egészül ki:
„6.20. A 35. életévét be nem töltött fiatal elsõ lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése, továbbá az ezen
kedvezménynél alkalmazott pótlékmentes részletfizetés
6.21. Szabályozott ingatlanbefektetési társaság, szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás, szabályozott
ingatlanbefektetési társaság projekttársasága, szabályozott ingatlanbefektetési elõvállalkozás projekttársasága általi
vagyonszerzés
6.22. A 120 kW-nál nagyobb teljesítményû hajtómotorral rendelkezõ autóbuszok, tehergépkocsik és vontatók
tulajdonjogának megszerzése”

A nemzeti erõforrás miniszter 73/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelete
egyes gyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyógyszerhiány megelõzése és kezelése
érdekében történõ módosításáról
Az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi
XCV. törvény 32. § (5) bekezdés g) és u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülõ gyógyszerekrõl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés f) pontban kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló
44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet módosítása
1. §

Az emberi felhasználásra kerülõ gyógyszerek rendelésérõl és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.1.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az orvos – a 2/A. §-ban, az (5)–(8) bekezdésben, a 4. §-ban, valamint a 6. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével –
Magyarországon, illetve az Európai Unió Bizottsága által forgalomba hozatalra engedélyezett gyógyszert, valamint
magisztrális gyógyszert rendelhet. Az orvos magisztrális gyógyszer alkotórészeként a GYEMSZI közleményében
közzétett gyógyszeranyagokat rendelheti, ennek hiányában kerülhet sor forgalomba hozatalra engedélyezett
gyógyszer magisztrális alkotórészként történõ rendelésére.”

2. §

Az R.1. az „Az orvosi vény” alcímet megelõzõen a következõ 5. és 6. §-sal, valamint azt megelõzõ alcímmel egészül ki:

„Gyógyszerhiány megelõzése és kezelése
5. § (1) Amennyiben az a gyógyszerhiány megelõzése és kezelése érdekében szükséges, a GYEMSZI
a) jelentést kér a forgalomba hozatali engedély jogosultjaitól és a gyógyszer-nagykereskedõktõl az általuk
készletezett és beszerzés alatt álló, a jogszabály szerint tett bejelentések alapján hiány kockázatának kitett vagy a GyT.
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16. § (6) bekezdése szerinti közleményben szereplõ, valamint azok helyett alkalmazható gyógyszerek vagy
hatóanyagok mennyiségérõl,
b) jelentést kér a fekvõbeteg gyógyintézetektõl az általuk készletezett, az a) pont szerint hiány kockázatának kitett
vagy a GyT. 16. § (6) bekezdése szerinti közleményben szereplõ, valamint azok helyett alkalmazható gyógyszerek vagy
hatóanyagok mennyiségérõl és arról, hogy a készletek várhatóan hány napig elegendõek a szükségletek kielégítésére.
(2) A GYEMSZI a gyógyszerhiány kezelése keretében a gyógyszerhiányra vonatkozó, a GyT. 16. § (6) bekezdése szerinti
közleményben említett gyógyszerek tekintetében
a) a honlapján tájékoztatást ad azok nevérõl, kiszerelésérõl, hatáserõsségérõl, forgalomba hozatali engedélyének
számáról, valamint a hiány várható idõtartamáról,
b) a honlapján közzéteszi az azok helyett alkalmazható gyógyszereket nevük vagy hatóanyaguk szerint,
hatáserõsségük és kiszerelésük pontos megjelölésével,
c) koordinálja az intézeti gyógyszertárak közötti, a GyT. 12. § (5) bekezdése szerinti beszerzést, és együttmûködik
a nagykereskedõkkel az egyes intézeti gyógyszertárak részére kiszállítandó gyógyszer mennyiségének
meghatározásában.
6. § (1) Amennyiben az a hazai szükségletek kielégítése érdekekében indokolt, a GYEMSZI
a gyógyszer-nagykereskedelmi engedély jogosultjának kérelemre engedélyezi a GyT. 16. § (6) bekezdése szerinti
közleményben szereplõ gyógyszer helyett alkalmazható gyógyszer beszerzését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint beszerzett, de a gyógyszerhiány idõtartama alatt nem értékesített készlet
a hiány idõszaka után is értékesíthetõ.
(3) A GyT. 16. § (6) bekezdése szerinti közleményben szereplõ gyógyszerek helyett a GYEMSZI által alkalmazhatónak
minõsített gyógyszerek a gyógyszertárból lejárati idejükig kiadhatók.”
3. §

Az R.1. a következõ 12/A. §-sal egészül ki.
„12/A. § A 3. § (5) bekezdésében és a 4. § (1) bekezdésében említett gyógyszert a gyógyszerész
a) közvetlen lakossági gyógyszerellátás keretében csak a GYEMSZI által kiadott nyilatkozat vagy engedély
bemutatása után,
b) fekvõbeteg gyógyintézeti ellátás során a GYEMSZI által kiadott nyilatkozat vagy engedély birtokában
adhatja ki.”

2. A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló
53/2004. (VI. 2.) ESZCSM rendelet módosítása
4. §

A gyógyszerekkel folytatott nagykereskedelmi és párhuzamos import tevékenységrõl szóló 53/2004. (VI. 2.) ESZCSM
rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nagykereskedõ a GyT 16. § (3) bekezdésében foglalt ellátási kötelezettség teljesítése érdekében
a) olyan beszerzési és készletgazdálkodási rendszert köteles mûködtetni, amely biztosítja, hogy a hazai
gyógyszertárak és egészségügyi intézmények igényeit folyamatosan ki tudja elégíteni; azzal, hogy mentesül az ellátási
kötelezettség megszegésének jogkövetkezményei alól az a nagykereskedõ, amely bizonyítja, hogy adott – nem
készletezett – gyógyszerre nem érkezett megrendelés, illetve a megrendelést követõen igazoltan kísérletet tett
a gyógyszer beszerzésére, de megrendelését a gyártó, a forgalomba hozatali engedély jogosulja, illetve egyéb
forgalmazó nem teljesítette,
b) haladéktalanul köteles tájékoztatni a GYEMSZI-t, amennyiben az általa forgalmazott gyógyszer beszerzése olyan
nehézségbe ütközik, ami veszélyezteti a magyarországi megrendelések kielégítését.”

3. Záró rendelkezések
5. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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A nemzeti erõforrás miniszter 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,
támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és 3. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1. és 2. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. melléklet tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

(1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
12. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének letelte elõtt társadalombiztosítási támogatással akkor
rendelhetõ ismét azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha
a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás – ideértve az életkorral összefüggõ
méretváltozást is – ezt szükségessé teszi, vagy
b) a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerû használat közben, de a szavatossági idõn túl hibásodott meg oly
mértékben, hogy nem javítható, és az errõl szóló, szakszerviz által a vény érvényességi idején belül kiállított igazolást
a beteg az orvos számára bemutatja.”
(2) Az R. 12. §-a a következõ (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdés a) pontja szerinti állapotváltozás, illetve méretváltozás tényét, okát és mértékét rögzíteni kell
a beteg egészségügyi dokumentációjában és a vény hátoldalán.”

2. §

Az R. a következõ 13/A. és 13/B. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) Azon gyógyászati segédeszközök esetében, amelyeknél a 10. számú melléklet feltételként elõírja az
ellenõrzõ fõorvos ellenjegyzését (a továbbiakban: ellenjegyzéshez kötött eszköz), a 13. §-ban foglaltakon túl a vény
érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen a (7) bekezdésben foglaltak szerinti egészségbiztosítói ellenjegyzés
(a továbbiakban: ellenjegyzés).
(2) Az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelõ orvos (a továbbiakban: eszközt rendelõ orvos) az ellenjegyzés érdekében
megküldi az OEP részére
a) a 13. §-ban foglaltaknak megfelelõen kiállított vényt,
b) az eszköz rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát, kórtörténetét és addig alkalmazott
kezelését is ismertetõ egészségügyi dokumentációt,
c) a 13. § (11) bekezdése szerinti nyilatkozatot, és
d) a beteg arról szóló nyilatkozatát, hogy a rendelt eszköz funkciójára és mûködésére vonatkozó alapvetõ
információkat ismeri, továbbá az eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja és abban nem
akadályozza a környezete vagy egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény.
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(3) Amennyiben nem került sor a (2) bekezdés szerinti dokumentumoknak az ellenjegyzésre benyújtott vényhez
történõ csatolására, illetve azok hiányosak, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg az
(5) bekezdésben foglalt feltételek fennállása, az OEP 15 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel az eszközt
rendelõ orvost. Amennyiben nem történik meg a megadott határidõn belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell
utasítani.
(4) Az OEP a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok kézhezvételétõl számított 30 napon belül dönt az
ellenjegyzésrõl, azzal, hogy az eljárási határidõbe nem számít be a (3) bekezdés szerinti idõtartam.
(5) Az ellenjegyzés nem utasítható el abban az esetben, ha
a) a beteg a rendelt eszköz biztonságos és rendeltetésszerû használatára egészségügyi, fizikális és mentális állapota
alapján rászorul és arra alkalmas,
b) a beteg a rendelt eszközt a mindennapi életvitelhez rendszeresen használni kívánja és abban nem akadályozza
a környezete és egyéb, a rendeléskor általa ismert körülmény,
c) a beteg jogosult a rendelt eszközhöz nyújtott társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, és
d) az eszköz rendelése a hatályos jogszabályokban elõírt feltételeknek megfelelõen történt.
(6) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg,
hogy az (5) bekezdés a) és d) pontja szerinti feltételek fennállnak-e, az OEP a beteg háziorvosától és szakorvosától,
valamint a szakterület szakfelügyelõjétõl véleményt kérhet, továbbá szükség esetén – az Ebtv. 38/B. §-ában
foglaltaknak megfelelõen – helyszíni ellenõrzést tarthat.
(7) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a vény hátoldalán fel kell tüntetni a döntést hozó ellenõrzõ fõorvos
aláírásával, bélyegzõlenyomatával és dátummal ellátva.
(8) Amennyiben az ellenjegyzés megadására kerül sor, a (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen ellenjegyzett
vényt az ellenjegyzést követõ munkanapon a beteg részére meg kell küldeni, egyidejûleg az eszközt rendelõ orvost
tájékoztatni kell az ellenjegyzés megadásáról.
(9) Amennyiben az ellenjegyzés elutasítására kerül sor, a vényt érvényteleníteni kell, és az elutasítást követõ 5 napon
belül írásbeli indokolással együtt meg kell küldeni a beteg részére, egyidejûleg az eszközt rendelõ orvost írásban
tájékoztatni kell az elutasítás tényérõl és okáról. Mind az indokolásnak, mind az eszközt rendelõ orvosnak küldött
tájékoztatásnak tartalmaznia kell a (10) bekezdés szerinti jogorvoslati lehetõség ismertetését.
(10) Az ellenjegyzés elutasítása ellen a beteg, illetve az eszközt rendelõ orvos kifogással élhet. A kifogást az
ellenjegyzés elutasításának kézhezvételétõl számított 15 napon belül lehet benyújtani az OEP-hez. A kifogás
tárgyában nem járhat el az OEP-nek ugyanaz a szervezeti egysége és ugyanaz a személy, aki az ellenjegyzés
elutasítását eredményezõ eljárásban eljárt. A kifogást a kézhezvételtõl számított 30 napon belül kell elbírálni.
13/B. § (1) Amennyiben a 10. számú mellékletben foglaltak szerint kötszer támogatással történõ rendelésének feltétele
a kezelés egészségbiztosító általi ellenjegyzése, a 13/A. §-ban foglaltakat a (2)–(11) bekezdés szerinti eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A beteg kezelõorvosa az ellenjegyzést – a 13/A. § (2) bekezdésében foglaltak helyett –
a) a beteg adatai (név, születési idõ, lakcím vagy tartózkodási hely, TAJ), és
b) a kötszer rendelését alátámasztó diagnózissal kapcsolatos, a beteg állapotát és az addig alkalmazott kezelést is
ismertetõ kórtörténeti összefoglaló
benyújtásával kezdeményezheti.
(3) A (2) bekezdés szerinti egészségügyi dokumentációnak tartalmaznia kell
a) a részletes sebleírást,
b) az egyéb terápiás tényezõk ismertetését,
c) a korábbi kezelések leírását, a kezelésekkel elért eredmények bemutatását, és
d) a további terápiás terv leírását, ezen belül a kötszer típusát, várhatóan szükséges mennyiségét, a kötéscsere
gyakoriságát, a kezelés további várható idõtartamát.
(4) Amennyiben az ellenjegyzésre benyújtott dokumentáció nem vagy hiányosan tartalmazza a (2) és (3) bekezdésben
foglaltakat, és a rendelkezésre álló adatok alapján nem állapítható meg a (7) bekezdésben foglalt feltételek fennállása,
az OEP 8 napos határidõvel hiánypótlásra szólítja fel a kötszert rendelõ orvost. Amennyiben nem történik meg a
megadott határidõn belül a hiánypótlás, az ellenjegyzést el kell utasítani.
(5) Az OEP a (2) bekezdésben meghatározott dokumentumok kézhezvételétõl számított 15 napon belül dönt az
ellenjegyzésrõl, azzal, hogy az eljárási határidõbe nem számít be a (4) bekezdés szerinti idõtartam.
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(6) Az ellenjegyzés megadását vagy elutasítását a benyújtott kórtörténeti összefoglalón kell feltüntetni a döntést hozó
ellenõrzõ fõorvos aláírásával, bélyegzõlenyomatával és dátummal ellátva.
(7) Az ellenjegyzést nem lehet elutasítani, amennyiben
a) a további kötszerrendelés szakmailag indokolt,
b) a kötszer jövõbeni várható hasznosulása megállapítható,
c) a beteg jogosult a rendelt kötszerhez nyújtott társadalombiztosítási támogatás igénybevételére, és
d) a kötszer rendelése a hatályos jogszabályokban elõírt feltételeknek megfelelõen történt.
(8) Amennyiben a (2) és (3) bekezdés szerinti dokumentumok alapján, illetve a rendelkezésre álló adatok alapján a
további kötszerrendelés szakmai indokoltsága és a kötszer jövõbeni várható hasznosulása nem állapítható meg
egyértelmûen, az OEP erre vonatkozóan kiegészítõ szakorvosi véleményt, illetve a szakterület szakfelügyelõjétõl
véleményt kérhet, továbbá szükség esetén – az Ebtv. 38/B. §-ában foglaltaknak megfelelõen – helyszíni ellenõrzést
tarthat.
(9) Amennyiben az ellenjegyzés megadására kerül sor, a (6) bekezdésben foglaltak szerint ellenjegyzett kórtörténeti
összefoglalót a kezelõorvos részére kell az ellenjegyzést követõ munkanapon megküldeni, egyidejûleg a beteget
tájékoztatni kell az ellenjegyzés megadásáról.
(10) Az ellenjegyzés 4 hónapig érvényes. Az ellenjegyzõ fõorvos 4 hónapnál hosszabb érvényességi idõt állapíthat
meg, amennyiben
a) a beteg alap és egyéb betegsége,
b) a seb várható gyógyulása, és
c) a folytatni javasolt terápia
azt indokolttá teszi.
(11) Amennyiben az ellenjegyzés elutasítására kerül sor, az elutasítást követõ 5 napon belül írásbeli indokolással
együtt tájékoztatni kell a beteget és a beteg kezelõorvosát. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a 13/A. §
(10) bekezdése szerinti jogorvoslati lehetõség ismertetését.”
3. §

Az R. 18. §-a a következõ (3)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló
74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 13/A. §-t a Módr2. hatálybalépését
követõen ellenjegyzésre benyújtott vényekre kell alkalmazni.
(4) A Módr2. által megállapított 13/B. §-t abban az esetben, ha a kötszeres terápia a Módr2. hatálybalépésekor már
megkezdõdött, a kötszeres terápia megkezdésétõl számított 5. hónap végétõl kell alkalmazni, amennyiben az
5. hónap a Módr2. által megállapított 13/B. § hatálybalépését követõen ér véget. Abban az esetben, ha a Módr2. által
megállapított 13/B. § hatálybalépésekor már megkezdett kötszeres terápiából a Módr2. által megállapított 13/B. §
hatálybalépését követõen 30 napnál kevesebb van hátra és a kötszeres terápia folytatása szükséges, a már megkezdett
kötszeres terápia a 13/B. § szerinti eljárás lefolytatásáig, de legfeljebb a Módr2. által megállapított 13/B. §
hatálybalépését követõ 30. napig folytatható.
(5) Amennyiben az OEP fõigazgatója a Módr2. által megállapított 13/A. és 13/B. § szerinti eljárás lefolytatására külön
szervezeti egységeket jelöl ki, egyidejûleg az OEP honlapján tájékoztatásul közzé kell tenni a kijelölt szervezeti
egységek nevét és elérhetõségét. A kijelölésrõl szóló tájékoztató közzétételétõl az ellenjegyzés iránti eljárás a kijelölt
szervezeti egységnél kezdeményezhetõ. Amennyiben az ellenjegyzéshez kötött eszközt rendelõ orvos nem a beteg
lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes kijelölt szervezeti egységnél kezdeményezte az ellenjegyzést, az
ügyet a benyújtott iratokkal együtt 5 napon belül át kell tenni az illetékes szervezeti egységhez.
(6) A Módr2. által megállapított 10. számú mellékletet – a 2. sorának kivételével – és a Módr2. által megállapított
18. mellékletet 2012. február 1-jétõl kell alkalmazni. A Módr2. által megállapított 10. számú melléklet 2. sorát
2012. január 1-jétõl kell alkalmazni.”
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Az R. 8. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Az R. 10. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R. 17. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R. 18. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. §

Az R.
a) 3. § g) pontjában a „Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl” szövegrész helyébe a „központi költségvetésrõl”
szöveg,
b) 9/A. § (4) bekezdésében az „utolsó munkanapjával” szövegrész helyébe az „utolsó munkanapjáig” szöveg
lép.

6. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
„8. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Tartós, vagy nem tartós használatra, illetve ruházati jellegû tartós használatra szánt
gyógyászati segédeszközök
A
1.
2.

NT

B

C

ISO

Név

02

KÖTSZEREK

3.

04

SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

4.

04 03

LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI

5.

T

04 03 06

Inhalátorok

6.

T

04 03 12

Lélegeztetõk

7.

T

04 03 18

Oxigén egységek, oxigén sûrítõk

8.

T

04 03 21

Szívók

9.

T

04 03 27

Légzõizom-erõsítõk

10.

T

04 03 30

Légzésmérõk

11.

T

04 03 33

Egyéb légzésgyógyászati eszközök

04 06

KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

04 06 06

Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák

04 12

HASISÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK

04 12 09

Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk

04 19

SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZERBEADÁSHOZ

12.
13.

RT

14.
15.

T

16.
17.

T

04 19 06

Befecskendezõ pisztolyok

18.

NT

04 19 09

Egyszer használatos fecskendõk

19.

NT

04 19 15

Egyszer használatos fecskendõtûk

20.

T

04 19 21

Fecskendõkkel kapcsolatos adagoló eszközök

21.

T

04 19 24

Infúziós pumpák
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22.

04 24

FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK

23.

04 24 12

Vérelemzõ anyagok

24.

T

04 24 12 03

Vércukorszintmérõk

25.

NT

04 24 12 06

Tesztcsíkok

04 27

INGERLÕK

26.
27.

T

04 27 09

Nem ortézisként használt izomingerlõk

28.

T

04 27 15

Fülzúgás elleni maszkok

04 39

LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

04 39 03

Segédeszközök okklúziós kezeléshez

04 45

GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI

29.
30.

NT

31.
32.

T

04 45 03

Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszközök

33.

T

04 45 06

Álló helyzetû húzásra alkalmas eszközök

04 48

MOZGÁS-, ERÕ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK

34.
35.

T

04 48 12

Ujj- és kéztorna eszközök

36.

T

04 48 15

Kar-, törzs- és lábtorna eszközök

37.

06

ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK

38.

06 03

GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK

39.

T

06 03 06

Ágyék-keresztcsont ortézisek

40.

T

06 03 09

Mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek

41.

T

06 03 12

Nyakortézisek

42.

T

06 03 15

Nyak-mellkas ortézisek

06 06

FELSÕ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT)

43.
44.

T

06 06 06

Kézortézisek

45.

T

06 06 09

Csuklóortézisek

46.

T

06 06 12

Csukló-kéz ortézisek

47.

T

06 06 15

Könyökortézisek

48.

T

06 06 24

Váll-könyök ortézisek

06 12

ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI

49.
50.

T

06 12 03

Lábortézisek

51.

T

06 12 06

Boka-láb ortézisek

52.

T

06 12 09

Térdortézisek

53.

T

06 12 15

Csípõortézisek

54.

T

06 12 18

Csípõ-térd-boka-láb ortézisek

55.

T

06 12 30

Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez

06 18

FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

56.
57.

T

06 18 03

Részleges kézprotézisek

58.

T

06 18 09

Alkarcsonkprotézisek

59.

T

06 18 15

Felkarcsonkprotézisek

60.

T

06 18 18

Vállcsonkprotézisek

61.

T

06 18 24

Kiegészítõk felsõvégtag-protézisekhez

62.

T

06 18 27

Kampók és rendeltetési szerszámok

MAGYAR KÖZLÖNY
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63.

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

64.

T

06 24 03

Részleges lábprotézisek

65.

T

06 24 09

Lábszárcsonkprotézisek

66.

T

06 24 12

Térdcsonkprotézisek

67.

T

06 24 15

Combcsonkprotézisek

68.

T

06 24 18

Csípõcsonkprotézisek

69.

T

06 24 48

Ideiglenes protézisek a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatósága
céljából

70.

T

06 24 54

Kiegészítõk alsóvégtag-protézisekhez

06 30

EGYÉB NEMVÉGTAG-PROTÉZISEK

71.
72.

T

06 30 03

Parókák

73.

T

06 30 18

Emlõprotézisek

74.

T

06 30 21

Szemprotézisek

75.

T

06 30 24

Fülprotézisek

76.

T

06 30 27

Orrprotézisek

77.

T

06 30 30

Összetett arcprotézisek

78.

T

06 30 33

Szájpadprotézisek

79.

T

06 30 36

Mûfogsorok

80.

T

06 30 37

Fogszabályozás segédeszközei

06 33

ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

81.
82.

RT

06 33 06

Egyedi méretvétel alapján, egyedileg készített cipõk, deformált lábra

83.

RT

06 33 12

Tartozékok ortopéd cipõkhöz

84.

09

SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI

85.

09 03

RUHÁK ÉS CIPÕK

09 03 24

Alsónemûk

09 06

TESTEN VISELT VÉDÕESZKÖZÖK

09 06 18

Térd- vagy lábvédõ segédeszközök

09 12

HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK

86.

RT

87.
88.

T

89.
90.

T

09 12 03

Szobai WC-k

91.

T

09 12 15

Emelt toalettülések laza csatolással

09 15

TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

92.
93.

T

09 15 03

Kanülök

94.

NT

09 15 06

Tracheostoma-védõk

09 18

SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

95.
96.

NT

09 18 04

Egyrészes, zártvégû zsákok

97.

NT

09 18 05

Többrészes, zártvégû zsákok

98.

NT

09 18 07

Egyrészes, nyíltvégû zsákok, visszajutást gátló szeleppel

99.

NT

09 18 08

Többrészes, nyíltvégû zsákok, visszajutást gátló szeleppel

100.

NT

09 18 14

Tapadólemezek, bõrvédõ gátak

09 18 24

Irrigációs készletek

101.
102.

T

09 18 24 03

Irrigációs készletek

103.

NT

09 18 24 06

Tartozékok irrigációs készletekhez
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104.

NT

09 18 30

Sztómaernyõk

105.

NT

09 18 39

Egyrészes, nyíltvégû zsákok

106.

NT

09 18 42

Többrészes, nyíltvégû zsákok

09 24

VIZELETELVEZETÕK

107.
108.

NT

09 24 03

Ballonkatéterek

109.

NT

09 24 06

Bevezetõkatéterek

110.

NT

09 24 09

Vizeletkondomok és hasonló funkciójú eszközök

09 27

VIZELETGYÛJTÕK

09 27 05

Testen viselt vizeletgyûjtõ zsákok

09 27 13

Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizeletgyûjtõkhöz

111.
112.

NT

113.

•

114.

NT

09 30

VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

115.

NT

09 30 04

Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök

116.

NT

09 30 09

Függesztõ- és rögzítõeszközök vizelet- és székletfelszívó
segédeszközökhöz

09 33

MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYOZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

09 33 03

Fürdõ- és zuhanyzószékek

119.

12

SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI

120.

12 03

EGY KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK

117.
118.

T
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121.

T

12 03 03

Járóbotok

122.

T

12 03 06

Könyökmankók

123.

T

12 03 12

Hónaljmankók

124.

T

12 03 16

Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal

12 06

KÉT KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK

125.
126.

T

12 06 03

Járókeretek

127.

T

12 06 06

Guruló járókeretek (rollátorok)

128.

T

12 16

MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK

12 21

KEREKESSZÉKEK

129.
130.

T

12 21 03

Kísérõ személy által irányított, kézi kerekesszékek

131.

T

12 21 06

Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekesszékek

132.

T

12 21 15

Egyoldali meghajtású, nem-motorikus kerekesszékek

133.

T

12 21 27

Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített
kormányzással

12 24

KEREKESSZÉKEK EGYÉB TARTOZÉKAI

12 24 24

Elemek és akkumulátorok

12 39

TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

12 39 03

Tapogatóbotok és pálcák

138.

15

HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

139.

15 09

EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

15 09 30

Tápszondák

141.

18

BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK

142.

18 09

ÜLÕBÚTOROK

18 09 27

Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok

134.
135.

T

136.
137.

140.

143.

T

NT

T
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144.

T

18 09 34

Háttámaszok

145.

T

18 09 36

Kartámaszok székekhez

146.

T

18 09 42

Antidecubitus-párnák

18 12

ÁGYAK

18 12 18

Antidecubitus-matracok és alátétek

18 18

TÁMASZTÓESZKÖZÖK

147.
148.

T

149.
150.

T

18 18 03

Járókorlátok és támasztókorlátok

151.

T

18 18 06

Kapaszkodók és fogantyúk

152.

21

SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS
JELADÁSHOZ

153.

21 03

OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK

154.

T

21 03 03

Szemüveglencsék

155.

T

21 03 06

Szemüvegkeretek

156.

NT

21 03 09

Kontaktlencsék

157.

T

21 03 21

Távcsõszemüveg

158.

NT

21 03 39

Kontaktlencse-ápolási termékek

21 42

SZEMTÕL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

21 42 12

Hanggenerátorok

21 45

HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

159.
160.

T

161.
162.

T

21 45 03

Hallójárati készülékek

163.

T

21 45 06

Fül mögötti hallókészülékek

164.

T

21 45 09

Szemüvegszárba épített hallókészülékek

165.

T

21 45 12

Testen viselt, dobozos hallókészülékek

166.

T

21 45 15

Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék

167.

T

21 45 24

Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni fülillesztékek hallásjavító
készülékekhez és a hallójárat védelméhez)

168.

T

21 45 27

Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai

169.

T

21 45 30

Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei

NT – egyszer használatos vagy rövid (néhány napos) használatra szánt eszközök
T – tartós használatra szánt, több hónapos kihordási idejû eszközök
RT – ruházati jellegû tartós használatra szánt eszközök
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2. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
2.

02

KÖTSZEREK

Vénás és artériás eredetû
fekély, sipoly, decubitus,
neuropathiás fekély,
epidermolysis bullosa,
krónikus nyiroködéma,
vasculitis, coagulopathia,
traumás sebek, termikus
károsodás,
tracheostoma,
Kock-rezervoár,
bõrtranszplantáció

sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia, sugárterápia,
bõrgyógyászat,
ortopédia-traumatológia,
ortopédia,
traumatológia, fizikális
medicina és
rehabilitációs orvoslás,
fül-orr-gégegyógyászat,
gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
plasztikai (égési)
sebészet, geriátria.

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. Legfeljebb 4 hónapon
keresztül történõ
sebellátásra, ha a test
bármely részén kialakult
hám- és szövethiány
várhatóan több mint
6 héten keresztül nem
gyógyul. Ha a
kötszerekkel való kezelés
idõtartama a 4 hónapot
eléri, a kezelõorvos az
egészségbiztosító
ellenõrzõ fõorvosának
ellenjegyzésével
folytathatja a kezelést.
2. A rendelhetõ kötszer
mérete az ellátandó seb
méretét meghaladó
legkisebb méretû
kötszer. Egy kihordási idõ
alatt az indikációban
felsorolt és azzal
megegyezõ seb
állapotának megfelelõ
típusú (elsõdleges
kötszer, másodlagos
kötszer, kötésrögzítõ) és
mennyiségû kötszer
rendelhetõ. Egy sebre
típusonként csak egyféle,
együttesen legfeljebb
három típusú kötszer
rendelhetõ, amennyiben
erre az indikációban
foglaltak lehetõséget
adnak. Az elrendelés egy
sebre egy vényen
történhet.

2011. évi 162. szám

Megjegyzés: A
mull-lapok esetében a
szakképesítési
követelmény eltérõ!

•

Otthonukban vagy
bentlakásos
intézményben ápolt,
szakrendelés
felkeresésére nem vagy
kizárólag
betegszállítással képes
betegek esetében a
beteg háziorvosa is.

MAGYAR KÖZLÖNY

A legnagyobb kötszer
méretét meghaladó
sebnagyság esetén a
legnagyobb kötszert
meghaladó, de csak a
seb területének
megfelelõ kötszer
rendelhetõ.

2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 803-818. sora helyébe a következõ rendelkezések lépnek, és a táblázat a következõ 809/a. sorral egészül ki:
803

06
33

804

06
33
06

ORTOPÉD
CIPÕK ÉS
TARTOZÉKAIK
Egyedi
méretvétel
alapján,
egyedileg
készített cipõk,
deformált lábra

Járóképes beteg
számára
rendelhetõ.
A kihordási idõre
felírható
mennyiség
egyoldali
ellátásra
vonatkozik.
A rendelésnél a
vényen az
oldaliságot fel
kell tüntetni.
A beteg orvosi
dokumentációjá
ban az indikációt
fel kell tüntetni.
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06
33
06
03

806

06
33
06
03
03

807

C-0 Egyedi párja emelt
cipõ másik lábra

Párja cipõ másik lábra vagy
kozmetikus mûvégtagra
vagy alsóvégtag protézisre
vagy külsõkengyeles
járókészülékhez

Párja cipõ másik lábra vagy
kozmetikus mûvégtagra
vagy alsóvégtag protézisre
vagy külsõkengyeles
járókészülékhez.
Alsóvégtag-paralysis vagy
súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

50%

12

1

db

50%

6

1

db

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

ortopédiatraumatol
ógia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitác
iós
orvoslás

•
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Az árban foglalt
tartozékok: bõr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipõszár-kapcsoz
ás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig. Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.
Az árban foglalt
tartozékok: bõr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipõszár-kapcsozás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig.

MAGYAR KÖZLÖNY

06
33
06
03
03

Cipõ, deformált
láb párjának
ellátásához,
vagy
protézishez,
vagy ortézishez
C-0 Egyedi párja normacipõ másik lábra tív

39880

805

809

C-1 Ortopéd
cipõ deformált
lábra

normatív

06
33
06
06
03

C-1 Ortopéd
cipõ deformált
lábra

emelt

30 fokot meghaladó hallux
valgus vagy kalapácsujj
fennállása vagy hallux
rigidus vagy a láb ízületeinek
elõrehaladott fájdalmas
arthrosisos elváltozásai vagy
valgus sarokdõlés (CVPTV
érték>3) vagy pes
planovalgus esetén, ha talpi
nyomást megjelenítõ
eszközön a talpszéli szalag
szélessége meghaladja a
teljes talpszélesség 2/5-öd
részét

Ha a láb valgus (CVPTV
érték>3) deformitása áll
fenn, vagy pes planovalgus
esetén, ha talpi nyomást
megjelenítõ eszközön a
talpszéli szalag szélessége
meghaladja a teljes
talpszélesség 2/5-öd részét.

Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig. Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.
16 év alatti
betegnek
rendelhetõ.
Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.

50%

12

1

db

70%

12

1

db

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

2011. évi 162. szám

Ortopéd cipõk,
deformált lábra

•

809/a

06
33
06
06
06
33
06
06
03

MAGYAR KÖZLÖNY

808

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás
39881

39882

Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
talp- és
sarokdöntés,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig.

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 162. szám

06
33
06
06
06

C-2 Ortopéd
cipõ erõsen
deformált lábra

normatív

80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

12

1

db
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Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.
A vényen a
korrekciót fel
kell tüntetni.

•

Ha a láb equinus, calcaneus,
cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn
(Dimeglio>0), vagy
nagymértékû nyirokpangás
miatti deformitás esetén,
vagy belsõ szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó
végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfeljebb
4,50 cm magas emelés
szükséges.
Korrekció jelzése: /A /C /E.

MAGYAR KÖZLÖNY

810

39883

06
33
06
06
06

C-2 Ortopéd
cipõ erõsen
deformált lábra

emelt

Ha a láb equinus, calcaneus,
cavus, adductus, varus
deformitása áll fenn
(Dimeglio>0), vagy
nagymértékû nyirokpangás
miatti deformitás esetén,
vagy belsõ szandálos
járókészülékhez, vagy az alsó
végtag rövidülésének
korrekciójára, ha legfeljebb
4,50 cm magas emelés
szükséges.
Korrekció jelzése: /A /C /E.
Alsóvégtag-paralysis vagy
súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

6

1

db

MAGYAR KÖZLÖNY

Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
A vényen a
korrekciót fel
kell tüntetni.

39884

811

•
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C-3 Ortopéd
cipõ csonkolt
vagy rövidült
végtagra

normatív

90%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

12

1

db
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Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.

•

4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén
25 cm-ig tartó emeléssel
vagy mobilizátor
alkalmazásánál vagy
csonkolt lábak Pirogov,
Chopart, Lisfranc szintû vagy
bármely metatarsus bázisáig
terjedõ csonkolás esetén.

MAGYAR KÖZLÖNY

812

39885

06
33
06
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C-3 Ortopéd
cipõ csonkolt
vagy rövidült
végtagra

emelt

4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén,
25 cm-ig tartó emeléssel
vagy mobilizátor
alkalmazásánál vagy
csonkolt lábak Pirogov,
Chopart, Lisfranc szintû vagy
bármely metatarsus bázisáig
terjedõ csonkolás esetén.
Alsóvégtag-paralysis vagy
súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

90%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

6

1

db

MAGYAR KÖZLÖNY

Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszár-kapcsoz
ás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.

39886

813

•
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C-4 Ortopéd
cipõ erõsen
deformált és
rövidült
végtagra

normatív

90%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

12

1

db
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Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszár-kapcsozás 16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.

•

4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén,
25 cm-ig tartó külsõ-belsõ
emeléssel és a láb equinus,
calcaneus, cavus, valgus
(CVPTV érték>3), varus
(Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy
nagymértékû nyirokpangás
miatti deformitása esetén.

MAGYAR KÖZLÖNY

814

39887

C-4 Ortopéd
cipõ erõsen
deformált és
rövidült
végtagra

06
33
06
09

Ortopéd cipõk,
neuropátiás láb
ellátására

emelt

4,50 cm-t meghaladó
alsóvégtag-rövidülés esetén,
25 cm-ig tartó külsõ-belsõ
emeléssel és a láb equinus,
calcaneus, cavus, valgus
(CVPTV érték>3), varus
(Dimeglio>0), adductus
deformitása vagy nagy
mértékû nyirokpangás miatti
deformitása esetén.
Alsóvégtag-paralysis vagy
súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

Az árban foglalt
tartozékok:
szendvicsszerkezetû
beépített betét,
cipõszárban
végig kéreg
16,99 cm
szármagasságig,
bõr bélés
16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, talp- és
sarokdöntés,
laticelpárna a
talp teljes
felületén,
acéllemez a
talpfelület alá.

90%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

6

1

db

MAGYAR KÖZLÖNY

816
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39888

815

•
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normatív
C-5 Ortopéd
cipõ neuropátiás
láb ellátására

80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

12

1

db
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Az árban foglalt
tartozékok: bõr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás 16,99
cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, egyedi
lábágy,
acéllemez a
talpfelület alá.
Azonos
kihordási idõn
belül vagy
lúdtalpbetét
vagy ortopéd
cipõ rendelhetõ.

•

Kialakult angiopathia vagy
olyan fokú neuropathia
esetén, ahol a 128-as
rezgésszámú hangvillával
kimutatottan a 8 fokozatú
skálán belül 5-ös érték alatti
a beteg vibrációs
érzésküszöbe vagy a lábon
seb, fekély, vagy
Compartment szindróma
vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülõ talppal, speciális
lábortézissel, amennyiben a
végtaghossz különbsége
nem haladja meg a 1,5 cm-t.

MAGYAR KÖZLÖNY

817

39889

06
33
06
09
03

emelt
C-5 Ortopéd
cipõ neuropátiás
láb ellátására

Kialakult angiopathia vagy
olyan fokú neuropathia
esetén, ahol a 128-as
rezgésszámú hangvillával
kimutatottan a 8 fokozatú
skálán belül 5-ös érték alatti
a beteg vibrációs
érzésküszöbe vagy a lábon
seb, fekély, vagy
Compartment szindróma
vagy Charcot-láb alakult ki.
Gördülõ talppal, speciális
lábortézissel, amennyiben a
végtaghossz különbsége
nem haladja meg a 1,5 cm-t.
Alsóvégtag-paralysis vagy
súlyos paresis esetén
rendelhetõ.

Az árban foglalt
tartozékok: bõr
bélés 16,99 cm
szármagasságig,
cipõszárkapcsozás
16,99 cm
szármagasságig,
magasabb
cipõszár 25 cm
szármagasságig,
bõr bélés
17,00-25,00
cm-ig, cipõszárkapcsozás
17,00-25,00
cm-ig, gördülõ
talp, egyedi
lábágy,
acéllemez a
talpfelület alá.

80%

6

1

db

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
fizikális
medicina
és
rehabilitációs
orvoslás

39890

818

3. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1159-1160. sora helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
1159

21 03
03 24
03

Bifocalis, toricus lencsék
üvegbõl, cyl. 4.00-ig,
0.00D-4.00D között

normatív

1160

21 03
03 24
06

Bifocalis, toricus lencsék
üvegbõl, cyl. 4.00-ig,
4.25D-6.00D között

normatív

50%

24

2

db

50%

24

2

db

4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1516. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
1516

21 45 Szerelt jelzõeszközök
30 36

audiológia

2011. évi 162. szám

5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 547., 594., 1030., 1042., 1043., 1051., 1064. és 1523. sorában az „a REP ellenõrzõ fõorvosának szakmai ellenjegyzése” szövegrész
helyébe az „az egészségbiztosító ellenõrzõ fõorvosának ellenjegyzése” szöveg lép.

•

Siketeknek és azon
nagyothallóknak
rendelhetõk, akiknek 500,
1000 és 2000 Hz-en mért
hallásvesztésének átlaga az
50 dB-t meghaladja

MAGYAR KÖZLÖNY

Kizárólag
közgyógyellátás
jogcímén 18 év alatti
betegek számára
Kizárólag
közgyógyellátás
jogcímén 18 év alatti
betegek számára

MAGYAR KÖZLÖNY

•

39891
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3. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
„17. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Közgyógyellátás jogcímén nem rendelhetõ eszközcsoportok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
ISO
04 03 12 03 03
04 03 12 03 06
04 03 12 06 06
04 19 24 03 03
04 19 24 03 06
04 19 24 03 09
21 45 03 03 03 21

9.

21 45 03 03 06 21

10.

21 45 03 03 09 21

11.

21 45 03 06 03 21

12.

21 45 03 06 06 21

13.

21 45 03 06 09 21

14.

21 45 06 03 21

15.

21 45 06 06 21

16.

21 45 06 09 21

B
Eszköz megnevezése
CPAP készülékek
BiPAP készülékek
Párásítók CPAP és BiPAP készülékekhez
Inzulinpumpák
Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék
Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter
Mélyhallójárati készülékek kis-közepes
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Mélyhallójárati készülékek nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Mélyhallójárati készülékek hallásmaradványra
digitális jelfeldolgozással, V. csoport
Hallójárati és fülkagyló készülékek kis-közepes
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Hallójárati és fülkagyló készülékek nagyfokútól
súlyos halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Hallójárati és fülkagyló készülékek
hallásmaradványra digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Fül mögötti hallókészülékek kis-közepes
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Fül mögötti hallókészülékek nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre digitális jelfeldolgozással,
V. csoport
Fül mögötti hallókészülékek hallásmaradványra
digitális jelfeldolgozással, V. csoport

C
Megjegyzés

18 éves kor felett

18 éves kor felett

18 éves kor felett
18 éves kor felett

18 éves kor felett

18 éves kor felett

18 éves kor felett

18 éves kor felett

18 éves kor felett
”

4. melléklet a 74/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat a következõ 16. sorral egészül ki:
16

Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Gyermekdiabetológia, Veszprém

2. Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 27. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
27

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet és Baleseti Központ Diabétesz
Szakrendelõ, Budapest

3. Az R. 18. számú melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 35. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
35

Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft. Diabetológiai osztálya és szakellátó helye, Dunaújváros

39892

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A nemzeti erõforrás miniszter 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelete
a kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi
ellenõrzésérõl szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet módosításáról
Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. §
d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A kozmetikai termékek biztonságosságáról, gyártási, forgalmazási feltételeirõl és közegészségügyi ellenõrzésérõl
szóló 40/2001. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 15. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés
lép:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítésérõl szóló 1976. július 27-i 76/768/EGK tanácsi
irányelv, valamint annak a 79/661/EGK, 82/368/EGK, 83/574/EGK, 88/667/EGK, 89/679/EGK, 93/35/EGK tanácsi, a
2003/15/EK, 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi és a 83/341/EGK, 83/496/EGK, 84/415/EGK, 85/391/EGK,
86/179/EGK, 86/199/EGK, 87/137/EK, 88/233/EGK, 89/174/EGK, 90/121/EGK, 91/184/EGK, 92/8/EGK, 92/86/EGK,
93/47/EGK, 94/32/EK, 95/34/EK, 96/41/EK, 97/1/EK, 97/45/EK, 98/16/EK, 98/62/EK, 2000/6/EK, 2000/11/EK, 2002/34/EK,
2003/1/EK, 2003/16/EK, 2003/80/EK, 2003/83/EK, 2004/87/EK, 2004/88/EK, 2004/93/EK, 2004/94/EK, 2005/9/EK,
2005/42/EK, 2005/52/EK, 2005/80/EK, 2006/65/EK, 2006/78/EK, 2007/1/EK, 2007/17/EK, 2007/22/EK, 2007/53/EK,
2007/54/EK, 2007/67/EK, 2008/14/EK, 2008/42/EK, 2008/88/EK, 2008/123/EK, 6/2009/EK, 2009/36/EK, 2009/129/EK,
2009/130/EK, 2009/134/EK, 2009/159/EU, 2009/164/EU, 2010/3/EU, 2010/4/EU, 2011/59/EU bizottsági irányelvekkel és
a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar
Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeirõl, valamint az Európai Unió alapját képezõ szerzõdések kiigazításáról szóló okmány
II. melléklet 1. rész C. pontjával történt módosításai;”

2. §

Az R.
a) 1. § (3) bekezdésében a „Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
b) 1. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területére” szövegrész helyébe a „Magyarországra” szöveg,
c) 2. § (1) bekezdésében az „A Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg,
d) 5. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területe” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
e) 13. § (4) és (6) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság területén” szövegrész helyébe a „Magyarországon” szöveg
lép.

3. §

(1) Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §

Ez a rendelet 2012. január 3-án lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

5. §

Ez a rendelet a kozmetikai termékekrõl szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. és III. mellékletének a mûszaki fejlõdéshez
való hozzáigazítása céljából történõ módosításáról szóló 2011. május 13-i 2011/59/EU bizottsági irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 2. számú melléklete a következõ 1372. ponttal egészül ki:
„1372. 2-Amino-fenol (o-Aminophenol; CI 76520) és sói (CAS-szám 95-55-6/67845-79-8/51-19-4; EK-szám:
202-431-1/267-335-4)”

2. melléklet a 75/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat 201. hivatkozási számú sora helyébe a következõ rendelkezés lép:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

alkalmazási terület
és/vagy
felhasználás
a
201.

b
2-Chloro-6ethylamino-4nitrophenol
(CAS-szám:
131657-78-8)
(EK-szám: 411440-1)

Címkére felírandó
felhasználási
feltételek és
figyelmeztetések

maximálisan
megengedett
koncentráció a
végtermékben

c

d

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 3,0 %

egyéb
korlátozások és
követelmények
e

f)

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció nem
haladhatja meg az
1,5 %-ot

a) a keverési arányt
fel kell tüntetni a
címkén

a) és b) esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció: 50
μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
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2. Az R. 3. számú melléklet 1. részében foglalt táblázat a 209. sort követõen a következõ 215-218., 222., 223., 225., 227.,
230., 232., 234., 237-239., 241-246., 248-252. hivatkozási számú sorral egészül ki:

(Referencia
szám

Hatóanyag neve

Korlátozások

Címkére
felírandó
felhasználási
feltételek és
figyelmeztetések

alkalmazási
terület és/vagy
felhasználás

maximálisan
megengedett
koncentráció
a
végtermékben

egyéb
korlátozások és
követelmények

d

e

f)

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

a

b

c

215.

4-Amino-3-nitrophenol
(CAS-szám: 610-81-1) (EKszám: 210-236-8)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 1,0 %

b) A
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa
el és kövesse az
utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven
aluli
személyeknél
való
alkalmazásra
szánták. Az
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás
növelheti az
allergia
kialakulásának
veszélyét. Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés
van, vagy
fejbőre
érzékeny,
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•

39895

2011. évi 162. szám

irritált és sérült,
- hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
- korábban
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás során
valamilyen
reakciót észlelt

216.

217.

2,7-Naphthalenediol (CASszám: 582-17-2) (EK-szám:
209-478-7)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

m-Aminophenol (CASszám: 591-27-5) (EK-szám:
209-711-2) és sói

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

m-Aminophenol HCl (CASszám: 51-81-0) (EK-szám:
200-125-2)
m-Aminophenol sulfate
(CAS-szám: 68239-81-6)
(EK-szám: 269-475-1)

218.

sodium m-Aminophenol
(CAS-szám: 38171-54-9)
2,6-Dihydroxy-3,4dimethylpyridine (CASszám: 84540-47-6) (EKszám: 283-141-2)

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %-ot

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,2 %-ot

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %-ot

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

b) 1,0 %
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222.

2-Hydroxyethyl picramic
acid (CAS-szám: 99610-727) (EK-szám: 412-520-9)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
b) 2,0 %
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a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

a) és b)
esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

223.

p-Methylaminophenol
(CAS-szám: 150-75-4) (EKszám: 205-768-2) és
szulfátja
p-Methylaminophenol
sulfate (CAS- szám: 55-550/ 1936-57-8) (EK-szám:
200-237-1/ 217-706-1)

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,68 %-ot
(szulfát
formájában)
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

MAGYAR KÖZLÖNY
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Etanol, 2-[4- [etil[(2hidroxietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-, (CAS-szám:
104516-93-0) és
hidrokloridja

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,75 %-ot
(hidroklorid
formájában)

HC Blue No 12 (CAS-szám:
132885-85-9) (EK-szám:
407-020-2)

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 1,5 %
(hidroklorid
formájában)

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

a) és b)
esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg

227.

3-Amino-2,4dichlorophenol (CASszám: 61693-42- 3) (EKszám: 262- 909-0) és
hidrokloridja

- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
(hidroklorid
formájában)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

3-Amino-2,4dichlorophenol HCl (CASszám: 61693-43-4)

230.

Phenyl methyl pyrazolone
(CAS-szám: 89-25-8) (EKszám: 201- 891-0)

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

b) 1,5 %
(hidroklorid
formájában)
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,25 %-ot

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.
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232.

2-Methyl-5hydroxyethylaminophenol
(CAS-szám: 55302-96-0)
(EK-szám: 259-583-7)

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
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A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

234.

Hydroxybenzomorpholine
(CAS-szám: 26021-57- 8)
(EK-szám: 247- 415-5)

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %-ot

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén

- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg

237.

2,2’-[(4-Amino-3-nitrofenil)imino] bisetanol
(CAS-szám: 29705-39- 3)
és hidrokloridja

- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,25 %ot (hidroklorid
formájában)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

HC Red No 13 (CAS-szám:
94158-13-1) (EK-szám:
303-083-4)

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 2,5 %
(hidroklorid
formájában)

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

MAGYAR KÖZLÖNY
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2,6-Dimetoxi-3,5-piridindiamin (CAS-szám: 8567978-3 (szabad bázis)) és
hidrokloridja

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,25 %-ot
(hidroklorid
formájában)

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,25 %-ot

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

2,6-Dimethoxy-3,5pyridinediamine HCl (CASszám: 56216-28-5) (EKszám: 260-062-1)

239.

HC Violet No 1 (CAS-szám:
82576-75-8) (EK-szám:
417-600-7)

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 0,28 %

a) és b)
esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

b) a
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa
el és kövesse az
utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven
aluli
személyeknél
való
alkalmazásra
szánták. Az
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás
növelheti az
allergia
kialakulásának
veszélyét. Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés
van, vagy
fejbőre
érzékeny,
irritált és sérült,
- hajfestés után
bármikor
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241.

1,5-Naphthalenediol (CASszám: 83-56-7) (EK-szám:
201-487-4)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

242.

Hidroxipropil-bis(Nhidroxietil-p-feniléndiamin) (CAS-szám:
128729-30-6) és
tetrahidrokloridja

4-Amino-2hydroxytoluene (CASszám: 2835- 95-2) (EKszám: 220-618-6)

2011. évi 162. szám

bármilyen
reakciót észlelt,
- korábban
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás során
valamilyen
reakciót észlelt.
a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

b) 1,0 %

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,4 %-ot
(tetrahidroklorid
formájában)

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

Hydroxypropyl bis(Nhydroxyethyl-pphenylenediamine) HCl
(CAS-szám: 128729-28-2)
(EK-szám: 416-320-2)

243.

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,0 %-ot
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2,4-Diamino-fenoxi-etanol
(CAS-szám: 70643-19-5),
valamint hidrokloridja és
szulfátja

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot
(hidroklorid
formájában)

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

2-Methylresorcinol (CASszám: 608-25-3) (EK-szám:
210-155-8)

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,8 %-ot

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

246.

4-Amino-m-cresol (CASszám: 2835-99-6) (EKszám: 210-621-2)

b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

248.

2-Amino-4hydroxyethylaminoanisole
(CAS-szám: 83763-47-7)
(EK-szám: 280-733-2) és
szulfátja

Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot

2,4Diaminophenoxyethanol
HCl (CAS-szám: 66422-955) (EK-szám: 266-357-1)
2,4Diaminophenoxyethanol
sulfate (CAS-szám: 7064320-8) (EK-szám: 274-713-2)

245.

2-Amino-4hydroxyethylaminoanisole
sulfate (CAS-szám: 83763-

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 1,8 %

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.
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48- 8) (EK-szám: 280-7348)
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(szulfát
formájában)
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg

249.

Hidroxietil-3,4-metiléndioxi-anilin és
hidrokloridja

- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
Oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg az 1,5 %-ot

Oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

Hydroxyethyl-3,4methylenedioxyaniline
HCl (CAS-szám: 94158-142) (EK-szám: 303- 085-5)

A keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg

250.

3-Nitro-phydroxyethylaminophenol
(CAS-szám: 65235-31-6)
(EK-szám: 265-648-0)

- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó
a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 3,0 %-ot

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén

b) 1,85 %
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) és b)
esetében:
- nitrozáló
rendszerekben
nem
használható
- maximális
nitrozamin-

b) a
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa
el és kövesse az
utasításokat!
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koncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

251.

4-Nitrophenyl
aminoethylurea (CASszám: 27080-42-8) (EKszám: 410-700-1)

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 0,25 %-ot

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 0,5 %
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

a) és b)
esetében:
- nitrozáló
anyagokkal nem
használható
- maximális
nitrozaminkoncentráció:
50 μg/kg
- nitritmentes
tárolóedényben
tárolandó

Ezt a terméket
nem 16 éven
aluli
személyeknél
való
alkalmazásra
szánták. Az
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás
növelheti az
allergia
kialakulásának
veszélyét. Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés
van, vagy
fejbőre
érzékeny,
irritált és sérült,
- hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
- korábban
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás során
valamilyen
reakciót észlelt.
a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.
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252.

2-Amino-6-chloro-4nitrophenol (CAS-szám:
6358- 09-4) (EK-szám: 228761-1)

a) oxidatív
körülmények
között
összekeverve a
hajra felvitt
maximális
koncentráció
nem haladhatja
meg a 2,0 %-ot

a) oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként

b) 2,0 %
b) nem oxidáló
hajfestékek
összetevőjeként
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a) a keverési
arányt fel kell
tüntetni a
címkén.

b) a
hajfestékek/
hajszínezők
súlyos allergiás
reakciót
válthatnak ki.
Kérjük, olvassa
el és kövesse az
utasításokat!
Ezt a terméket
nem 16 éven
aluli
személyeknél
való
alkalmazásra
szánták. Az
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás
növelheti az
allergia
kialakulásának
veszélyét. Ne
használjon
hajfestéket/
hajszínezőt, ha:
- arcán kiütés
van, vagy
fejbőre
érzékeny,
irritált és sérült,
- hajfestés után
bármikor
bármilyen
reakciót észlelt,
- korábban
ideiglenes
’fekete henna’
tetoválás során
valamilyen
reakciót észlelt.

3. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat 3., 4., 5., 6., 11., 12., 16., 19., 20., 21., 22., 25., 27., 31., 32., 33., 34., 35.,
36., 37., 38., 39., 44., 48., 49., 55. és 56. sora hatályát veszti.
4. Az R. 3. számú melléklet 2. részében foglalt táblázat 10. és 50. sorának g oszlopában a „2010.12.31.” szövegrész helyébe
a „2011.12.31.” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

39905

A nemzeti erõforrás miniszter 76/2011. (XII. 29.) NEFMI rendelete
egyes sport tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (3) bekezdés a) pontjában és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §
(9) bekezdésében, az 5. § tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.1.) Korm.
rendelet 41. § k) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendelet 73. § b) és c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 4/2011. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R.) 33. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[(1) A miniszter „Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” elõirányzat terhére a MOB-on keresztül támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés alábbi szakmai
feladatait:]
„b) az országos sportági szakszövetségek és az országos sportági szövetségek mûködését úgy, hogy a támogatás
kedvezményezettje az NSSZ, amely a támogatást az országos sportági szakszövetségeknek, valamint az országos
sportági szövetségeknek továbbadja, és azokat a támogatás felhasználásáról elszámoltatja;
c) a Nemzetközi Sportszövetségek Szövetségének (Sportaccord) Világjátékaira való felkészülés szakmai feladatainak
ellátását úgy, hogy a támogatás kedvezményezettje az NSSZ, amely a támogatást az országos sportági
szakszövetségeknek, valamint az országos sportági szövetségeknek továbbadja, és azokat a támogatás
felhasználásáról elszámoltatja;”
(2) Az R. 33. § (1) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[(1) A miniszter „Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” elõirányzat terhére a MOB-on keresztül támogatja a versenysport és az olimpiai felkészülés alábbi szakmai
feladatait:]
„i) a 2012. évi londoni nyári olimpián és paralimpián való részvétellel összefüggõ elõzetes feladatokat.”
(3) Az R. 33. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást az MPB, az országos sportági szakszövetségek, az országos sportági
szövetségek, a fogyatékosok országos sportszövetségei, valamint a sérülés-specifikus sportszövetségek a jogi
személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységeik, továbbá – a magyar sportágak olimpiai és paralimpiai
eredményességét is figyelembe véve – a tagszervezeteikként mûködõ sportszervezetek (mûhelyek) részére
továbbadhatja.”

2. §

Az R. 34. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A 33. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott támogatás felhasználása során a 2012. évi londoni nyári olimpián
és paralimpián való részvétellel összefüggésben elõzetesen felmerülõ dologi kiadások számolhatók el.”

3. §

(1) Az R. 41. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat terhére nyújtott támogatást a Magyar Diáksport Szövetség,
a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség, valamint a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesülete a
MOB-bal kötött szerzõdésben megjelölt – pályázati úton, eredményességi szempontok figyelembevétele alapján
kiválasztott – sportegyesületeknek, sportiskoláknak és tagszervezeteinek, továbbá a területi szintû feladatellátás
céljából területi diáksport szövetségeinek, míg a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara az
(1) bekezdés k) pontja szerinti támogatást sportegyesületek részére továbbadhatja.”
(2) Az R. 41. § (3) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a (3) bekezdés a következõ
h)–k) pontokkal egészül ki:
[(3) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott támogatás tekintetében]
„g) a támogatás legfeljebb 35%-áig a munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai, a munkaadókat terhelõ járulékok, valamint a gazdasági vezetéssel és
könyveléssel kapcsolatos költségek,
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h) a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
i) a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
megrendezésének költségei,
j) a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt,
a felkészülésre vagy edzõtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, mûködtetésével összefüggõ
költségek,
k) pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak
számolhatóak el.”
4. §

Az R. 57. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„57. § A miniszter a „Felkészítést végzõ sportszakemberek támogatása” elõirányzat terhére – a MOB-on keresztül –
támogatja a Héraklész Programban részt vevõ edzõk tevékenységét, valamint az olimpiai, paralimpiai, speciális
világjáték-válogatott kerettag sportolók felkészítésében részt vevõ sportszakemberek részére Gerevich
Aladár-sportösztöndíj folyósítását. A támogatás a 36–38. §-ban foglaltak szerint történik.”

5. §

A látvány-csapatsportok támogatásával összefüggõ sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás
kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet
2. mellékletében szereplõ táblázat 3. sorának B oszlopában a „10400126-21413218-00000000” szövegrész helyébe
a „10400126-49485049-54531081” szöveg lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelete
a villamos energia és a földgáz egyetemes szolgáltatás, valamint a távhõ árának meghatározásával,
a vízügyi igazgatás átalakításával és az energiastatisztikai feladatok ellátásával összefüggõ egyes
energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az 1–4. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 1. pontjában,
az 5. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 2. pontjában,
a 6. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában,
a 7. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (2) bekezdés 11. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló 1993. évi XLIX. törvény 48. §
(2) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 20. § és 21. § tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 22. § tekintetében a távhõszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 84. § f) – a 6. § tekintetében a g) – pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások
1. §

A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzésérõl szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. §
(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
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„(4) A felhasználó kezdeményezésére a nem mért közvilágítási célú villamos energia vételezésének elszámolására
a villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.)
NFM rendelet 1. melléklet 2.3.4. pont b) vagy c) alpontja szerinti esetekben az „A2” árszabást kell alkalmazni.”
2. §

(1) Az R1. 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A piaci alapú villamosenergia-beszerzés tárgyévi országos összehasonlító ára 17,6 Ft/kWh.”
(2) Az R1. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ha az egyetemes szolgáltató által alkalmazott értékesítési árak szerinti éves átlagos egyetemes szolgáltatási ár és
az elismert éves villamosenergia-beszerzési átlagár alapján számított fajlagos kereskedelmi árrés tárgyévi átlagos
értéke eltér a (6) bekezdés szerinti értéktõl, akkor a Hivatal az eltérésnek megfelelõ, általa határozatban megállapított
összeget is figyelembe veszi az értékesítési árakra vonatkozó, a VET 143. § (3) bekezdése szerinti javaslatainak
elkészítése során.”

3. §

(1) Az R1. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R1. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §

Az R1. 2. § (1) bekezdés b) pontjában hatályát veszti az „(a továbbiakban: VET vhr.)” szövegrész.

5. §

A villamos energia elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján külön
díj ellenében végezhetõ szolgáltatások körérõl és díjairól szóló 17/2008. (VIII. 1.) KHEM rendelet 5. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában és a 3. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt szolgáltatásokért kért külön díj mértéke
oldalanként nem haladhatja meg a Magyar Energia Hivatal határozatában megállapított, a kisfeszültségû, nem profilos
villamos energia felhasználókra vonatkozó elosztói alapdíj (a továbbiakban: elosztói alapdíj) 0,05%-át.”

2. A vízügyi igazgatás átalakításához kapcsolódó módosítások
6. §

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset
bejelentésének és vizsgálatának rendjérõl szóló biztonsági szabályzat közzétételérõl szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM
rendelet melléklet 2.3. pontjában a „területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak, a környezetvédelmi felügyelõségnek,
illetve a nemzeti park igazgatóságnak” szövegrész helyébe a „mûködési terület szerinti vízügyi igazgatóságnak és
nemzeti park igazgatóságnak, valamint a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi
felügyelõségnek” szöveg lép.

7. §

A villamos energia rendszerhasználati díjak megállapításának és alkalmazásának szabályairól szóló 64/2011. (XI. 30.)
NFM rendelet 1. melléklet 2.2.8. pontjában hatályát veszti a „környezetvédelmi és” szövegrész.

3. Az energiastatisztikai feladatok ellátásához kapcsolódó módosítások
8. §

A kõolaj és kõolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. §-ában az „az Energia Központ Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs
Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Energia Központ Nonprofit Kft.), mint az adatszolgáltatásra kötelezett
szervezetre” szövegrész helyébe az „a Magyar Energia Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

9. §

Az R2. 3. § (1) bekezdésében az „a Kt. 43/A. §-ában foglaltak értelmében az energiapolitikáért felelõs miniszter
kijelölése alapján az Energia Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.

10. §

Az R2. 3. § (2) és (3) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében, és 5. § (3) bekezdésében az „az Energia Központ Nonprofit
Kft.” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

11. §

Az R2. 4. § (1) bekezdésében, 4. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében, 5. § (3) bekezdésében az „Az Energia
Központ Nonprofit Kft.” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.
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Hatályát veszti az R2. 3. § (4) bekezdése, 6. §-a és 8. §-a.

4. A földgáz egyetemes szolgáltatás árképzésével kapcsolatos módosítások
13. §

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM
rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

14. §

Az R3. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

15. §

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzésérõl szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 3. §
(1) bekezdés d) pontjában a „külön rendelet szerinti rendszerhasználati díjak” szövegrész helyébe
a „rendszerhasználati díjak” szöveg, 3. § (1) bekezdés f) pontjában az „a külön rendelet szerinti értékesítési
kategóriákra” szövegrész helyébe az „az értékesítési kategóriákra” szöveg, 6. § (4) bekezdésében a „külön jogszabály
szerinti rendszerhasználati díjak” szövegrész helyébe a „Hivatal által megállapított rendszerhasználati díjak” szöveg
lép.

16. §

Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésû földgáz mennyiségérõl és
áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek körérõl szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
(a továbbiakban: R4.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hatósági árszabályozás során az 1. melléklet és a 2. melléklet 1. és 3. pontjában meghatározott földgázárak
esetében a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.)
KHEM rendeletben megállapított Ft/USD árfolyam kerül alkalmazásra.”

17. §

Az R4. 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

18. §

Az R4. 3. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

19. §

Az R4. 4. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

5. A távhõszolgáltatással kapcsolatos módosítások
20. §

A távhõszolgáltatónak értékesített távhõ árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek
nyújtott távhõszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A végfelhasználó a távhõszolgáltató részére a távhõszolgáltatásért a távhõszolgáltató által 2011. március 31-én
alkalmazott, általános forgalmi adót nem tartalmazó díjnál 4,2 százalékkal magasabb mértékû – legmagasabb
hatósági árnak minõsülõ – díjat köteles fizetni.”

21. §

Az R5. 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

22. §

A távhõszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

6. Záró rendelkezések
23. §

Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

24. §

A 22. § az EK szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével
megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történõ
alkalmazásáról szóló, 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörében eljárva
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb
egyetemes szolgáltatási árai (Ft/kWh)

1.

2.

3.

4.

5.
6.

A
Árszabások

A1
- lakossági felhasználók esetében
1320 kWh/év fogyasztásig
- lakossági felhasználók esetében
az éves
fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó
részére
- nem lakossági felhasználók
esetében
A2
- csúcsidőszak
- völgyidőszak
A3
- csúcsidőszak
- völgyidőszak
B Alap
H

B
C
EDF
E.ON
DÉMÁSZ EnergiaZrt.
szolgáltató
Kft.

D
ELMŰ
Nyrt.

E
ÉMÁSZ
Nyrt.

20,84

19,69

20,65

20,42

21,99

22,24

22,02

21,78

21,99

22,24

22,02

21,78

25,70
15,23

28,14
17,02

27,13
16,40

25,10
15,16

25,96
15,40
14,85
14,85

30,53
19,29
15,28
15,28

27,13
16,40
14,90
14,90

25,10
15,16
14,41
14,41
”
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2. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatók által az elismert villamosenergia-beszerzési átlagár felett
alkalmazható kereskedelmi árrés elismert átlagos értékei
A.
Egyetemes szolgáltató

1.
2.
3.
4.
5.

EDF DÉMÁSZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
ELMŰ Nyrt.
ÉMÁSZ Nyrt.

B.
Árrés
(Ft/kWh)
1,711
1,925
1,859
1,928
”

3. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabályozás során alkalmazott
árfolyamok és referencia időszak meghatározása
Az árak szabályozása során az egyetemes szolgáltatás árának számításánál alkalmazandó árfolyamok
értéke 2012. január 1-jétől:
árfolyam

Ft/USD
210

Ft/EUR
279,1

Az árak szabályozása során a referencia időszak 2012. január 1-jétől 2012. január 31-éig tart.”
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4. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelethez

I. Az egyetemes szolgáltató által az I. árkategória esetében alkalmazandó díjak
I.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

Alapdíj (éves)
Ft
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
2,968

I.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

Alapdíj (éves)
Ft
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,009

I.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó
díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

Alapdíj (éves)
Ft
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
2,957

I.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:
Érintett vásárlói kör
<20 m3/h gázmérővel rendelkezők

Alapdíj (éves)
Ft
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,101

II. Az egyetemes szolgáltató által a II. árkategória esetében alkalmazandó díjak
II.1. Az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az E.ON Dél-dunántúli
Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

SorÁrszabás
szám
I.1 A1)

Érintett vásárlói kör

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező

B)

fogyasztói közösségek
≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,415

12 312

3,125
19 564

2,539
3,248
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II.2. Az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén
alkalmazandó díjak:

SorÁrszabás
szám
I.1 A1)

Érintett vásárlói kör

A2)

< 20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező

B)

fogyasztói közösségek
≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,376

12 312

3,168
19 564

2,544
3,296

II.3. A FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó
díjak:

SorÁrszabás
szám
I.1 A1)

Érintett vásárlói kör

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező

B)

fogyasztói közösségek
≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,438

12 312

3,115
19 564

2,661
3,236

II.4. A TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén alkalmazandó díjak:

SorÁrszabás
szám
I.1 A1)

Érintett vásárlói kör

A2)

<20 m3/h gázmérővel rendelkezők,
kivéve fogyasztói közösségek
<20 m3/h gázmérővel rendelkező

B)

fogyasztói közösségek
≥ 20 m3/h gázmérővel rendelkezők

C)

Gázmérővel nem rendelkezők

Alapdíjak (éves)
Ft
Ft/m3/h
12 312

Gázdíjak
Ft/MJ
3,567

12 312

3,264
19 564

2,654
3,351
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5. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2012. első negyedévre, valamint a felek
köre
1. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból
származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
Szerződött egyetemes szolgáltató
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
FŐGÁZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
ISD POWER Kft.
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
6816
6751
8544
2847

Földgázforrás ára (USD/GJ)
12,099
10,108
10,465
12,180

2. Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból
származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
Szerződött egyetemes szolgáltató
Alpiq Csepeli Erőmű Kft.
FŐGÁZ Zrt.
E.ON Energiaszolgáltató Kft.
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.
ISD POWER Kft.
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
4544
4501
5696
-

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
2,402
2,402
2,402
-

3. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált, nem
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
Egyetemes szolgáltató
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
-

Földgázforrás ára (USD/GJ)
-

4. A TIGÁZ Zrt. által a GET 141/A. § (8) bekezdése alapján az egyetemes szolgáltatásban felhasznált,
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:
Egyetemes szolgáltató
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
-

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
-

”
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6. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre
A volt közüzemi nagykereskedő
E.ON Földgáz Trade Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
3589

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
0,807

”

7. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2012. első negyedévre
Egyetemes szolgáltató
FŐGÁZ Zrt.
TIGÁZ Zrt.

Földgázforrás mennyisége (TJ)
2579
4071

Földgázforrás ára (Ft/MJ)
1,707
2,226

”
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8. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet az 50/2011. (IX. 30.) NFM rendelethez

•

A
Sorszám

B

C

D

E
Értékesítői
teljesítménydíj
eFt/MW/év
7 286

F
Értékesítői
hődíj
Ft/GJ
2 238

Település

Értékesítő megnevezése

Távhőszolgáltató megnevezése

1

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

2

Almásfüzitő

Füzitő GM Energiatermelő Kft.

3
4
5
6
7
8
9

Baja
Balatonfüred
Bokod
Bonyhád
Budaörs
Budapest
Budapest

10

Budapest

11

Budapest

12

Budapest

13
14
15

Budapest
Budapest
Budapest

Bajatechnik Kft.
Consorg-Energo Kft.
Vértesi Erőmű Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
Alpiq Csepel Kft. - kombinált ciklusú erőmű
Alpiq Csepel Kft. - kazán
Budapesti Erőmű Zrt. - Kelenföldi Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki út 52.
Budapesti Erőmű Zrt. - Kispesti Erőmű - 1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.
Budapesti Erőmű Zrt. - Újpesti Erőmű - 1045 Budapest,
Tó utca 7.
Budapesti Rendőr-főkapitányság
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
CHP-Erőmű Kft.

Primer Ajkai Távhőszolgáltatási Kft.
ALFEN Almásfüzitői Energetikai és Szolgáltató
Kft.
Baja Energetika Kft.
Füredhő Távhőszolgáltatási Kft.
Oroszlányi Szolgáltató Zrt.
Fűtőmű Kft.
BTG Budaörsi Településgazdálkodási Kft.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

5 224

0
0
2 746
0
0
4 565
0

4 947
5 224
2 169
3 998
3 998
1 357
3 585

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 946

3 763

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 345

3 364

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

3 574

3 847

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Csepeli Hőszolgáltató Kft.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0
2 705
0

3 998
1 868
5 224

16

Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1141 Budapest, Mogyoródi út 41-43. Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

0

3 998

17
18
19

Budapest
Budapest
Budapest

Főtáv-Komfort Kft. - 1184 Budapest, Lakatos utca 44/B
Főtáv-Komfort Kft. - 1097 Budapest, Gyáli út 17-19.
Főtáv-Komfort Kft. - 1142 Budapest, Tatai út 95.

0
0
0

5 224
5 224
5 224

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
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20
21
22
23
24
25
26
27

Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Budapest
Csorna
Debrecen

0
0
0
0
0
0
0
0

1 000
5 224
3 998
4 389
5 224
5 224
3 998
3 420

28

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

0

1 927

29
30
31
32

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
Promtávhő Kft.
TERMIDOR Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

3 982
0
14 190
0

4 468
3 661
2 381
3 998

33

Dunaújváros

Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Dunaújváros
Dunaújváros
Eger
Eger
Érd
Esztergom
Gödöllő
Gyöngyös
Gyöngyös
Győr
Hajdúnánás
Hajdúszoboszló

Energott Fejlesztő és Vagyonkezelő Kft.
ISD Power Kft.
EBT Energia Kft.
Energo - Holding Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Dorogi Erőmű Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Mérges út
Dalkia Energia Zrt.- Gyöngyös, Olimpia út 8.
Győri Erőmű Kft.
Kaptár C Energetikai Szolgáltató Kft.
Dalkia Energia Zrt.

3 820
0
0
0
0
14 190
0
0
0
8 208
0
0

4 442
4 035
3 408
3 408
5 224
2 381
5 224
3 998
4 950
3 601
3 998
3 998

46

Kaposvár

E.ON Energiatermelő Kft.

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.
Evat Zrt.
Evat Zrt.
Érdhő Kft.
Promtávhő Kft.
Gödöllői Távhő Kft.
Városgondozási Zrt.
Városgondozási Zrt.
Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt.
Hajdúnánási Építő és Szolgáltató Kft.
Hajdúszoboszlói Közüzemi Kft.
Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és
Szolgáltató Zrt.

0

5 224

47

Kapuvár

Zöld Láng Energetikai Szolgáltató

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

0

3 998

48
49

Kazincbarcika
Kiskunfélegyháza

Kazinc-Therm Fűtőerőmű Kft.
Dalkia Energia Zrt.

Timpanon Kft.
Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

1 881
0

4 099
5 224

MAGYAR KÖZLÖNY

Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
Csornai Hőszolgáltató Kft.
Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

Debrecen
Debrecen
Dorog
Dunakeszi

Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.
Green-R Energetika Zrt.
Magyar Telekom Nyrt.
MVM Észak-Budai Fűtőerőmű Kft.
Sinergy Kft.
Zugló-Therm Energiaszolgáltató Kft.
Csornai Kogenerációs Erőmű Kft.
Alföldi Nyomda Zrt.
Debreceni Hőszolgáltató Szerviz, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
E.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Mikepércsi út 1.
E.ON Energiatermelő Kft. - Debrecen, Szabó Kálmán u. 1.
Dorogi Erőmű Kft.
EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

•
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0
0
0
0
0
0
0

5 224
5 224
3 998
3 998
3 998
5 224
3 998

57

Miskolc

0

5 150

58

Miskolc

MIFŰ Kft. - Miskolc, Bánki Donát u. 17.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.

0

5 084

59
60
61

Miskolc
Mosonmagyaróvár
Nagykőrös

Miskolci Hőszolgáltató Kft.
Városüzemeltető és Fenntartó Kft.
Dunaújvárosi Hőszolgáltató Kft.

0
0
0

5 951
5 224
6 462

62

Nyíregyháza

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

4 808

4 450

63

Nyíregyháza

MIFŰ Kft. - Miskolc, Szarkahegy u. 21.
MESZ Mosonmagyaróvár Kft.
Perkons Kft.
E.ON Energiatermelő Kft. - 4400 Nyíregyháza, Bethlen
Gábor u. 92.
E.ON Energiatermelő Kft. - Örökösföldi Erőmű - 4400
Nyíregyháza, Belter. hrsz. 2843/6

Nyíregyházi Távhőszolgáltató Kft.

0

3 525

64

Oroszlány

Vértesi Erőmű Zrt.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt.

2 841

1 520

65
66
67
68

Ózd
Paks
Pécs
Pétfürdő

Ózdi Erőmű Kft.
Paksi Atomerőmű Zrt.
Pannon Hőerőmű Zrt.
Nitrogénművek Zrt

0
2 767
5 470
4 080

5 224
894
3 313
1 800

69

Püspökladány

KISERŐMŰ PLD Kft.

Ózdi Távhő Kft.
Duna Center Therm Kft.
Pécsi Távfűtő Kft.
Pétkomm Kft.
Püspökladányi
Városüzemeltető
Vízszolgáltató Kft.

0

5 224

70

Salgótarján

EETEK Holding Energiahatékonysági Zrt.

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.

0

2 914

71
72
73
74
75
76

Salgótarján
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár
Sárvár
Sátoraljaújhely

Perkons Tarján Kft.
Perkons Kft.
Sinergy Kft.
Kiserőmű SRV 2005 Energiaszolgáltató Kft.
Rábahő Kft.
Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza

TARJÁNHŐ-Szolgáltató-Elosztó Kft.
Cothec Kft.
Patakhő Energiaszolgáltató Nonprofit Kft.
Sárvár Távhő Kft.
Sárvár Távhő Kft.
Cothec Kft.

0
0
0
0
0
0

6 348
5 565
5 224
3 998
4 950
2 914
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DÉL-ENERGO Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Halas Távhő Kft.
Halas-T Kft.
Halas Távhő Kft.
Dalkia Energia Zrt.
"VÁRDA-TÁVHŐ" Kisvárdai Távhőszolgáltató Kft.
Komáromi Kogenerációs Erőmű Kft.
Komáromi Távhő Kft.
Thermo-Med Kft
RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.
Heat Invest Kft.
Kőszegi Távhőszolgáltató Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Szalkatávhő Kft.
MIFŰ Kft. - Hold u. hrsz. 23358/9 és Tatár u. 29/a. hrsz.
Miskolci Hőszolgáltató Kft.
23358/8

•
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Kisvárda
Komárom
Körmend
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Mátészalka
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77
78
79

Siklós
Sopron
Sopron

Perkons SKL Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Soproni Erőmű Kft.

Siklósi Távhő Nonprofit Kft.
Sopron Holding Zrt.
Sopron Holding Zrt.
SZÁKOM
Százhalombattai
Szolgáltató Kft.

80

Százhalombatta

Dunamenti Erőmű Zrt.

81

Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Erős János u. 1.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

82
83
84

Szeged
Szeged
Szeged

ALFA-NOVA Kft. - 6723 Szeged, Temető u. 2.
ALFA-NOVA Kft. - 6724 Szeged, Fűtőmű u. 1.
Szegedi Vízmű Zrt.

85

Székesfehérvár

Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.

Szegedi Hőszolgáltató Kft.
0
Szegedi Hőszolgáltató Kft.
0
Szegedi Hőszolgáltató Kft.
0
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és
4 740
Hőszolgáltató Zrt.

Kommunális

0
0
4 432

6 158
3 998
4 674

2 679

3 126

0

4 950
3 998
3 998
1 000
4 508

Szekszárd

Pannon-Kogen Kft.

ALFA-NOVA Kft.

0

3 998

87
88
89
90
91
92

Szentlőrinc
Szigetszentmiklós
Szolnok
Szolnok
Szombathely
Tapolca

Szentlőrinci Közüzemi Közhasznú Nonprofit Kft.
ARIES Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ALFA-NOVA Kft.
ALFA-NOVA Kft.
Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
Tapolcai Városgazdálkodási Kft.

0
0
0
0
0
0

2 564
3 998
2 859
3 998
5 224
5 224

93

Tatabánya

Komtávhő Zrt.

2 619

3 892

94
95
96
97
98
99

Tatabánya
Tiszaújváros
Vác
Vác
Vasvár
Veszprém

Szentlőrinci Geotermia Zrt.
Dalkia Energia Zrt.
ALFA-NOVA Bioenergia Termelő és Szolgáltató Kft.
Dalkia Energia Zrt.
Szombathelyi Erőmű Zrt.
Tapolcai Kogenerációs Erőmű Kft.
Kórházi Energia Központ Kft. - Tatabánya Szent Borbála
Kórház
Tatabánya Erőmű Kft.
Tisza-Therm Fűtőerőmű Kft.
Dalkia Energia Zrt.
GE Hungary Zrt.
Vasi Triász Kft.
Veszprém-Kogeneráció Energiatermelő Zrt.

Komtávhő Zrt.
TiszaSzolg 2004 Kft.
Váci Távhő Kft.
Váci Távhő Kft.
RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.
"VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.

4 118
10 263
0
0
0
0

4 657
3 937
3 998
3 998
2 486
5 769
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9. melléklet a 83/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez

A távhőszolgáltatási támogatásról szóló 51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. A távhőszolgáltatók esetében alkalmazandó fajlagos támogatási mértékek
A

B

Sorszám Település

C

Távhőszolgáltató

D

E

F

Értékesítő

Értékesítőtől
átvett hő után
járó
támogatás
fajlagos értéke
(a
lakossági
értékesítés
hőmennyisége
után
igényelhető, a
2.
melléklet
szerint
számított
módon)

Lakosság
értékesítés
után
kapott
fajlagos
támogatás

Ft/GJ

Ft/GJ

1

Ajka

PRIMER Ajkai
Távhőszolgáltatási Kft.

-

759

2

Ajka

Bakonyi Erőmű Zrt.

-

0

3

Algyő

Dalkia Energia Zrt.

-

0

4

Almásfüzitő

ALFEN Almásfüzitői
Energetikai és Szolgáltató
Kft.

-

2 580

1 226

-

Füzitő GM
Energiatermelő Kft.

4.a
5

Baj

KOMTÁVHŐ ZRT

-

0

6

Baja

Baja Energetika Kft.

-

2 100

949

-

-

4 787

6.a
7

Bajatechnik Kft.
Balatonfüred

Füredhő Távhőszolgáltatási
Kft.

7.a
8

Consorg-Energo Kft. 1 226
Berettyóújfalu

Herpály-Team Építőipari és
Szolgáltató Kft

-

1 165
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9

Bokod

Oroszlányi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

-

954

10

Bonyhád

FŰTŐMŰ KFT.

-

3 380

11

Budaörs

BTG Kft.

-

714

12

Budapest

Dalkia Energia Zrt.

-

515

13

Budapest

Budapesti Távhőszolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

-

1 068

13.a

Budapesti Erőmű
Zrt. - Újpesti Erőmű
283
- 1045 Budapest, Tó
utca 7.

-

13.b

Budapesti Erőmű
Zrt. - Kelenföldi
Erőmű - 1117
Budapest, Budafoki
út 52.

-

13.c

Budapesti Erőmű
Zrt. - Kispesti Erőmű
0
- 1184 Budapest,
Nefelejcs utca 2.

-

13.d

CHP-Erőmű Kft.

1 226

-

13.e

Főtáv-Komfort Kft. 1 226
1097 Budapest,
Gyáli út 17-19.

-

13.f

Főtáv-Komfort Kft. 1184 Budapest,
1 226
Lakatos utca 44/B

-

13.g

Főtáv-Komfort Kft. 1142 Budapest,
1 226
Tatai út 95.

-

13.h

Green-R Energetikai
1 226
Zrt.

-

13.i

MVM Észak-Budai
Fűtőerőmű Kft.

391

-

13.j

Zugló-Therm
Energiaszolgáltató
Kft.

1 226

-

13.k

Sinergy Kft.

1 226

-

-

0

14

Budapest

Csepeli Hőszolgáltató Kft.

250
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15

Cegléd

Dalkia Energia ZRt.

-

3 219

16

Celldömölk

Cellenergo Kft.

-

1 810

17

Csongrád

Csongrádi Közmű
Szolgáltató Kft.

-

118

18

Csorna

Csornahő Kft.

-

8 625

19

Debrecen

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

2 572

20

Debrecen

DotEnergo Energetikai és
Épületgépészeti Zrt.

-

0

21

Dombóvár

Dalkia Energia Zrt.

-

990

22

Dorog

PROMTÁVHŐ
SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

904

23

Dunakeszi

Termidor Kft.

-

274

24

Dunaújváros

Dunaújvárosi Víz-,CsatornaHőszolgáltató Kft.

-

574

791

-

Energott Fejlesztő
és Vagyonkezelő
Kft.

24.a

25

Eger

EVAT Egri Vagyonkezelő és
Távfűtő Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

-

559

26

Érd

ÉRDHŐ
TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

-

1 062

1 226

-

26.a

Dalkia Energia Zrt.

27

Esztergom

PROMTÁVHŐ
SZOLGÁLTATÓ KFT.

-

686

28

Gödöllő

Gödöllői Távhőszolgáltató
Kft.

-

2 775

1 226

-

28.a

Dalkia Energia Zrt.

29

Gyöngyös

Városgondozási Zrt.

-

559

30

Győr

Győri Közszolgáltató és
Vagyongazdálkodó Zrt.

-

1 404

31

Hajdúböszörmény

Debreceni Hőszolgáltató Zrt.

-

0

32

Hajdúnánás

Hajdúnánási Építő és
Szolgáltató Kft.

-

1 012

33

Hajdúszoboszló

Hajdúszoboszlói Közüzemi
Kft.

-

3 834
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34

Hódmezővásárhely

Hódmezővásárhelyi
Vagyonkezelő Zrt.

-

2 106

35

Inota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

0

36

Kaposvár

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

-

1 660

1 226

-

E.ON
Energiatermelő Kft.

36.a
37

Kapuvár

Kapuvári Hőszolgáltató Kft.

-

935

38

Kazincbarcika

TIMPANON Kft.

-

1 487

336

-

Kazinc-Therm
Fűtőerőmű Kft.

38.a

39

Kecskemét

Kecskeméti Termostar
Hőszolgáltató Kft.

-

2 224

40

Keszthely

Keszthelyi Városüzemeltető
Egyszemélyes Nonprofit Kft.

-

3 127

41

Kiskunfélegyháza

Dunaújvárosi Hőszolgáltató
Kft.

-

2 619

1 226

-

-

477

41.a
42

Dalkia Energia Zrt.
Kiskunhalas

Halas Távhő Kft.

42.a

Halas-T Kft.

1 226

-

42.b

DÉL-ENERGO Ipari,
Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

1 226

-

43

Kisvárda

Várda-Távhő Kisvárda-i
Távhőszolgáltató Kft.

-

457

44

Komárom

Komáromi Távhő Kft.

-

3 065

45

Komló

Komlói Fűtőerőmű Zrt.

-

3 529

46

Körmend

Régióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.

-

107

47

Kőszeg

Kőszegi Távhő Kft.

-

1 585

1 226

-

47.a

Heat Invest Kft.

48

Makó

Makói Kommunális
Nonprofit Kft.

-

0

49

Mátészalka

Mátészalkai
Távhőszolgáltató Kft.

-

349
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50

Mezőhegyes

Mezőhegyesi
Távhőszolgáltató Nonprofit
Kft.

-

0

51

Miskolc

MIHŐ Kft.

-

2 161

51.a

MIFŰ Kft. - Miskolc,
Hold u. hrsz.
23358/9 és Tatár u.
29/a. hrsz. 23358/8.

1 152

-

51.b

MIFŰ Kft. - Miskolc,
Bánki Donát u. 17.

1 087

-

51.c

MIFŰ Kft. - Miskolc,
Szarkahegy u. 21.

1 953

-

52

Mohács

MOHÁCS-HŐ KFT.

-

1 261

53

Mór

MÓRHŐ Kft.

-

1 696

54

Mosonmagyaróvár

VÜF Kft. Távhőszolgáltatási
Üzemegység

-

3 431

1 226

-

MESZ
Mosonmagyaróvár
Kft.

54.a

55

Nagyatád

Dalkia Energia Zrt.

-

1 274

56

Nagykőrös

Dunaújvárosi Hőszolgáltató
Kft.

-

2 104

2 464

-

56.a

Perkons Kft.

57

Nyergesújfalu

DISTHERM KFT.

-

833

58

Nyírbátor

NYÍRBÁTORI
VÁROSÜZEMELTETÉSI
KKH.NONPROFIT KFT.

-

2 587

59

Nyíregyháza

NYÍRTÁVHŐ Nyíregyházi
Távhőszolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság

-

2 291

59.a

E.ON
Energiatermelő Kft.
- Örökösföldi Erőmű 0
- 4400 Nyíregyháza,
Belter. hrsz. 2843/6.

-

59.b

E.ON
Energiatermelő Kft.
- 4400 Nyíregyháza, 1 152
Bethlen Gábor u.
92.

-

60

Nyíregyháza

Energocoop Kft.

-

0
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61

Oroszlány

Oroszlányi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

-

0

62

Ózd

Ózdi Távhőtermelő és
Szolgáltató Kft.

-

2 744

1 226

-

62.a

Ózdi Erőmű Kft.

63

Paks

Duna Center Therm Kft.

-

566

64

Pécs

PÉTÁV

-

1 371

65

Pétfürdő

PÉTKOMM Kft.

-

1 927

66

Pornóapáti

Távhő és Közműszolgáltató
Szövetkezet

-

0

67

Putnok

Városi Kommunális
Gondnokság

-

0

68

Püspökladány

Püspökladányi
Városüzemeltető és
Vízszolgáltató Kft.

-

5 357

1 226

-

-

4 890

2 350

-

-

11 179

1 567

-

-

2 244

1 226

-

68.a
69

KISERŐMŰ PLD Kft.
Salgótarján

Tarjánhő Kft.

69.a
70

Perkons Tarján Kft.
Sárbogárd

Cothec Kft.

70.a
71

Perkons Kft.
Sárospatak

Patakhő Energiaszolgáltató
Nonprofit Kft.

71.a

Sinergy Kft.

72

Sárvár

Sárvár Távhő Hőtermelő és
Szolgáltató Kft.

-

0

73

Sátoraljaújhely

Cothec Kft.

-

1 742

74

Siklós

SIKLÓSI TÁVHŐ NONPROFIT
KFT.

-

1 266

2 161

-

74.a

Perkons SKL Kft.

75

Siófok

Termofok Kft.

-

4 900

76

Sopron

SOPRON HOLDING
Vagyonkezelő Zrt.

-

1 713

77

Sopron

Soproni Erőmű Kft.

-

0

78

Szarvas

Szarvasi Gyógy-Termál Kft.

-

0
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79

Százhalombatta

Szákom Kft.

-

0

80

Szeged

Szegedi Hőszolgáltató Kft.

-

1 446

81

Székesfehérvár

Székesfehérvári
Épületfenntartó és
HőszolgáltatóZrt.

-

568

1 217

-

Székesfehérvári
Fűtőerőmű Kft.

81.a
82

Szekszárd

ALFA-NOVA Kft.

-

1 291

83

Szentendre

Városi Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

-

0

84

Szentes

Szentes Városi Szolgáltató
Kft.

-

0

85

Szentgotthárd

Régióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.

-

0

86

Szentlőrinc

Szentlőrinci Közüzemi
Közhasznú Nonprofit Kft.

-

0

87

Szigetszentmiklós

ARIES Ipari, Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.

-

0

88

Szigetvár

Szigetvári Távhő Szolgáltató
Kft.

-

1 339

89

Szolnok

ALFA-NOVA Kft.

-

996

90

Szombathely

Szombathelyi
Távhőszolgáltató Kft.

-

1 406

1 226

-

-

664

1 226

-

Szombathelyi
Erőmű Zrt.

90.a
91

Tapolca

Városgazdálkodási Kft.
Tapolcai
Kogenerációs
Erőmű Kft.

91.a

92

Tata

Tatai Távhőszolgáltató Kft.

-

0

93

Tatabánya

KOMTÁVHŐ ZRT.

-

1 809

1 102

-

-

1 410

1 226

-

Tatabánya Erőmű
Kft.

93.a
94
94.a

Tiszaújváros

TiszaSzolg 2004 Kft.
Tisza-Therm
Fűtőerőmű Kft.
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95

Tiszavasvári

ALKALOIDA Vegyészeti Gyár
Zrt.

-

0

96

Vác

Váci Távhő Kft.

-

847

97

Várpalota

Várpalotai Közüzemi Kft.

-

495

98

Vasvár

Régióhő Regionális
Hőszolgáltató Kft.

-

0

99

Veresegyház

Veresegyház Városi
Önkormányzat Gazdasági
Műszaki Ellátó Szervezet

-

0

100

Veszprém

„VKSZ" Zrt.

-

1 442

1 772

-

VeszprémKogeneráció
Energiatermelő Zrt.

100.a

101

Záhony

Hőtáv Kft.

-

354

102

Zirc

Dalkia Energia Zrt.

-

0
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A nemzeti fejlesztési miniszter 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról
A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) Budapest Repüléstájékoztató Körzet: Magyarország légterének azon része, amelyen belül a légiközlekedés számára
FL660 (20 100 m STD) magasságig légiforgalmi szolgálatot biztosítanak,
b) Budapest Közelkörzet: a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló jogszabályban
meghatározott Budapest TMA (Terminal Control Area) ellenõrzött légtér,
c) Budapest Repülõtéri Irányító Körzet: a magyar légtér légiközlekedés céljára történõ kijelölésérõl szóló
jogszabályban meghatározott Budapest CTR (Aerodrome Control Zone) ellenõrzött légtér,
d) mûszer szerinti repülési szabályok (Instrument Flight Rules – IFR): a repülés mûszeres meteorológiai körülmények
közötti végrehajtását meghatározó szabályok összessége.

2. A magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjak
2. §

(1) A magyar légtér igénybevételéért – az EUROCONTROL Egyezményhez (módosításaihoz és függelékeihez) –, továbbá
az Útvonalhasználati Díjakról szóló Sokoldalú Megállapodáshoz történt csatlakozás kihirdetésérõl szóló 19/1993.
(I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett, az útvonalhasználati díjakról szóló sokoldalú megállapodással összhangban –
az e rendeletben meghatározottak szerint légtér-igénybevételi díjat kell fizetni. A légtér – igénybevételi díj
útvonalhasználati díjból és közelkörzeti díjból áll.
(2) A légtér-igénybevételi díjat annak kell megfizetnie, aki a repülés végrehajtása idején a légijármû üzemben tartója volt.
Ha az üzemben tartó azonossága ismeretlen, a légijármû üzemben tartójának a légijármû tulajdonosát kell tekintetni,
kivéve, ha bizonyítja, hogy más volt az üzemben tartó.
(3) Az 1191/2010/EU bizottsági rendelettel módosított 1794/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikk (2) bekezdés második
albekezdésében meghatározott kritériumokat a léginavigációs szolgálatok és a hálózati funkciók
teljesítményrendszerének megállapításáról, valamint a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös
követelmények megállapításáról szóló 2096/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2010. július 29-i 691/2010/EU
bizottsági rendeletben meghatározott teljesítménytervben kell meghatározni.

3. Útvonalhasználati díj
3. §

Útvonalhasználati díjat – a 7. §-ban foglalt kivétellel – az 1191/2010/EU bizottsági rendelettel módosított
1794/2006/EK bizottsági rendelet 10. cikke szerint, a Budapest Repüléstájékoztató Körzetben az 5. § (1) bekezdésében
meghatározott távolság alapján mûszer szerinti repülési szabályoknak megfelelõen mûködõ repülések után kell
fizetni.

4. §

A több díjszámítási körzetbe belépõ egyes légijármû után egyetlen útvonalhasználati díjat kell beszedni, amely
egyenlõ azoknak a díjaknak az összegével, amely díjak az egyes díjszámítási körzetek használatával kapcsolatban
merülnek fel.

5. §

(1) Az útvonalhasználati díj meghatározása esetén a távolságtényezõt a következõ pontok között kilométerekben, a nagy
kör mentén mért távolság 100-zal történõ osztásával kell meghatározni:
a) a díjszámítási körzetben lévõ indulási repülõtér vagy a belépés pontja ezen légtérbe, és
b) az elsõ rendeltetési repülõtér ezen díjszámítási körzetben vagy ezen díjszámítási körzetbõl való kilépés pontja.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott belépési és kilépési pont azt a pontot jelenti, ahol a repülési tervben – beleértve
az üzemben tartó által a benyújtott repülési tervben tett, valamint az üzemben tartó által az áramlásszervezési
intézkedések eredményeként elfogadott módosításokat – leírt útvonal keresztezi az adott díjszámítási körzet
oldalhatárait.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni azon repülés esetében is, amely ugyanazon
a repülõtéren fejezõdik be, amelyrõl a légijármû felszállt, és a repülés tartama alatt közbeesõ leszállás nem történt
(a továbbiakban: körrepülés), kivéve, ha:
a) kizárólag egy díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetében a távolságtényezõ a repülõtér és
a repülõtértõl mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek száma osztva százzal és
megszorozva kettõvel,
b) egynél több díjszámítási körzetben végrehajtott körrepülés esetében a távolságtényezõt az (1) és
(2) bekezdésben meghatározott feltételek szerint kell meghatározni, kivéve azt a díjszámítási körzetet, amelyben
a repülõtértõl mért legtávolabbi repülési pont található. Ebben a távolságtényezõ az ezen díjszámítási körzetbe
való belépés pontja és a repülõtértõl mért legtávolabbi repülési pontig a nagy kör mentén mért kilométerek,
valamint ezen legtávolabbi pont, és a díjszámítási körzetbõl való kilépési pont között nagy kör mentén mért
kilométerek száma osztva százzal.
(4) Budapest Repüléstájékoztató Körzet területén történõ felszállás vagy leszállás esetén a számításba veendõ távolságot
20 km-rel csökkenteni kell.
6. §

(1) Az útvonalhasználati egységdíj mértéke – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 43,59 euró, amely általános
forgalmi adót nem tartalmaz.
(2) Az euróban meghatározott egység-díjszabásra tekintettel az útvonalhasználati egységdíj mértékét havonta oly
módon kell kiigazítani, hogy azon hónap átlagos havi devizaárfolyamát alkalmazzák az euró és a forint között, amely
megelõzte azt a hónapot, amelyben a repülést végrehajtották. Az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuters
által kiszámított Záró Kereszt Árfolyamok havi átlagának, amely a napi BID árfolyamokon alapul.

7. §

Az útvonalhasználati díj megfizetése alól az 1794/2006/EK bizottsági rendelet 9. cikkének (1) bekezdésében
meghatározott eseteken túl a következõ repülések mentesülnek:
a) az Eurocontrol Európai Szervezet a Légiközlekedés Biztonságáért (a továbbiakban: Eurocontrol) tagállamok
katonai légijármûveivel végrehajtott katonai célú repülések,
b) azoknak az államoknak a katonai légijármûveivel végrehajtott katonai célú repülések, amelyeknek Magyarország
két- vagy többoldalú nemzetközi szerzõdésben díjmentességet biztosított,
c) földi léginavigációs berendezésként használt vagy használni tervezett berendezések ellenõrzése, vagy
kipróbálása kizárólagos céljával végrehajtott repülések, kivéve az adott légijármû áttelepülését, és
d) a körrepülések.

4. Közelkörzeti díj
8. §

(1) A közelkörzeti díjat – a 10. §-ban foglalt kivétellel – az 1191/2010/EU bizottsági rendelettel módosított 1794/2006/EK
bizottsági rendelet 11. cikke szerint, a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülõtérrõl induló – a Budapest
Repüléstájékoztató Körzetben az 5. § (4) bekezdésében meghatározott 20 km-es távolság alapján –, valamint
a Budapest Közelkörzetben és Budapest Repülõtéri Irányító Körzetben végrehajtott mûszer szerinti repülési
szabályoknak megfelelõen mûködõ repülések után kell fizetni.
(2) A közelkörzeti díj a Budapest Közelkörzetben és a Budapest Repülõtéri Irányító Körzetben lévõ léginavigációs
berendezések és szolgálatok biztosítása, valamint az Eurocontrol által mûködtetett közelkörzeti díjrendszer kapcsán
felmerülõ költségek fedezésére szolgál.

9. §

(1) A közelkörzeti egységdíj mértéke – a (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 329,35 euró, amely általános forgalmi
adót nem tartalmaz.
(2) Az euróban meghatározott egység-díjszabásra tekintettel, a közelkörzeti egység-díjszabás mértékét havonta oly
módon kell kiigazítani, hogy azon hónap átlagos havi devizaárfolyamát alkalmazzák az euró és a forint között, amely
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megelõzte azt a hónapot, amelyben a repülést végrehajtották. Az alkalmazott átváltási árfolyam megfelel a Reuters
által kiszámított Záró Kereszt Árfolyamok havi átlagának, amely a napi BID árfolyamokon alapul.
10. §

A közelkörzeti díj megfizetése alól mentesülnek a 7. § a)–d) pontjában szereplõ repülések, továbbá:
a) olyan légijármûvel végrehajtott repülések, amelyek engedélyezett legnagyobb felszálló-tömege kettõ tonnánál
kevesebb,
b) hivatalos küldetésben lévõ uralkodó és közvetlen családja, állam- kormányfõ és miniszterek kizárólagos
szállítására végrehajtott repülések; ezt valamennyi esetben a repülési tervben a megfelelõ státusindikátor
jelzésével alá kell támasztani,
c) illetékes kutató-mentõ testület által engedélyezett kutató-mentõ repülések.

5. A légtér-igénybevételi díj fizetésének közös szabályai
11. §

(1) A légtér-igénybevételi díjat – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel –az Eurocontrol bankszámlájára euróban kell
befizetni. Az Eurocontrol a légtér igénybevételérõl a díj fizetésére kötelezett részére számlát állít ki. A díj a repülés
végrehajtásának napján esedékes, megfizetésére a kötelezett számára a számla kiállításától számított 30 nap áll
rendelkezésre, amelyet a számlán fel kell tüntetni.
(2) Ha a légtér-igénybevételi díj fizetésére kötelezett az Eurocontrol Egyezményt aláíró valamely államban honos, akkor
a légtér-igénybevételi díjat a honossága szerinti állam konvertibilis valutájában is megfizetheti az Eurocontrol által
a honossága szerinti államban kijelölt bankszervezetnél. Ebben az esetben az euróban kifejezett összegnek nemzeti
valutára történõ átszámítását a befizetés napján és helyén érvényes, a kereskedelmi tranzakciókhoz kihirdetett napi
árfolyamon kell elvégezni.
(3) Ha a légtér-igénybevételi díjat az (1) bekezdésben meghatározott idõpontig az Eurocontrol fizetési számláján nem
írják jóvá, a díj fizetésére kötelezett a díjon felül késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja
a kötelezett által meg nem fizetett légtér-igénybevételi díj, mértéke naptári naponként a díj 11,57%-ának 365-öd
része.
(4) A késedelembe esést követõen a légtér-igénybevételi díj és a kamat megfizetését euróban kell teljesíteni.

12. §

(1) A befizetésekhez nyilatkozatot kell csatolni, megadva a kifizetett számlák és leszámított hitellevelek hivatkozási
számait, dátumait és euróban kifejezett összegeit. A számlák euróban kifejezett összegeit ugyancsak fel kell tüntetni
azokon a számlákon is, ahol a légtér-igénybevételi díj fizetésére kötelezett a nemzeti valutában történõ befizetés
lehetõségét veszi igénybe.
(2) A számlával kapcsolatos kifogást az Eurocontrolhoz kell benyújtani. A számlán fel kell tüntetni a kifogásnak
az Eurocontrolhoz történõ megérkezésére elõírt legkésõbbi idõpontként a számla keltétõl számított 60. napot.
(3) A kifogás benyújtásának idõpontja az az idõpont, amikor a kifogást az Eurocontrol kézhez veszi.
(4) A kifogást indokolni kell, és csatolni kell hozzá minden vonatkozó bizonyítékot.
(5) A légtér-igénybevételi díj fizetésére kötelezettet az általa benyújtott kifogás nem jogosítja fel arra, hogy a vonatkozó
számla alapján fizetendõ összeget a kifogásolt összeggel csökkentse, kivéve, ha ehhez az Eurocontrol hozzájárult.
(6) Ha az Eurocontrol és a légtér-igénybevételi díj fizetésére kötelezett kölcsönösen adósai és hitelezõi egymásnak,
számlatartozást kiegyenlítõ befizetést nem lehet kezdeményezni az Eurocontrol elõzetes beleegyezése nélkül.

13. §

(1) A légtér-igénybevételi díj a légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) törvény szerinti
légiforgalmi irányító szervezetet illeti meg, az Lt. 61/A. § (3) bekezdésében foglalt feladatainak ellátása, valamint
a magyar légtérben a repülésmeteorológiai szolgáltatás biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti repülésmeteorológiai szolgáltatásba az Lt. 36/A. §-ában meghatározott repülõtéren nyújtott
szolgáltatás kivételével nem tartozik bele a repülõtéri repülésmeteorológiai szolgáltatás.
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6. Záró rendelkezések
14. §

(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet és a magyar
légtér igénybevételéért fizetendõ díjról szóló 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról szóló 29/2010. (XII. 22.)
NFM rendelet.

15. §

Ez a rendelet
a) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i
1794/2006/EK európai bizottsági rendelet,
b) a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló 1794/2006/EK rendelet
módosításáról szóló, 2010. december 6-i 1191/2010/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 85/2011. (XII. 29.) NFM rendelete
az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra
meghatározott elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló
19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény 54. § (6) bekezdésében és az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában foglalt
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

(1) Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplõ Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott
elõirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2. §-a a következõ 10a. és 10b. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„10a. indulótõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 5. pontjában meghatározott tõke,
10b. kilépési stratégia: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 7. pontjában meghatározott stratégia,”
(2) Az R. 2. §-a a következõ 12a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„12a. közszolgáltatás: az EUMSz 106. cikk (2) bekezdése szerinti általános gazdasági érdekû szolgáltatás,”
(3) Az R. 2. §-a a következõ 13a. és 13b. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„13a. kvázi-sajáttõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 2. pontjában meghatározott tõke,
13b. magvetõ tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 4. pontjában meghatározott tõke,”
(4) Az R. 2. §-a a következõ 16a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„16a. növekedési tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 6. pontjában meghatározott tõke,”
(5) Az R. 2. §-a a következõ 20a. ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„20a. saját tõke: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 28. cikk 1. pontjában meghatározott tõke,”
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2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § A Regionális Fejlesztés Operatív Programok forrásai a következõ jogcímeken használhatók fel:
1. Régészeti lelõhelyek, értékek feltárása, mûemlékvédelem alatt álló ingatlanok, kastélyok, várak, múzeumok
helyreállítása, értékõrzõ megújítása, látogatóbarát fejlesztése;
2. Örökségvédelem, történelmi és kulturális örökség fenntartható hasznosítása;
3. Kulturális létesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése;
4. Szabadidõ- és sportlétesítmények kialakítása, fejlesztése, fenntartható munkahelyek létesítése;
5. Távfûtõ rendszerek kialakítása és korszerûsítése;
6. Biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és
szennyvíziszap biogáz elõállítására, illetve energiaforrásként történõ felhasználására szolgáló beruházások;
7. Biomassza, növényi és állati, valamint élelmiszeripari melléktermékek és biohulladékok, trágya, szennyvíz és
szennyvíziszap komposzt elõállításra történõ felhasználását szolgáló beruházások;
8. Turizmus fogadási feltételeinek javítása, szálláshelyfejlesztés, kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, fejlesztése,
szervezeti és mûködési feltételek javítása;
9. Turisztikai célú kisvasutak, erdei vasutak és a kapcsolódó ökoturisztikai létesítmények felújítása, fejlesztése;
10. Turisztikai hálózatok, klaszterek, együttmûködések alapításának, szervezésének, általuk megvalósított
beruházások támogatása;
11. A hazai geotermikus potenciál kihasználására épülõ hõenergia ellátás fejlesztése, hõszivattyús rendszerek és
passzív épületek fejlesztése;
12. Fejlesztések mûködtetéséhez szükséges munkaerõ képzése, vállalkozások humánerõforrás fejlesztése;
13. Kulturális, vallási, mûvészeti, gasztronómiai rendezvények, fesztiválok infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;
14. Sportrendezvények infrastrukturális fejlesztése, lebonyolítása;
15. Konferenciáknak helyt adó létesítmények, konferenciaközpontok kialakítása, meglévõk infrastrukturális és
technológiai fejlesztése;
16. Tematikus turisztikai termékek feltételrendszerének, illetve a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése;
17. Napenergiát hasznosító rendszerek telepítése;
18. Vállalkozások versenyképességének növelése, vállalati beruházások, munkahelyteremtõ beruházások támogatása;
19. Ipari parkok létesítése, szolgáltatások fejlesztése, befektetési környezet fejlesztése;
20. Szélenergiával történõ villamosenergia-termelés fejlesztése;
21. Vállalkozások betelepítésére alkalmas ipari területek fejlesztése;
22. Beruházásokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó tájékoztatási, információs és marketingtevékenység támogatása;
23. Megvalósíthatósághoz kötõdõ dokumentáció elkészítése, beruházás elõkészítése, hatásvizsgálatok készítése,
24. Munkaerõ-piaci beilleszkedést vagy újra-beilleszkedést segítõ képzési, oktatási programok;
25. Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények utólagos akadálymentesítése;
26. A települési szilárd hulladék, az állati eredetû hulladékok, az építési-bontási hulladék egyes összetevõinek
elkülönített gyûjtése és anyagában történõ hasznosítása, a veszélyes összetevõk ártalmatlanítása;
27. 5 MW teljesítmény alatti vízerõmûvek korszerûsítése, illetve létesítése;
28. KKV-k adott kiállításon, vásáron való elsõ megjelenésének támogatása;
29. KKV-k részére nyújtott tanácsadás;
30. Nagyvállalatok részére tanácsadás, információnyújtás, projekt-tervezés és projekt-menedzsment;
31. Gazdasági tevékenység funkciójú épületek energiaellátási rendszerének megújítása, különös tekintettel a
megújuló energiaforrások felhasználására;
32. Gazdasági tevékenység funkciójú intézmények, létesítmények használatához közvetlenül kapcsolódó
infrastrukturális fejlesztések;
33. Klaszterek, hídképzõ intézmények támogatása;
34. Vállalati szervezetfejlesztés, folyamatmenedzsment támogatása;
35. KKV-k részére kockázati tõkebefektetés nyújtása;
36. Közszolgáltatások fejlesztése.”

3. §

Az R. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § A 4. §
a) 1–11., 13–21., 23., 26–27., 32–33. pontjában megjelölt jogcímek alapján regionális beruházási és foglalkoztatási
támogatás (a továbbiakban: regionális beruházási támogatás) nyújtható;
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b) 28. pontjában megjelölt jogcím alapján KKV-k vásárokon való részvételéhez, 29. pontjában megjelölt jogcím alapján
KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtható támogatás;
c) 12. és 24. pontjában megjelölt jogcímek alapján képzési célú támogatás nyújtható;
d) 1–36. pontjában megjelölt jogcímek alapján csekély összegû támogatás nyújtható;
e) 1–3. és 13. pontjában megjelölt jogcímek alapján, ha azok elõsegítik a kultúra és a kulturális örökség megõrzését,
kulturális célú támogatás nyújtható;
f) 35. pontjában megjelölt jogcím alapján kockázati tõkejuttatás nyújtható a kis- és középvállalkozásokba történõ
kockázatitõke-befektetések elõmozdítását célzó állami támogatásokról szóló közösségi iránymutatás alapján, feltéve
hogy a támogatási programot az Európai Bizottság az EUMSz 108. cikk (3) bekezdésében meghatározott eljárásban
engedélyezte;
g) 29. és 34. pontjában megjelölt jogcímek alapján újonnan létrehozott kisvállalkozások részére nyújtható támogatás;
h) 31. pontjában megjelölt jogcím alapján az energia-megtakarítási intézkedésekhez környezetvédelmi beruházási
támogatás nyújtható;
i) 1–35. pontjában megjelölt jogcímek alapján pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás
(a továbbiakban: átmeneti támogatás) nyújtható;
j) 36. pontjában megjelölt jogcím alapján közszolgáltatások ellentételezésére és fejlesztésére támogatás nyújtható;
k) 35. pontja alapján kockázati tõke formájában támogatás nyújtható.”
4. §

Az R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a § a következõ (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A költségvetésbõl nyújtott támogatás igénybevételével megvalósult beruházások a fenntartási idõszak végéig
kizárólag a támogatási szerzõdésben és a pályázatban meghatározott céloknak megfelelõen hasznosíthatók.
A költségvetésbõl támogatott beruházással létrehozott vagyon – ha az a kedvezményezett tulajdonába, illetve
vagyonkezelésébe kerül – az Ámr. 128. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett, a támogatási
szerzõdésben foglalt kötelezettségek lejártáig csak a támogató elõzetes jóváhagyásával idegeníthetõ el, adható bérbe
vagy más használatába, illetve terhelhetõ meg.
(8a) Ha az elidegenítéshez a támogató hozzájárult, a kedvezményezett mentesül a támogatási összeg
visszafizetésének kötelezettsége alól. Hozzájárulás hiányában a kedvezményezett köteles a tárgyi eszköz értékére esõ
támogatást az Ámr. 148. § (2) bekezdése szerint visszafizetni.”

5. §

Az R. a 17. §-t követõen a következõ 17/A. §-sal és az azt megelõzõ fejezetcímmel egészül ki:

„A KÖZSZOLGÁLTATÁSOK FINANSZÍROZÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
17/A. § (1) Közszolgáltatás finanszírozásához támogatást kizárólag a közszolgáltatás ellátásával megbízott
kedvezményezett kaphat.
(2) A közszolgáltatások ellátását szolgáló infrastrukturális fejlesztésekhez nyújtott támogatás csak olyan mértékben
korlátozhatja a versenyt, amely mindenképpen szükséges a feladat hatékony ellátásához.
(3) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás mûködtetésével és fejlesztésével kapcsolatban
felmerült indokolt költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét.
(4) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl a (2)–(3) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.”
6. §

Az R. a 22/B. §-t követõen a következõ 22/C. §-sal és az azt megelõzõ fejezetcímmel egészül ki:

„KOCKÁZATI TÕKE FORMÁJÁBAN NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
22/C. § (1) A 7. § k) pontja alapján a (2)–(7) bekezdésben szereplõ feltételek teljesülése esetén nyújtható támogatás.
(2) A befektetési alap által nyújtandó beruházási részösszegek bármely tizenkét hónap alatt vállalkozásonként nem
haladhatják meg a 1,5 millió eurónak megfelelõ forintösszeget.
(3) A kockázati tõkejuttatás magvetõ tõke, indulótõke, illetve növekedési tõke formájában történhet.
(4) A befektetési alap a KKV-kba fektetett teljes költségvetésének legalább 70%-át sajáttõke- és kvázi sajáttõke
formájában nyújtja.
(5) A befektetési alap a KKV-kba kizárólag abban az esetben fektet be, ha befektetésével egyidejûleg legalább az
összbefektetés 30%-áig független magánbefektetõ is befektet ugyanabba a vállalkozásba.
(6) A kockázati tõke juttatás feltétele, hogy
a) a befektetésre vonatkozóan üzleti terv készül, amely részletes információkat tartalmaz a termékrõl, az értékesítésrõl,
valamint a jövedelmezõség alakulásáról, és megállapítja a projekt elõzetes életképességét és
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b) minden befektetésre vonatkozóan világos és reális kilépési stratégia áll rendelkezésre.
(7) A befektetési alap üzleti alapon történõ irányításának biztosítása érdekében a következõ feltételeknek kell
teljesülniük:
a) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás elõírja, hogy a vezetõk javadalmazása
teljesítményhez kötött,
b) a szakmai alapkezelõ és az alapban résztvevõk közötti megállapodás meghatározza az alap célkitûzéseit és a
befektetések javasolt idõzítéseit,
c) a magánbefektetõk képviseltetik magukat a döntéshozatalban és
d) az alapkezelés a legjobb gyakorlatok alkalmazásával és prudenciális felügyelet mellett zajlik.”
7. §

Az R. „AZ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK” címû fejezete a 25/A. §-t követõen a
következõ 25/B. §-sal egészül ki:
„25/B. § (1) A támogatott projekt megkezdése idõpontjának a következõ idõpont minõsül:
a) építési beruházási tevékenységet tartalmazó projekt esetén a kivitelezõi (vállalkozási) szerzõdés hatályba lépésének
napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
b) tárgyi eszköz, forgó eszköz, immateriális javak (a továbbiakban együtt: eszközök) beszerzését tartalmazó projekt
esetén
ba) az elsõ beszerzett eszköz megrendelését igazoló okmány megrendelõhöz történõ megérkezésének dátuma,
bb) megrendelés hiányában a beszerzésre megkötött elsõ szerzõdés hatályba lépésének napja, függetlenül a
szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
bc) megrendelés és szerzõdés nélkül beszerzett eszközök esetén a számlán feltüntetett fizikai teljesítés, a
számlakiállítás és a számlakiegyenlítés dátuma közül a legkorábbi idõpont,
c) szolgáltatás, egyéb tevékenység támogatása esetén, ha a szerzõdéskötést megelõzõen megrendelésre kerül sor,
ennek idõpontja, elõzetes megrendelés hiányában a megvalósításra megkötött elsõ szerzõdés hatályba lépésének
napja, függetlenül a szerzõdés létrejöttének napjától, érvényességétõl,
d) fejlesztési célú pénzeszközök átadását tartalmazó projekt esetén az elsõ pénzátadás napja,
e) beruházás saját vállalkozásban történõ megvalósítását, vagy saját vállalkozásban teljesített szolgáltatást tartalmazó
projekt vonatkozásában
ea) építési tevékenységnél építési napló vezetés kötelezettségének fennállása esetén az építési naplóba történt elsõ
bejegyzés napja,
eb) oktatást, képzést, vagy rendezvényeket magába foglaló szolgáltatás esetén az elsõ ilyen esemény napja,
ec) nem elõkészítési költségnek minõsülõ számla vagy egyéb elszámolást alátámasztó bizonylaton szereplõ fizikai
teljesítés, a bizonylat kiállítása vagy a bizonylat kiegyenlítése dátuma közül a legkorábbi idõpont vagy a tevékenység
végrehajtásában résztvevõ saját foglalkoztatott munkaköri leírásában, munkáltatói utasításban e projekt kapcsán
megjelölt kezdési idõpont,
f) a településfejlesztési felhívások esetén a közvetett támogatás formájában megvalósuló programalap pályázatainak
meghirdetése.
(2) Ha a projekt keretében több, az (1) bekezdés szerinti tevékenység támogatására kerül sor, az (1) bekezdésben
meghatározott idõpontok közül a legkorábbit kell a projekt megkezdésének tekinteni.
(3) A projekt-elõkészítési tevékenység nem jelenti a projekt megkezdését.”

8. §

Az R. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„ 27. § E rendelet
a) 7. § a)–c), g)–h) és k) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös
piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i
800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214/3.
2008. 08. 09.),
b) 7. § d) pontja a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december
15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.),
c) 7. § e) pontja a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül címû,
N 276/2007. számú bizottsági határozat,

39934

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 162. szám

d) 7. § i) pontja a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a
jelenlegi pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló bizottsági
közlemény (HL C 6/5., 2011. 01. 11.) és
e) 7. § j) pontja az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások
mûködtetésével megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami
támogatásokra történõ alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.”
9. §

10. §

Az R. 2. § 2. pontjában az „az Európai Közösséget létrehozó Szerzõdés (a továbbiakban: EK Szerzõdés) 87. cikk
(1) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Európai Unió mûködésérõl szóló Szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 107.
cikk (1) bekezdése” szöveg, az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 5. pontja” szövegrész helyébe az „az EK Szerzõdés
87. és 88. cikkének a csekély összegû támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK
bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet) 2. cikke” szöveg, 2. § 5. pontjában az
„a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 36. pontjában” szövegrész helyébe az „az európai uniós versenyjogi értelemben
vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképrõl szóló 37/2011. (III. 22.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 3. pontjában” szöveg, 2. § 16. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet
8. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-ában” szöveg, 2. § 19. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.)
Korm. rendelet 1. § 20. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 13. pontjában” szöveg, 2. § 25. pontjában az
„a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 24. pontjában” szövegrész helyébe az „az Atr. 2. § 15. pontjában” szöveg, 2. §
26. pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében” szövegrész helyébe az „az Atr.
2. mellékletében” szöveg, 2. § 27. pontjában az „EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az
„EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe
az „EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 3. § (2) bekezdésében az „Az EK Szerzõdés 87. cikk
(1) bekezdésének” szövegrész helyébe az „Az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének” szöveg, 8. § (3) bekezdésében az
„a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az Atr. 25. § (1) bekezdésében”
szöveg, 8. § (6) bekezdés a) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az
„az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész
helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 8. § (6) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés
87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, az „az EK
Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg,
14. § (1) bekezdés a) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz
107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, 14. § (1) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés
c) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 14. § (3) bekezdés a) pontjában az
„az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja”
szöveg, 14. § (3) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az „az
EUMSz 107. cikk (3) bekezdés c) pontja” szöveg, 14. § (4) bekezdésében az „az EK Szerzõdés 87. cikk (3) bekezdés a)
pontja” szövegrész helyébe az „az EUMSz 107. cikk (3) bekezdés a) pontja” szöveg, 20. § (4) bekezdésében az „a 7. §
d) pontban meghatározott bizottsági rendeletre,” szövegrész helyébe az „az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre”
szöveg, 21. § (2) bekezdés b) pontjában a „18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet” szövegrész helyébe a „miniszteri rendelet”
szöveg, 22/B. § (1) bekezdés b) pontjában az „az EK Szerzõdés I. Mellékletében” szövegrész helyébe az „az EUMSz
I. Mellékletében” szöveg, 22/B. § (1) bekezdés c) pontjában az „az EK Szerzõdés I. Mellékletében” szövegrész helyébe az
„az EUMSz I. Mellékletében” szöveg, 23. § (1) bekezdés b) pontjában az „a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 8. számú
melléklete” szövegrész helyébe az „az Atr. 6. §-a” szöveg, 23. § (1) bekezdés c) pontjában az „az Ámr. 88. §-ának
(2) bekezdése” szövegrész helyébe az „az Áht. 122/A. §-a” szöveg lép.
(1) Hatályát veszti az R. 1. § (3) bekezdése, 2. § 18. pontja, 3. § (1) bekezdésében az „Áht., az Ámr., a 2007–2013
programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból
származó támogatások felhasználásának alapvetõ szabályairól és felelõs intézményeirõl szóló 255/2006. (XII. 8.) Korm.
rendelet, valamint a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló
16/2006. (XII. 28.) MeHVM–PM együttes rendelet rendelkezéseivel összhangban az” szövegrész és 23. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 7. § i) pontja, 22/A–22/B. §-a és az azokat megelõzõ fejezet cím és 27. § d) pontja.
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(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 10. § (2) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 2012. január 2-án hatályát veszti.
E rendelet
a) a Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetõnek
nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet
I. fejezete, 13–14. cikke, 17. cikke, 21. cikke, 26–29. cikke és 38–39. cikke (HL L 214/3. 2008. 08. 09.),
b) a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5, 2006. 12. 28.),
c) a kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül címû, N 276/2007.
számú bizottsági határozat,
d) a finanszírozási lehetõségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi
pénzügyi és gazdasági válságban alkalmazott ideiglenes közösségi keretszabályról szóló bizottsági közlemény
(HL C 6/5., 2011. 01. 11.) és
e) az EK-Szerzõdés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekû szolgáltatások mûködtetésével
megbízott vállalkozások részére közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra
történõ alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelete
a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági)
autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz
különjáratok legmagasabb díjairól szóló 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet módosításáról
Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:
1. §

A belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés,
valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól szóló
48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (5)–(7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A helybiztosítás díja a menetdíjon felül 160 forint.
(6) A vasúti Intercity (IC) vonat pótjegy díja 465 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelezõ
helybiztosítással közlekedõ Intercity (IC) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelezõ.
(7) A vasúti Intercity Rapid (ICR) vonat pótjegy díja 630 forint, amely a helybiztosítás díját nem tartalmazza. A kötelezõ
helybiztosítással közlekedõ Intercity Rapid (ICR) vonatokra a pótjegyváltással együtt helyjegy váltása is kötelezõ.”
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2. §

(1) Az R. 3. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az érvényes menetjegy az utazási jogosultságot igazolja. A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti
autóbusszal végzett és a vasúti személyszállítás csak érvényes, utazásra jogosító okmánnyal (menetjeggyel vagy más,
a jogosultságot igazoló okmánnyal) vehetõ igénybe.”
(2) Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben azon a vasútállomáson, ahol az utas a vonatra felszáll, nincs pénztár vagy a menetjegykiadás
szünetel, a szolgáltató köteles a vonaton pótdíj felszámítása nélkül egy utazásra érvényes menetjegyet kiszolgáltatni.
Bérletjegy vagy csoportos utazásra menetjegy jármûvön (vonaton vagy autóbuszon) való kiszolgáltatását a
szolgáltató az üzletszabályzatában kizárhatja.”

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belföldi helyközi (távolsági) utazásra váltott menetjegy a nemzetközi forgalomban történõ utazásra nem
érvényes.”

4. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 500 forint pótdíjat fizet a jármûvön, aki)
„a) vonaton menetjegy-kiegészítés, kocsiosztály-különbözet fizetésére köteles és a menetjegy-kiegészítést,
kocsiosztály-különbözetet nem fizette meg, kivéve, ha olyan helyen száll fel, ahol a menetjegy megváltására nincs
lehetõség,”
(2) Az R. 8. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A megállapított menetdíj vagy pótjegy díján felül 8000 forint pótdíjat fizet, aki)
„f) a menetjegyet vagy az egyéb utazásra jogosító igazolványt meghamisítva használja fel,”

5. §
6. §

Az R. 1–3. melléklete helyébe az 1–3. melléklet lép.
(1) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, valamint 8. § (1) bekezdés e) pontja.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„1. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez
1. Egy útra szóló menetdíjak (forintban)
A

B

1.

Teljes árú menetjegy
az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Távolság
(km)

C

D

E

Teljes árú menetjegy
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

50%-os kedvezményes
menetjegy az
autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

90%-os kedvezményes
menetjegy az
autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

2.
3.
4.
5.
6.

5
10
15
20
25

155
250
310
370
465

195
315
390
465
580

80
125
155
185
235

15
25
30
35
45

7.
8.
9.
10.
11.

30
35
40
45
50

560
650
745
840
930

700
815
930
1 050
1 160

280
325
375
420
465

55
65
75
85
95

12.

60

1 120

1 400

560

110
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13.
14.
15.
16.

70
80
90
100

1 300
1 490
1 680
1 860

1 630
1 860
2 100
2 330

650
745
840
930

130
150
170
185

17.
18.
19.
20.
21.

120
140
160
180
200

2 200
2 520
2 830
3 130
3 410

2 750
3 150
3 540
3 910
4 260

1 100
1 260
1 420
1 570
1 710

220
250
285
315
340

22.
23.
24.
25.
26.

220
240
260
280
300

3 690
3 950
4 200
4 430
4 660

4 610
4 940
5 250
5 540
5 830

1 850
1 980
2 100
2 220
2 330

370
395
420
445
465

27.
28.
29.
30.

350
400
450
500

5 160
5 590
5 940
6 210

6 450
6 990
7 430
7 760

2 580
2 800
2 970
3 110

515
560
595
620

31.

500 felett

6 400

8 000

3 200

640

2. A felmutatóra érvényes bérletek ára
a) A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes területi érvényességû bérletek
ára (forintban)
A

1.
2.
b)

megyei

B

C

havi

éves

84 900

849 000

A VOLÁN társaságok távolsági (helyközi) autóbuszjáratain felmutatóra érvényes viszonylati érvényességû
bérletek ára (forintban)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

A

B

C

Távolság (km)

havi

éves

100

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100
felett

7 710
11 500
15 700
21 100
26 500
32 000
37 200
42 600
47 800
53 000
63 700
74 300
84 900
95 600
106 100
116 600

77 100
115 000
157 000
211 000
265 000
320 000
372 000
426 000
478 000
530 000
637 000
743 000
849 000
956 000
1 061 000
1 166 000
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3. A havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek díjai
a) Havi (30 napos) bérlet (forintban)
A

B

C

Távolság
(km)

Teljes árú havi (30 napos) bérlet
az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Teljes árú havi (30 napos) bérlet
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

1.

b)

2.
3.
4.
5.
6.

5
10
15
20
25

5 940
9 580
11 900
14 200
17 800

7 430
12 000
14 900
17 800
22 300

7.
8.
9.
10.
11.

30
35
40
45
50

21 400
24 900
28 500
32 200
35 600

26 800
31 100
35 600
40 300
44 500

12.
13.
14.
15.
16.

60
70
80
90
100

42 900
49 800
57 100
64 300
71 200

53 600
62 300
71 400
80 400
89 000

17.
18.
19.
20.
21.

120
140
160
180
200

84 300
96 500
108 400
119 900
130 600

105 400
120 600
135 500
149 900
163 300

22.
23.
24.
25.
26.

220
240
260
280
300

141 300
151 300
160 900
169 700
178 500

176 600
189 100
201 100
212 100
223 100

27.
28.
29.
30.

350
400
450
500

197 600
214 100
227 500
237 800

247 000
267 600
284 400
297 300

31.

500 felett

245 100

306 400

Félhavi bérlet (forintban)
A

B

C

Távolság
(km)

Teljes árú félhavi bérlet
az autóbusz-közlekedésben
és a vasúti közlekedésben
2. kocsiosztályon

Teljes árú félhavi bérlet
a vasúti közlekedésben
1. kocsiosztályon

1.

2.
3.
4.
5.
6.

5
10
15
20
25

2 970
4 790
5 940
7 090
8 900

3 720
6 000
7 450
8 900
11 200

7.
8.
9.
10.

30
35
40
45

10 700
12 400
14 300
16 100

13 400
15 600
17 800
20 200
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11.

50

17 800

22 300

12.
13.
14.
15.
16.

60
70
80
90
100

21 400
24 900
28 500
32 200
35 600

26 800
31 200
35 700
40 200
44 500

17.
18.
19.
20.
21.

120
140
160
180
200

42 100
48 300
54 200
59 900
65 300

52 700
60 300
67 800
75 000
81 700

22.
23.
24.
25.
26.

220
240
260
280
300

70 700
75 600
80 400
84 800
89 200

88 300
94 600
100 600
106 100
111 600

27.
28.
29.
30.

350
400
450
500

98 800
107 000
113 800
118 900

123 500
133 800
142 200
148 700

31.

500 felett

122 600

153 200

4. A rendszeres kedvezményes utazásra szolgáló havi (30 napos) bérletek és félhavi bérletek ára
1.

A

B

C

Távolság
(km)

90%-os kedvezményes havi
(30 napos) bérlet

90%-os kedvezményes félhavi bérlet

2.
3.
4.
5.
6.

5
10
15
20
25

595
960
1 190
1 420
1 780

295
480
595
710
890

7.
8.
9.
10.
11.

30
35
40
45
50

2 140
2 490
2 850
3 220
3 560

1 070
1 250
1 430
1 610
1 780

12.
13.
14.
15.
16.

60
70
80
90
100

4 290
4 980
5 710
6 430
7 120

2 150
2 490
2 860
3 220
3 560

17.
18.
19.
20.
21.

120
140
160
180
200

8 430
9 650
10 800
12 000
13 100

4 220
4 830
5 420
6 000
6 530

22.
23.
24.
25.

220
240
260
280

14 100
15 100
16 100
17 000

7 070
7 570
8 050
8 490
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26.

300

17 900

8 930

27.
28.
29.
30.

350
400
450
500

19 800
21 400
22 800
23 800

9 880
10 700
11 400
11 900

31.

500 felett

24 500

12 300
”

2. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez
1. Útipoggyász és élõ állatok fuvarozásának díja a helyközi menetrend szerinti autóbusz-közlekedésben
1.
2.
3.
4.

A

B

Távolság (km)

Útipoggyász fuvarozásának díja (forint)

1–50
51–100
100 felett

155
200
275

Kutyaszállításért és az autóbuszba bevitt, a kézipoggyásznál nagyobb tömegû vagy terjedelmû csomagok
továbbításáért az útipoggyász fuvarozására meghatározott díjat kell fizetni. Kerékpár a kerékpár szállítására alkalmas
autóbuszokon szállítható, az alkalmasságot a szolgáltató köteles az autóbuszokon feltüntetni.
A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítõ
kutya, továbbá a rendõrségi (vám- és pénzügyõrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
2. Útipoggyász fuvarozásának díja a vasúti közlekedésben
1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

B

Távolság (km)

Poggyász-darabonként forintban

5
10
15
20
25

510
510
510
510
510

7.
8.
9.
10.
11.

30
35
40
45
50

510
510
510
510
510

12.
13.
14.
15.
16.

60
70
80
90
100

615
715
820
925
1 020

17.
18.
19.
20.
21.

120
140
160
180
200

1 210
1 390
1 560
1 720
1 880

22.
23.
24.
25.

220
240
260
280

2 030
2 170
2 310
2 440
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26.

300

2 560

27.
28.
29.
30.

350
400
450
500

2 840
3 070
3 270
3 420

31.

500 felett

3 520

3. Élõ állatok fuvarozásának díja, valamint a kerékpár viteldíja a vasúti közlekedésben
a) Egy útra szóló
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság (km)

Forintban

5
10
15
20
25

235
235
235
235
235

8.
9.
10.
11.
12.

30
35
40
45
50

235
235
235
235
235

13.
14.
15.
16.
17.

60
70
80
90
100

280
325
375
420
465

18.
19.
20.
21.
22.

120
140
160
180
200

550
630
710
785
855

23.
24.
25.
26.
27.

220
240
260
280
300

925
990
1 050
1 110
1 170

28.
29.
30.
31.

350
400
450
500

1 290
1 400
1 490
1 550

32.

500 felett

1 600

A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítõ
kutya, továbbá a rendõrségi (vám- és pénzügyõrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.
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Havi (30 napos) bérlet
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B
Bármely vonat 2. kocsiosztályában

Távolság (km)

Forintban

5
10
15
20
25

1 340
2 160
2 680
3 200
4 010

8.
9.
10.
11.
12.

30
35
40
45
50

4 820
5 600
6 410
7 250
8 010

13.
14.
15.
16.
17.

60
70
80
90
100

9 650
11 200
12 800
14 500
16 000

18.
19.
20.
21.
22.

120
140
160
180
200

19 000
21 700
24 400
27 000
29 400

23.
24.
25.
26.
27.

220
240
260
280
300

31 800
34 000
36 200
38 200
40 200

28.
29.
30.
31.

350
400
450
500

44 500
48 200
51 200
53 500

32.

500 felett

55 100

A segítõ kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítõ
kutya, továbbá a rendõrségi (vám- és pénzügyõrségi) szolgálati kutya szállítása díjtalan.”
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3. melléklet a 86/2011. (XII. 29.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 48/2007. (IV. 26.) GKM rendelethez

A nevelési-oktatási intézmények által rendelt autóbusz különjáratának díja
1. A díjak az autóbuszok ülõhelyeitõl és komfortfokozatától függõen a következõk:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

A

B

Díjcsoport

Ülõhely
(fõ)

I.

9-20 fõ

II.

21–40 fõ

III.

41–54 fõ

IV.

55 felett

V.

Csuklós

C

D
alap

forint/km
forint/óra
Legcsekélyebb díj (forint)
forint/km
forint/óra
Legcsekélyebb díj (forint)
forint/km
forint/óra
Legcsekélyebb díj (forint)
forint/km
forint/óra
Legcsekélyebb díj (forint)
forint/km
forint/óra
Legcsekélyebb díj (forint)

230
2 880
14 400
300
3 750
18 800
390
4 880
24 400
460
5 750
28 800
585
7 310
36 600

E

F

komfort

kiemelt
komfortú

300
3 750
18 800
390
4 880
24 400
460
5 750
28 800
550
6 880
34 400

390
4 880
24 400
460
5 750
28 800
550
6 880
34 400
635
7 940
39 700

Az ülõhelyek számának meghatározásánál a közúti jármûvek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának
mûszaki feltételeirõl szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti besorolást kell alkalmazni.
2.

a)

Az „alap komfort” fokozatba tartoznak azon autóbuszok, amelyek nem felelnek meg legalább a „komfortos”
kategóriában elõírt jellemzõk mindegyikének.
b) A „komfort” kategóriába tartozó autóbuszoknak legalább a következõ felszereltséggel kell rendelkezniük:
–
napvédõ roletta vagy függöny az utasablaknál,
–
mikrofon és hangerõsítõ az autóbusz-vezetõ vagy utaskísérõ számára (kivéve a 20 fõ alatti
befogadóképességû autóbuszokat), utastéri hangszórók,
–
az utastértõl elkülönített, külön zárható poggyásztér vagy utánfutó (kivéve a 20 fõ alatti
befogadóképesség),
–
légkondicionálás.
c) A „kiemelt komfort” kategóriájú autóbuszoknak a „komfortos” kategória követelményein felül rendelkezniük kell:
–
videóval (41 fõ feletti befogadóképesség esetén legalább 2 képernyõvel),
–
forróital-automatával,
–
vízöblítéses vagy kémiai mûködtetésû WC-vel,
–
az átjáró felé kimozdítható üléssel,
–
20 fõ alatti befogadóképesség esetén is mikrofonnal és hangerõsítõvel és az autóbusz-vezetõ vagy
utaskísérõ számára utastéri hangszórókkal.
A „komfortos” és a „kiemelt komfortú” fokozatba akkor sorolható valamely autóbusz, ha a fokozatra meghatározott
feltételek mindegyikének megfelel.
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3. A díjszámítás módját az határozza meg, hogy a különjárat idõtartama legfeljebb 72 óra vagy azt meghaladja.
a) A 72 óra vagy ennél rövidebb idõtartamú különjáratért a díjat vagylagos számítással úgy kell megállapítani, hogy
az autóbusz ülõhelyszámára, illetve típusára és komfortfokozatára érvényes óra-, illetve kilométerdíjat meg kell
szorozni a díjszámítási idõvel, illetõleg a díjszámítási távolsággal. A két eredmény közül a magasabb díjat kell
felszámítani. Ha az így számított díj nem éri el autóbuszonként a legcsekélyebb díjat, úgy megállapodás szerinti,
de legfeljebb a legcsekélyebb díjnak megfelelõ a fizetendõ díj. Ha a különjáratot – ugyanazon személyekbõl álló
csoport szállítása céljából – egy nap folyamán többször kell kiállítani, a legcsekélyebb díjat a napi szállítások
befejezése után, egyszer lehet felszámítani. A díjszámítási idõ: a garázsból (telephelyrõl) indulástól, a garázsba
(telephelyre) visszaérkezésig eltelt idõ, az általános kerekítési szabályok szerint egész órára kerekítve.
A díjszámítási távolság: a garázsból (telephelyrõl) indulástól a garázsba (telephelyre) visszaérkezésig megtett
kilométer, az általános kerekítési szabályok szerint egész kilométerre kerekítve.
b) A 72 órát meghaladó különjáratok díját – az autóbusz ülõhelyszámára és komfortfokozatára figyelemmel –
a megtett távolság alapján kell megállapítani. A díjszámítási távolságot az a) pontban elõírtak szerint kell
meghatározni, ha azonban autóbuszonként és naptári naponként a teljesítmény nem éri el a 100 km-t,
megegyezés szerinti, de legfeljebb 100 km vehetõ számításba. Minden megkezdett 24 óra teljes napnak számít.
c) A különjárat által megtett kilométer-távolságot az autóbusz menetíró készüléke, annak hiányában a
kilométer-számláló szerkezet állása alapján kell megállapítani. Ha a kilométer-számláló szerkezet útközben
meghibásodik, a kilométer-távolságot a mindenkori legújabb kiadású úthálózati térkép alapján kell kiszámítani.
4. Ha a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában szereplõnél magasabb vagy alacsonyabb kategóriába tartozó
autóbuszt állít ki, mindkét esetben az alacsonyabb kategória szerinti díjat kell felszámítani.
5. A díjak alkalmazására vonatkozó jogosultságot a megrendelõ köteles igazolni.
6. A különjárat teljesítése során felmerülõ autópálya-használati, parkolási és kompdíjak a megrendelõt terhelik.”
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Határozatok Tára

Az Országgyûlés 94/2011. (XII. 29.) OGY határozata
Dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*
A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Horváth Zsolt (Veszprém) országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a legfõbb
ügyész KF. 8181/2010/8-I. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 95/2011. (XII. 29.) OGY határozata
Juhász Ferenc országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Juhász Ferenc országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a legfõbb ügyész
KF. 2037/2011/8-I. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 96/2011. (XII. 29.) OGY határozata
Pócs János országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***
A Magyar Köztársaság Országgyûlése Pócs János országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Jászberényi Városi Bíróság
6. B. 583/2011/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.
Kövér László s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k.,

Móring József Attila s. k.,

az Országgyûlés jegyzõje

az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
*** A határozatot az Országgyûlés a 2011. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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A Kormány 1502/2011. (XII. 29.) Korm. határozata
a rehabilitációs hatóság létrehozásáról
A Kormány elrendeli, hogy a megváltozott munkaképességû személyek számára kialakítandó ellátórendszer, valamint
a foglalkoztatás központú rehabilitáció szervezeti hátterének megteremtése érdekében 2012. július 1-jével a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok szakigazgatási szerveként önálló rehabilitációs hatóságot kell létrehozni. A rehabilitációs hatóság
infrastruktúráját a kormányhivatalok biztosítják.
1. A rehabilitációs hatóság létrehozásával összefüggésben elõ kell készíteni az érintett jogszabályok módosítását.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
2. Európai uniós (EKOP) forrásból el kell végezni a rehabilitációs hatóság feladatai ellátásához, az új ügyvitelhez
szükséges informatikai fejlesztéseket.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
folyamatos, de legkésõbb 2012. június 30.
3. A rehabilitációs hatóság személyi feltételeinek megteremtése érdekében meg kell tenni
a) a munkaügyi központok (munkaügyi kirendeltségek) foglalkozási rehabilitációs feladatokat ellátó
kormánytisztviselõi közül 150 fõ,
b) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek kormánytisztviselõi közül 230 fõ,
c) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal kormánytisztviselõ közül 250 fõ
munkajogi jogállásának rendezése érdekében szükséges intézkedéseket.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
4. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és az
igazgatás jellegû tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló
1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosítását készítsék elõ.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. május 31.
5. A Kormány felhívja az érintett minisztereket, hogy a rehabilitációs hatóság kialakítása érdekében a szükséges
költségvetési és együttmûködési megállapodásokat kössék meg. A megállapodás keretében a rehabilitációs hatóság
mûködtetésének érdekében gondoskodni kell a személyi és tárgyi feltételek (elhelyezés, informatikai eszközök)
rendelkezésre állásáról is.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
nemzeti erõforrás miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
2012. március 31.
6. A Kormány egyetért azzal, hogy a rehabilitációs hatóság szakmai irányító szervének vezetõje által ellátandó
feladatokat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal fõigazgatója lássa el.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1503/2011. (XII. 29.) Korm. határozata
az Országos Gyógyszerterápiás Tanács létrehozásáról
1. A Kormány a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló
2010. évi XLIII. törvény 30. § (1) bekezdése alapján, a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek
érvényesítésével, a járóbeteg-ellátás keretében támogatott gyógyszerek felülvizsgálata alapelveinek
meghatározásával és végrehajtásával kapcsolatos feladatok összehangolására – javaslattevõ, véleményezõ és
tanácsadó testületként – Országos Gyógyszerterápiás Tanácsot (a továbbiakban: OGYTT) hoz létre.
2. Az OGYTT vezetõje az elnök, munkáját titkár segíti. Az elnök az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt, orvos
végzettségû állami vezetõ. A titkár az egészségügyért felelõs miniszter által kijelölt, gyógyszerész végzettségû
személy.
3. Az OGYTT tagjai az egészségügyi szakmai kollégium elnöke által meghatározott szakmai kollégiumi tagozatok OGYTT
elnöke által felkért, és az egészségügyért felelõs miniszter által jóváhagyott tagjai.
4. Az OGYTT ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vesz az egészségügyért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, valamint a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõségés Szervezetfejlesztési Intézet által delegált 1-1 képviselõ. Az elnök tanácskozási joggal rendelkezõ más személyeket is
meghívhat az OGYTT üléseire.
5. Az OGYTT tevékenységének célja a támogatáspolitikai átalakítások folyamatának koordinálása, illetve a gyógyszer
támogatási rendszer felülvizsgálatának elõsegítése.
6. Az 5. pontban meghatározott célok elérése érdekében az OGYTT feladata:
a) az egységes országos kórházi gyógyszeralaplista kialakítása és folyamatos karbantartása,
b) az országos kórházi gyógyszer közbeszerzések szakmai elõkészítése és értékelése,
c) az országos kórházi gyógyszerfelhasználás és gyógyszerbeszerzés szakmai és gazdasági szempontú elemzése és
értékelése, javaslattétel az esetleges hiányosságok kiküszöbölésére és az indokolatlannak minõsített beszerzések
és felhasználások csökkentésére,
d) a helyes terápiás gyakorlatokra vonatkozó szabályok, illetve a gyógyszerrendelés ösztönzésérõl szóló
jogszabályban foglaltak alapján az új gyógyszerterápiás eljárások kórházon belüli bevezetésének és
szakszerûségének véleményezése, valamint az új gyógyszerterápiás eljárások gyógyszerszükségletének
meghatározása,
e) a hatékony, biztonságos és gazdaságos gyógyszerterápiás elvek érvényesítésére vonatkozó, valamint
a járóbeteg-ellátás keretében támogatott gyógyszerek felülvizsgálata alapelveinek, továbbá a biológiai
gyógyszerek csoportjainak kialakítására vonatkozó javaslatok kidolgozása.
7. Az OGYTT javaslatait zárt ülésen hozza meg.
8. Az OGYTT mûködésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza. Az OGYTT ügyrendjét és munkatervét – a tagok
véleményének kikérését követõen – az elnök állapítja meg.
9. Az OGYTT mûködési feltételeirõl a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet
gondoskodik. Az OGYTT tagjai díjazásban nem részesülnek.
10. Az OGYTT-t 2012. január 31-éig kell létrehozni.
11. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozata
az egészségügyi szolgáltatóknál alkalmazott, munkahelyi illetménypótlékra jogosultak egyszeri
juttatásához szükséges, többletforrást biztosító intézkedésrõl
A Kormány
a)

b)

a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésérõl szóló 2010. évi CLXIX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 21. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében elrendeli a Kvtv. 1. melléklet LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet
2. Egészségbiztosítási ellátások kiadásai cím 3. Természetbeni ellátások alcím 1. Gyógyító-megelõzõ ellátás
jogcím-csoport 13. Célelõirányzatok jogcím elõirányzatának 2 200,0 millió forinttal történõ megemelését az
1. melléklet szerint a finanszírozásban részesülõ egészségügyi szolgáltató által alkalmazott, pótlékra jogosult
személyek eseti kereset-kiegészítéshez juttatása érdekében,
az elõirányzat megemelés fedezetét biztosító intézményi bevételnek az Egészségbiztosítási Alap részére történõ
átadásához szükséges, kiemelt elõirányzatok közötti átcsoportosítást jóváhagyja.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1504/2011. (XII. 29.) Korm. határozathoz
LXXII. Egészségbiztosítási Alap
Fejezet száma és megnevezése

•

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELÕIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA*
a Kormány hatáskörében
Millió forintban, egy tizedessel
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet- Címszám szám

KiElõJogir.- emelt FejeJogAlcímzetcím- cso- elõcímcsop.név
ir.szám portszám
szám
szám szám

LXXII.

Alcímnév

Címnév

Jogcímcsop.név

Jogcímnév

Elõir.csop.név

KIADÁSOK

A módosítás
jogcíme

Kiemelt elõirányzat neve

A módosítás
következõ
évre
áthúzódó
hatása

Módosítás
(+/–)

A módosítást
elrendelõ
jogszabály/
határozat
száma
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Költségvetési év: 2011.

Egészségbiztosítási Alap
2

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai
3

Természetbeni ellátások
1

Gyógyító-megelõzõ ellátás

201032

13

Az elõirányzat-módosítás érvényessége:

Célelõirányzatok

Az elõirányzatok felhasználása/zárolása
(módosítás +/–)

Az adatlap 5 példányban töltendõ ki
Fejezet
Állami Számvevõszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

1
1
1
2

2200,0

a) a költségvetési évben egyszeri jellegû

példány
példány
példány
példány

idõarányos
teljesítményarányos
egyéb: azonnal

Összesen

2200,0

I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV.
negyedév

2200,0

* Az összetartozó elõirányzat-változásokat (+/–) egymást követõen kell szerepeltetni.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

