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II. Tör vé nyek

2012. évi CLXXXVIII. törvény
a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételérõl*

Az Országgyûlés a minden gyermek számára azonos esélyeket nyújtó köznevelési rendszer érdekében, a törvényesen és
átláthatóan mûködõ, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító állam mûködési feltételeinek a megteremtése, a köznevelési
feladatellátás szakmai színvonalának emelése, egységessége, valamint a hatékonyabb, költségtakarékosabb intézményfenntartás
érdekében a következõ törvényt alkotja.

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában
1. egyéb alkalmazott: az intézményben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú melléklet Elsõ rész,

További foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben alcím 2. pont c) alpontjában meghatározott
foglalkoztatott,

2. funkcionális feladat: a funkciók szerinti munkamegosztás alapján kialakított szervezeti egységek által ellátott
szervi mûködést szolgáló – nem köznevelési, pedagógiai alapfeladathoz (szakmai feladatellátáshoz) kötõdõ – az
intézmény üzemeltetési feladataihoz kapcsolódó feladat, különösen a humánpolitikai és
humánerõforrás-gazdálkodási, mûszaki, költségvetési gazdálkodási, pénzügyi, ügyviteli, nemzetközi kapcsolatok
lebonyolítására szolgáló, ellenõrzési, koordinációs, saját szervi mûködtetését szolgáló informatikai és informatikai 
rendszerfenntartási, kommunikációs és más kisegítõ feladatok, valamint a személyi, tárgyi, mûszaki, pénzügyi
feltételek biztosítását szolgáló mûveletek,

3. intézmény: a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 1. pont c)–q) és
s)–u) alpontja szerinti köznevelési alapfeladatot, valamint a többi tanulóval együtt nevelhetõ, oktatható sajátos
nevelési igényû tanulók iskolai nevelését-oktatását, kollégiumi ellátását biztosító települési önkormányzat vagy
települési önkormányzati társulás által fenntartott köznevelési intézmény,

4. önkormányzati fenntartó: az intézményt fenntartó települési önkormányzat és települési önkormányzati társulás,
5. technikai dolgozó: a funkcionális feladat ellátására szolgáló munkakörben foglalkoztatott.

2. Az önkormányzati fenntartó által fenntartott intézmény átszervezése és az állami fenntartásba kerülõ
intézmény megszüntetése

2. § (1) Az önkormányzati fenntartó 2013. január 1-jei hatállyal módosítja az általa fenntartott települési önkormányzati és
2013. január 1-jétõl állami feladattá váló köznevelési alapfeladatot egyaránt ellátó
a) többcélú intézmény,
b) korai fejlesztést és gondozást alapfeladatként ellátó bölcsõde, fogyatékosok ápoló, gondozó otthona és

gyermekotthon
alapító okiratát akként, hogy az intézmény 2013. január 1-jétõl kizárólag önkormányzati feladatot lásson el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakról a képviselõ-testület, a közgyûlés vagy a települési önkormányzati társulás
döntéshozó szerve e törvény hatálybalépésétõl számított tíz munkanapon belül dönt.

(3) Az önkormányzati fenntartó a (2) bekezdés szerinti döntését haladéktalanul megküldi az Nkt. 79. § (1) bekezdése
szerinti szervnek (a továbbiakban: hivatal) és az állami intézményfenntartó központnak (a továbbiakban: Központ).

*  A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(4) Az e § szerinti döntések meghozatala során az intézmény alapfeladatának, szakfeladatának megváltoztatására
vonatkozóan, továbbá ha az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítése miatt az intézmény típusát is meg kell
változtatni, az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)–(6) bekezdésében és 84. §
(7)–(8) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében meghatározott
eljárási szabályokat nem kell alkalmazni. Az átszervezés során óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport nem
szervezhetõ át, nem szüntethetõ meg, feladatellátási hely nem szüntethetõ meg.

(5) Az önkormányzati fenntartó nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízást,
ha a többcélú intézmény e törvény szerinti átszervezése miatt szükséges. A megbízás a pályázati eljárás eredményes
befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem terheli az önkormányzati fenntartót egységes gyógypedagógiai, konduktív 
pedagógiai módszertani intézmény, gyermekotthon intézményegységet magában foglaló többcélú intézmény
fenntartása esetén vagy, ha az intézmény a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak minõsülõ feladaton
kívül kizárólag a többi gyermekkel együtt nevelhetõ sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelését látja el.

(7) Az intézményt 2012. december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó javaslatára a szakképzési feladatok
különválasztásával átszervezhetõ az a középfokú iskola, amely gimnáziumi nevelést-oktatást folytat.

3. § (1) A települési önkormányzati társulás állami köznevelési alapfeladatot 2013. január 1-jétõl nem láthat el. A települési
önkormányzati társulás az e bekezdésnek való megfelelés érdekében a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
megállapodás megkötéséig módosítja a társulási megállapodást.

(2) A települési önkormányzati társulás tagjai az (1) bekezdésben meghatározott határidõig
a) egymás között elszámolnak a települési önkormányzatnak a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési

alapfeladatnak minõsülõ feladat ellátását szolgáló, a települési önkormányzati társulásba – annak létrehozásától
kezdve – bevitt vagyonával és

b) megállapodást kötnek egymással 
ba) az általuk fenntartott intézményben foglalkoztatott technikai dolgozók és egyéb alkalmazottak

2013. január 1-jétõl történõ 7. § (4) és (5) bekezdése szerinti továbbfoglalkoztatásáról és 
bb) az európai uniós társfinanszírozású projektekben vállalt kötelezettségek teljesítésének egymás közötti

megosztásáról.
(3) Az e §-ban foglaltak végrehajtása során az Nkt. 84. § (3) bekezdése szerinti tilalmat, az Nkt. 83. § (4)–(6) bekezdésében

és 84. § (7)–(8) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében
meghatározott eljárási szabályokat nem kell alkalmazni az önkormányzati társulás által fenntartott többcélú
intézmény jogutóddal történõ megszüntetése esetében, feltéve, hogy a jogutód intézmény az önkormányzati
társulásban részes önkormányzat fenntartásába kerül.

3. Az önkormányzati fenntartású intézmények és a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak
minõsülõ feladatok állam részérõl történõ átvétele

4. § (1) Az intézmény 2013. január 1-jével – a Központba történõ beolvadással – az állam fenntartásába kerül.
(2) A 2. § (1) bekezdése szerinti esetben közfeladat-ellátás átadására kerül sor 2013. január 1-jével a Központ számára.
(3) Az intézmény (1) bekezdés szerinti beolvadással történõ megszûnésének a törzskönyvi nyilvántartásba való

bejegyzése iránt az oktatásért felelõs miniszter által 2012. december 15-éig rendelkezésére bocsátott adatok alapján
a kincstár hivatalból intézkedik.

5. § (1) A Központ alapító okiratát az irányító szerve 2013. január 1-jei hatállyal akként módosítja, hogy a 2012. december 31-én
OM azonosítóval rendelkezõ, beolvadással érintett intézmény és a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a többcélú
intézmény 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak minõsülõ feladatot ellátó intézményegysége
(a továbbiakban: intézményegység) a Központnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 7. § (1) bekezdése
szerinti önálló jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységeként mûködjön.

(2) A Központ alapító okirata módosításának tényét a hivatalnak bejelenti.
(3) A hivatal a Központnak a 4. § (1) bekezdése szerint beolvadással létrejött önálló jogi személyiséggel rendelkezõ

szervezeti egységét a jogelõd intézmény OM azonosítójával veszi nyilvántartásba. Az intézményegység azon többcélú 
intézmény OM azonosítóját kapja meg, amelynek 2012. december 31-én szervezeti egysége volt. Az önkormányzati
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fenntartó 2. § (1) bekezdése szerint átszervezett többcélú intézménye, ha az köznevelési alapfeladatot továbbra is
ellát, új OM azonosítót kap.

6. § (1) A beolvadással érintett intézmény és az intézményegység tekintetében 2013. január 1-jétõl a fenntartói jogokat – az
Nkt. 83. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak, valamint a köznevelési intézmény vezetõjének megbízása, kinevezése,
a megbízás visszavonása, a jogviszony megszüntetésének joga kivételével – a Központ gyakorolja.

(2) Az intézmény jogutódja – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Központ.
(3) Az intézményegység tekintetében a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak minõsülõ feladatokkal

kapcsolatosan 2013. január 1-jén folyamatban levõ ügyekbe, továbbá jogviszonyokba az intézmény helyébe
a Központ lép.

(4) Az intézménynek az Nkt. 76. §-ában meghatározott mûködtetésével kapcsolatos jogviszonyokból származó jogok és
kötelezettségek – ha az intézményt 2013. január 1-jétõl nem a települési önkormányzat mûködteti – a Központot
2013. január 1-jétõl illetik, illetve terhelik.

(5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétõl a települési önkormányzat mûködteti, az intézmény mûködtetésére vonatkozó
jogok és kötelezettségek tekintetében az intézményt mûködtetõ települési önkormányzatot vagy az általa e célra
alapított, fenntartott költségvetési szervet vagy gazdasági társaságot kell jogutódnak tekinteni.

(6) Az intézménnyel létesített, valamint a Központ által átvett köznevelési feladatokhoz kapcsolódó óvodai jogviszonyok,
tanulói jogviszonyok, kollégiumi tagsági viszonyok vonatkozásában az önkormányzati fenntartó által fenntartott
intézmény jogutódja a Központ szervezeti egységeként az 5. § (1) bekezdése szerint létrehozott jogi személyiséggel
rendelkezõ nevelési-oktatási intézmény.

(7) Az intézmény állami fenntartásba kerülése tekintetében és abban az esetben, ha a 3. §-ban foglaltak végrehajtásával
összefüggésben az intézmény fenntartói joga az önkormányzati társulásban részes települési önkormányzat számára
kerül átadásra, nem kell alkalmazni az Nkt. 84. § (3) bekezdésében foglalt fenntartói jog átadására vonatkozó tilalmat,
és a 84. § (7)–(8) bekezdésében, továbbá a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 88. § (6) bekezdésében
meghatározott eljárási szabályokat.

(8) A beolvadó intézmény tekintetében a megszûnés évére vonatkozó beszámoló-készítési, adóügyi és statisztikai
adatszolgáltatási kötelezettséget az önkormányzati fenntartó teljesíti.

4. Az intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak és technikai dolgozók továbbfoglalkoztatása,
valamint az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévõ, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló
vagyon használata

7. § (1) A 4. § (1) bekezdése szerinti beolvadás és közfeladat-ellátás átadás – az e törvényben foglalt kivétellel – nem érinti az
intézmény foglalkoztatásában állók közalkalmazotti jogviszonyát, valamint magasabb vezetõi, vezetõi megbízását.

(2) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülnek
a) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési

alapfeladatnak minõsülõ feladat ellátására létesített pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértõ, pedagógiai
elõadó munkakörben, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 1. számú mellékletében, továbbá az
Nkt. 2013. szeptember 1-jétõl hatályos 2. mellékletében felsorolt nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ
munkakörben, továbbá az alapfeladat ellátására létesített munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak, 

b) az intézményben, valamint a 2. § (1) bekezdése szerinti esetben a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési
alapfeladatnak minõsülõ feladat ellátásához szükséges mûködtetési feladatok végzésére foglalkoztatott
technikai dolgozók, ha települési önkormányzat 2013. január 1-jétõl az intézményt nem mûködteti.

(3) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülõ, nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben, valamint
nevelõ- és oktatómunkát közvetlenül segítõ munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott munkavégzési helye
a 2012/2013. tanítási év végéig nem változtatható.

(4) Ha a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott alkalmazott nem felel meg az Nkt.-ban és a közalkalmazottakról szóló
1992. évi XXXIII. törvény közoktatási intézményekben történõ végrehajtásáról rendelkezõ 138/1992. (X. 8.)
Korm. rendeletben meghatározott képesítési feltételeknek, de a közalkalmazott a képesítési feltételek megszerzése
érdekében megkezdte szakirányú tanulmányait, illetve annak megkezdését legkésõbb a 2013/2014-es tanévtõl
vállalja, a képesítés megszerzéséhez szükséges idõ leteltét követõ tanév megkezdéséig határozott idejû kinevezéssel
foglalkoztatható tovább. Mentesül a képesítés megszerzésének kötelezettsége alól az a közalkalmazott, akinek
a nyugdíjjogosultság eléréséhez szükséges korhatár eléréséig tíz évnél kevesebb ideje van hátra.

27428 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 164. szám



(5) Ha az intézményt 2013. január 1-jétõl települési önkormányzat mûködteti, az intézményben 2012. december 31-én
foglalkoztatott technikai dolgozó az intézményt 2012. december 31-én fenntartó önkormányzati fenntartó döntésétõl 
függõen foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának megszüntetésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) vagy a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény
(a továbbiakban: Mt.) rendelkezései szerint kerülhet sor.

(6) Az intézményben foglalkoztatott, a (2) és (4) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb alkalmazott az önkormányzati
fenntartó döntésétõl függõen 2013. január 1-jétõl foglalkoztatható tovább azzal, hogy jogviszonyának
megszüntetésére a Kjt. vagy az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A Központ nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat intézményvezetõi magasabb vezetõi megbízást, ha a 4. §
(2) bekezdése szerinti közfeladat-ellátás átadása miatt szükséges. A megbízás a pályázati eljárás eredményes
befejezéséig, de legfeljebb a 2012/2013. tanév végéig szólhat.

(8) Az intézményben vagy az intézményegységben megbízott óraadóval létesített megbízási jogviszonyba 2013. január
1-jén a Központ lép be jogutódként.

8. § (1) Az önkormányzati fenntartó tulajdonában lévõ, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon
– ideértve a taneszközöket, továbbá az intézményben lévõ egyéb eszközöket, felszereléseket – a 13. § (2) bekezdés
a) pontja szerinti megállapodás alapjául szolgáló leltár szerint 
a) a Központ ingyenes használatába vagy 
b) ha a települési önkormányzat az intézményt nem mûködteti 2013. január 1-jét követõen, a Központ ingyenes

vagyonkezelésébe 
kerül 2013. január 1-jén mindaddig, amíg a köznevelési feladat Központ részérõl történõ ellátása az adott ingatlanban
meg nem szûnik.

(2) Az (1) bekezdés szerint történõ ingyenes használatba vagy ingyenes vagyonkezelésbe vétel esetén a Központ köteles
az önkormányzati erõforrások rendeltetésszerû, racionális használatára.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat feladatellátási helyenként kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti ingatlan és ingó vagyon az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 7. §

(1) bekezdése szerinti közhatalmi tevékenységgel azonos megítélés alá esik.

5. Az intézmény fenntartási feladataiban közremûködõ közszolgálati tisztviselõk és egyéb alkalmazottak
továbbfoglalkoztatása, valamint a fenntartói feladatok ellátásával összefüggõ vagyon használata

9. § (1) A Központ foglalkoztatotti állományába kerülhetnek az önkormányzati fenntartó által irányított költségvetési
szerveknél a 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak minõsülõ feladatokkal összefüggésben 
a) köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat, valamint az intézmény fenntartásával, irányításával, az

intézménnyel összefüggésben szakmai feladatokat, valamint a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai
feladatokhoz kapcsolódó funkcionális feladatokat,

b) azon intézmények esetében, amelyek mûködtetését 2013. január 1-jétõl a Központ látja el, az intézmény
mûködtetését és a mûködtetéshez kapcsolódó funkcionális feladatokat ellátó köztisztviselõk, közalkalmazottak,
munkavállalók, ha – a munkaviszonyban foglalkoztatottak kivételével – megfelelnek a 2012. december 31-én
betöltött munkakörükre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvényben
(a továbbiakban: Kttv.) vagy a Kjt.-ben és végrehajtási rendeleteikben meghatározott képesítési elõírásoknak.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem érintik a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények
módosításáról szóló törvény alapján a fõvárosi és megyei kormányhivatalok és a települési önkormányzatok között
a járási (fõvárosi kerületi) hivatalok létrehozása érdekében megkötött megállapodásokban vagy megállapodás
hiányában a fõvárosi és megyei kormányhivatal határozatában megnevezett köznevelési igazgatási feladatokat ellátó
köztisztviselõket.

(3) Amennyiben a köztisztviselõ, közalkalmazott, munkavállaló a képesítési feltételek teljesítése érdekében megkezdte
szakirányú tanulmányait, vagy annak megkezdését legkésõbb a 2013/2014. tanévtõl vállalja, a képesítés
megszerzéséhez szükséges idõ leteltét követõ tanév megkezdéséig határozott idejû kinevezéssel foglalkoztatható
tovább.

(4) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott köztisztviselõk foglalkoztatási jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati
szolgálati jogviszonnyá alakul át.

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 164. szám 27429



10. § (1) Az önkormányzati fenntartó a 13. § (2) bekezdés a) pontja szerinti megállapodás alapjául szolgáló leltárban
meghatározott mindazon ingó vagyona, továbbá a tankerület székhelye szerinti települési önkormányzat mindazon
ingatlan és ingó vagyona, amely az intézmény fenntartói feladatainak ellátását biztosítja, az átadott feladathoz
igazodó mértékben 2013. január 1-jén a köznevelési feladat ellátásának idõtartamára – amennyiben arra a Központnak 
a feladatai ellátásához szüksége van – a Központ ingyenes használatába kerülhet.

(2) Amennyiben a tankerület székhelye szerinti településen megyei intézményfenntartó központ mûködik, a tankerületet
annak ingatlanában kell elhelyezni, ha ez lehetséges. Ha ez akadályba ütközik, a tankerület székhelyének
elhelyezésérõl a székhely szerint illetékes települési önkormányzat gondoskodik.

6. A létszámhelyekre, valamint az intézmény és az intézmény fenntartói feladatait szolgáló vagyonra
vonatkozó közös szabályok

11. § A képesítési elõírásoknak való megfelelés hiányában át nem vett foglalkoztatottak számát a Központ létszámának
kialakításakor figyelembe kell venni.

12. § (1) Ha a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló vagyon nem az önkormányzati fenntartó tulajdonában,
hanem bérleti vagy más szerzõdés alapján a használatában van, a Központ a használat idõtartama alatt, annak
idõtartamára – az erre irányuló nyilatkozata alapján – az önkormányzati fenntartó helyett beléphet a bérleti
szerzõdésbe.

(2) A Központ a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló ingó vagyon feletti ingyenes használati jogát
– szükség esetén az ingó vagyonelemek fizikai mozgatásával – a tulajdonos települési önkormányzat elõzetes
hozzájárulásával jogosult gyakorolni az állam tulajdonában és a Központ vagyonkezelésében lévõ bármely
ingatlanban. Az ingó vagyonelem e bekezdés szerinti fizikai mozgatása kizárólag az ingó vagyonelem azonosító
adatainak és az új használati helynek a megjelölésével történhet.

(3) Nem terheli az önkormányzati fenntartót a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló ingatlan ingyenes
használati jogának biztosítására vonatkozó kötelezettség, ha az átvételre kerülõ köznevelési feladat ellátásához
megfelelõ méretû és állapotú ingatlant ajánl fel az állam használatába és errõl a felek megegyeznek. 

(4) Ha a 8. §-ban és a 10. §-ban meghatározott célokat szolgáló ingatlanon jelzálogjog áll fenn, a jelzálog jogosultja
kielégítési jogának megnyílta esetén a települési önkormányzat köteles másik, azonos funkciójú, méretû és állapotú
ingatlan ingyenes használatát a Központnak felajánlani. Ha a települési önkormányzat másik ingatlant nem tud
felajánlani, a jelzálogjog jogosultja és a települési önkormányzat között egyezség létrehozását kell megkísérelni
a kielégítési jog gyakorlásának elhalasztásáról.

(5) A Központ az ingyenes használat idõtartama alatt – a települési önkormányzatnak címzett nyilatkozata alapján –
lemondhat a vagyon vagy annak egy része használati jogáról.

7. Az intézmények és a fenntartói feladatok ellátását szolgáló ingatlan és ingó vagyon átadás-átvételi
eljárása és a birtokbaadás szabályai

13. § (1) A Központ és az önkormányzati fenntartó az átvételhez kapcsolódó intézkedések végrehajtása során kölcsönösen
együttmûködve járnak el. 

(2) Az átadás-átvételt
a) az önkormányzati fenntartó képviseletére jogosult személy (a továbbiakban: átadó) és a Központ képviseletében

eljáró, az intézmény székhelye szerint illetékes tankerületi igazgató megállapodásának (a továbbiakban:
megállapodás) legkésõbb 2012. december 15-éig történõ megkötésével és

b) a 15. § szerinti jegyzõkönyv felvételével
kell végrehajtani. 

(3) Ha a felek között a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt határidõig nem jön létre, vagy nem teljeskörûen jön létre
a megállapodás, az oktatásért felelõs miniszter 2012. december 20. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást,
illetve határozattal dönt a megállapodásban nem rendezett kérdésekrõl. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
A határozat a bírósági felülvizsgálatra tekintet nélkül végrehajtható.

(4) A (3) bekezdés szerinti közigazgatási határozattal (a továbbiakban: közigazgatási határozat) szemben bírósági
felülvizsgálatnak van helye. A bíróság a felülvizsgálati kérelemrõl peres eljárásban határoz, az eljárásra – a (5) és
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(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XX. Fejezetének
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A közigazgatási határozat végrehajtása felfüggesztésének nincs helye. A bíróság a perben soron kívül jár el. A bíróság
a közigazgatási határozatot megváltoztathatja.

(6) Ha az oktatásért felelõs miniszter határozatával szembeni felülvizsgálati kérelem benyújtását követõen, de a bíróság
döntését megelõzõen a felek a megállapodást megkötik, az oktatásért felelõs miniszter a megállapodás megkötését
követõen a közigazgatási határozatot visszavonja, és errõl a bíróságot haladéktalanul írásban értesíti. A közigazgatási
határozat visszavonása esetén a bíróság a pert megszünteti.

14. § (1) A megállapodás alapjául a megállapodás aláírásáig az aláírás napjáig mint fordulónapig felvett és az átadó által
hitelesített vagyonleltár szolgál. A megállapodás aláírását követõen az önkormányzati fenntartó a megállapodásban
meghatározott vagyont nem idegenítheti el, nem terhelheti meg, nem adhatja bérbe.

(2) A megállapodásban az átadó az 1. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal felelõsséget vállal az általa tett
nyilatkozatok, a közölt adatok, információk és tények, valamint az átadott okiratok és dokumentumok
valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) A megállapodás megkötéséhez a tankerületi igazgató beszerzi a Központ elnökének egyetértését. 
(4) A megállapodás aláírását követõen a jegyzõkönyv aláírásáig az intézményvezetõ felel a felvett és az átadó által

hitelesített vagyonleltárban foglalt vagyonelemek megtartásáért.

15. § A megállapodás alapján a Központ a ténylegesen használatba vagy vagyonkezelésbe vett vagyonról 2013. április 30-áig
a 2. melléklet szerinti jegyzõkönyvet vesz fel.

8. Hazai és európai uniós forrásból társfinanszírozott projektek

16. § (1) Az intézmény és az intézményegység átadás-átvétele során a megállapodásban rendelkezni kell az e törvény
hatálybalépésekor folyamatban levõ, az önkormányzati fenntartó vagy a köznevelési intézmény mint projektgazda
(a továbbiakban együtt: jogelõd projektgazda) hazai vagy európai uniós forrásból társfinanszírozott, az intézmény, az
intézményegység szakmai feladatát vagy az átvételre kerülõ köznevelési feladatot érintõ projektjeinek
(a továbbiakban: projekt), 2013. január 1-jei hatállyal történõ átadás-átvételérõl.

(2) Azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, amely az intézményt 2013.
január 1-jétõl mûködteti, a következõ szabályok alkalmazandók:
a) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó szakmai

tartalomfejlesztés, a projektgazda jogutódja a Központ,
b) ha a fejlesztés tárgya az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó infrastrukturális

fejlesztés, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétõl mûködtetõ települési önkormányzat, azonban
a projekt keretében beszerzett eszközök a Központ ingyenes használatába kerülnek,

c) ha a fejlesztésnek az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó infrastrukturális és
szakmai tartalomfejlesztés egyaránt tárgya, a projektgazda az intézményt 2013. január 1-jétõl mûködtetõ
települési önkormányzat és a Központ által létrehozott konzorcium, kivéve, ha a Központ lemond a konzorcium
létrehozásáról és nyilatkozatban hozzájárul a projekt megvalósításához, valamint vállalja a projekteredmények
fenntartását. A konzorciumi megállapodás megkötéséig vagy a Központ lemondó nyilatkozatának megtételéig
a települési önkormányzat köteles a projektet folytatni a Központ tájékoztatása mellett.

(3) Azon projektek esetében, amelyekben a projektgazda olyan települési önkormányzat, amely az intézményt 2013.
január 1-jétõl nem mûködteti, a projektgazda jogutódja a Központ, kivéve ha
a) a fejlesztés tárgya részben vagy egészben az intézmény, intézményegység feladatának ellátásához kapcsolódó

infrastrukturális fejlesztés és
b) a Központ és a települési önkormányzat az átadás-átvételi megállapodásban, valamint az Nkt. 74. §

(6a) bekezdése alapján megkötött szerzõdésben megállapodik abban, hogy a projektgazda továbbra is
a települési önkormányzat, továbbá

c) a Központ nyilatkozatban vállalja a projekteredmények fenntartását.
(4) A jogelõd projektgazda tulajdonán végzett beruházás értékével a felek elszámolnak az átadás-átvételi

megállapodásban, valamint az Nkt. 74. § (6a) bekezdése szerinti szerzõdésben.
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17. § (1) A 2012. december 31-éig többcélú intézményként mûködõ vagy települési önkormányzati társulás által fenntartott
intézmények fejlesztései esetén a 16. § (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ha a többcélú intézmény
2. § (1) bekezdése szerinti átszervezése vagy a települési önkormányzati társulás megszüntetése következtében
a projekt több projektgazdához kerül, azoknak – a 16. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – konzorciumot kell 
létrehozniuk. Nem kell konzorciumot létrehozni, ha a projekt tartalma szétválasztható vagy a Központ lemond
a konzorcium létrehozásáról és nyilatkozatban vállalja a projekteredmények fenntartását.

(2) Ha a többcélú intézmény 2. § (1) bekezdése szerinti átszervezése a támogatást nyújtó állásfoglalása szerint
visszafizetési kötelezettséggel jár, a projektekkel érintett többcélú intézmény nem szervezhetõ át és nem szüntethetõ
meg az elõírt fenntartási idõszak végéig.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a projektben részt vevõ települési önkormányzat és a Központ – az e törvényben és az
Nkt.-ban foglaltak figyelembevételével – önálló megállapodásban határozzák meg a többcélú intézmény
mûködtetésével és a nem állami köznevelési alapfeladat ellátásával együtt járó fenntartói feladatok települési
önkormányzat részérõl történõ ellátását, valamint az ennek fedezetéül szolgáló települési önkormányzati pénzügyi
hozzájárulás mértékét.

18. § (1) A Központ által a 16. § (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése szerint átvételre kerülõ projektek (a továbbiakban:
átvételre kerülõ projekt) esetében a Központ az átadás-átvételi megállapodás aláírásától számított harminc napon
belül kezdeményezi a támogatási szerzõdés módosítását a támogatásban érintett közremûködõ szervezetnél.
A módosítási kérelemhez a projekt átadás-átvételi dokumentációját mellékelni kell.

(2) A konzorciumi megállapodásban a részt vevõ felek rögzítik a támogatásban részesített projekt megvalósításával
kapcsolatos feladatmegosztást. A konzorciumvezetõi feladatokat a projekt átadás-átvételét követõen a Központ látja
el abban az esetben, ha a fejlesztésnek az e § alapján a Központ által ellátott tevékenységekre jutó költsége
meghaladja a projekt összköltségének ötven százalékát.

(3) Az átvételre kerülõ projektek esetében a jogelõd projektgazda az általa igényelt és a támogató felé el nem számolt és
számlákkal le nem fedett támogatási elõleget a projekt átadás-átvételével egyidejûleg átadja a Központ részére.
Konzorcium esetében az átadásra kerülõ elõleg összegét tevékenységtípusonként szükséges meghatározni.

(4) Az átvételre kerülõ projektek esetében a jogelõd projektgazda által vállalt önrészbõl még meg nem fizetett összeget
a Központ költségvetésében kell megtervezni.

(5) A megállapodás hatálybalépéséig a projektekben vállalt kötelezettségért a jogelõd köteles helytállni a megállapodás
hatálybalépéséig szükséges mértékben.

(6) Ha a projektgazda jogutódja a Központ, a jogelõd projektgazda e törvény hatálybalépésének napjától a módosított
támogatási szerzõdés hatálybalépésének napjáig a projekt költségvetése terhére a Központ elõzetes jóváhagyása
nélkül új kötelezettséget nem vállalhat.

9. A települési önkormányzatok köznevelési feladatellátásra kötött közoktatási megállapodásai

19. § (1) A 2013. január 1-jétõl állami köznevelési alapfeladatnak minõsülõ feladat ellátására a települési önkormányzatnak
nemzetiségi önkormányzattal, nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézményfenntartóval kötött közoktatási
megállapodásában vagy köznevelési szerzõdésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-jével
a Központ lép.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás a közoktatási megállapodás, köznevelési szerzõdés 2012. szeptember 30-án
hatályos állapota szerint következik be.

10. A személyi juttatások megfizetésére vonatkozó szabályok

20. § (1) 2013. január 1-jétõl a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó személyek
2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének
megfizetése – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a Központ feladata.

(2) 2013. január 1-jétõl a 7. § és a 9. § alapján a Központ foglalkoztatotti állományába tartozó technikai dolgozók
2012 decemberére járó illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, valamint azok közterhének
megfizetése a települési önkormányzat feladata.

(3) Az (1) bekezdés szerinti személyek után járó bérkompenzáció fedezetét az oktatásért felelõs miniszter az általa
vezetett minisztérium költségvetési fejezetének terhére biztosítja.

27432 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 164. szám



(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti személyek természetes személyazonosító adatait a megállapodásban kell rögzíteni.
A megállapodásban meghatározott személyek körében bekövetkezõ változás esetén a 2012 decemberére járó
illetmény, munkabér és egyéb járandóság, valamint azok közterhe fedezetének utólagos elszámolása és pénzügyi
rendezése a Központ és a települési önkormányzat között közvetlenül történik.

21. § (1) A 20. § (1) és (2) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága,
valamint azok közterhei megfizetéséhez a Központ 2013 januárjára – 2013 március havi visszapótlással – a kincstártól
támogatási keret-elõrehozást igényelhet külön indokolás nélkül.

(2) A 20. § (1) bekezdése szerinti személyek 2012 decemberére járó illetménye, munkabére és egyéb járandósága után
fizetendõ közteher megfizetése az önkormányzati nettófinanszírozás keretében – a kincstár adatszolgáltatása alapján
– a Központ által 2013. január 18-ai értéknappal fizetési számláján biztosított fedezet terhére történik. A fedezet
meghatározása az intézmény által a 20. § (1) bekezdése szerinti személyek részére 2012 decemberében ténylegesen
megfizetett társadalombiztosítási ellátás figyelembevételével történik.

(3) A Központ (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségének elmulasztása esetén a fedezetet 2013. január 21-ét
követõen a kincstár a Központ elõirányzat-felhasználási keretszámlája terhére, felhatalmazó levél nélkül benyújtott
beszedési megbízással szedi be. A megfizetési késedelembõl eredõ pótlékok a Központot terhelik.

(4) Ha az intézmény illetményszámfejtése 2012. december 31-én
a) a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási és a befizetési kötelezettséget a kincstár vagy 

a kincstárnak az intézmény székhelye szerint illetékes területi szerve technikai adószámán,
b) nem a központosított illetményszámfejtés keretében történik, a bevallási kötelezettséget a települési

önkormányzat, a befizetési kötelezettséget az intézmény adatszolgáltatása alapján a kincstár az intézmény
adószámán teljesíti az állami adóhatóság felé.

(5) A kincstár technikai adószámán 2012. december 31-én nyilvántartott intézmény Központ általi átvétele a biztosítotti
bejelentés szempontjából jogutódlásnak tekintendõ.

11. Hatályba léptetõ rendelkezések

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 24. § (1)–(4) és (7)–(9) bekezdése és a 25. § (1) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § (5) bekezdés 2013. január 2-án lép hatályba.

12. Átmeneti rendelkezések

23. § A 2012/2013. tanévben a Központ a kötelezõ felvételt biztosító iskolába történõ utazásról a tanuló lakóhelye szerinti
illetékes települési önkormányzattal kötött megállapodás útján gondoskodik. A Központot terhelik az utaztatásra
szolgáló jármû használatának a tanulók utaztatásával összefüggésben felmerülõ költségei. Amennyiben az
önkormányzati fenntartó a tulajdonában álló szállító jármûrõl maga gondoskodott, annak használatát a 2012/2013.
tanév végéig biztosítja.

13. Módosító rendelkezések

24. § (1) Az Nkt. 4. §-a a következõ 29a. ponttal egészül ki:
„29a. taneszköz: a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai programban foglaltak alapján és annak
végrehajtására szolgáló szemléltetõ, a nevelés-oktatás céljait szolgáló pedagógiai szakmai eszköz,”

(2) Az Nkt. 61. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(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 kivételével, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban látható el.
Pedagógus-munkakör ellátására – az óraadó kivételével – polgári jogi jogviszony nem létesíthetõ. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra létesített
munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyban állnak.”
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(3) Az Nkt. 61. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A köznevelési intézményben végzett munka jellegén, természetén nem változtat az a körülmény, hogy
a köznevelési intézménynek ki a fenntartója. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési
intézményben az e törvényben foglalt kivétellel a munkáltatói jogokat az állami intézményfenntartó központ vezetõje
gyakorolja. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény vezetõje az állami
intézményfenntartó központ által az adott köznevelési intézményben alkalmazottak felett a helyi munkaszervezéssel
összefüggõ egyes átruházott munkáltatói jogokat gyakorol.”

(4) Az Nkt. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A köznevelési intézmény vezetõje)
„b) önálló költségvetéssel nem rendelkezõ intézmény vezetõje kivételével gyakorolja a munkáltatói jogokat
a köznevelési intézményben foglalkoztatottak felett,”

(5) Az Nkt. 70. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nevelõtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. Az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézményben az önálló jogi személyiséggel rendelkezõ
szervezeti egységnek egy nevelõtestülete van. 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.”

(6) Az Nkt. 74. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(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. A fenntartó az
általa fenntartott intézménybe járó gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól az óvoda fenntartásához
hozzájárulást kérhet.”

(7) Az Nkt. 76. § (3) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(3) A mûködtetõ feladata a köznevelési intézmény épülete állagának megóvása, az állagmegóváson túl jelentkezõ
rekonstrukciós, fejlesztési költségek fedezése már nem kötelessége, de ehhez az állam pályázati úton támogatást
nyújthat. Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben az állami
intézményfenntartó központ költségvetésében az erre a célra tervezett keret erejéig az intézményvezetõ javaslatára,
az állami intézményfenntartó központ jóváhagyásával a mûködtetõ által beszerzett, külön jogszabályban
meghatározott eszközöket, felszereléseket, továbbá a taneszközöket az állam finanszírozza. A mûködtetõ az általa
mûködtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól a mûködtetéshez hozzájárulást
igényelhet.”

(8) Az Nkt. 76. § (5) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(5) Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló,
települési önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyonra vonatkozóan az állami intézményfenntartó központot
a) ingyenes vagyonkezelõi jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat nem mûködteti,
b) ingyenes használati jog illeti meg, ha a köznevelési intézményt települési önkormányzat mûködteti,
mindaddig, amíg a köznevelési közfeladat állami intézményfenntartó központ részérõl történõ ellátása az adott
ingatlanban meg nem szûnik.”

(9) Az Nkt. 76. §-a a következõ (6) és (7) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) Az állami intézményfenntartó központ ingyenes vagyonkezelõi vagy ingyenes használati jogának fennállása alatt
a köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyont a települési önkormányzat nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, bérbe csak abban az esetben adhatja, ha a köznevelési intézményt mûködteti és
a bérbeadás a köznevelési feladat ellátását nem veszélyezteti. A bérbeadás az érintett köznevelési intézményben folyó
köznevelési feladatellátást akkor nem veszélyezteti, ha nem gátolja a pedagógiai programban, az SZMSZ-ben vagy
a házirendben meghatározott feladatok végrehajtását.
(7) A lakóhely, ennek hiányában a tartózkodási hely szerint illetékes települési önkormányzat megtéríti a kötelezõ
felvételt biztosító óvodába való utazás költségeit, továbbá szükség esetén gondoskodik kísérõ személyrõl a gyermek
részére, ha az óvoda a településen kívül található, és az óvodába való utaztatást az önkormányzat nem biztosítja.
A kötelezõ felvételt biztosító iskolába való utaztatásról a fenntartó gondoskodik.”
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(10) Az Nkt. a következõ 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A. § A Központ együttmûködik a települési önkormányzattal a helyi közösségi és kulturális élet feltételeinek
biztosítása érdekében oly módon, hogy a használatában vagy vagyonkezelésében lévõ önkormányzati tulajdonú
ingatlan használatát tanítási idõn kívül és a pedagógiai programban, továbbá egyéb jogszabályban meghatározott
feladatok végrehajtásának veszélyeztetése nélkül külön megállapodás alapján biztosítja a tulajdonos települési
önkormányzat számára.”

(11) Az Nkt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörébe tartozó egyes feladatait a hivatalon és az állami
intézményfenntartó központon keresztül látja el.”

(12) Az Nkt. 94. § (4) bekezdés k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„k) kijelölje a hivatalt és a 79. § (1) bekezdése szerint átruházható feladatokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

(13) Az Nkt. 96. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(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, a költségvetési támogatásokkal kapcsolatos elsõ
és másodfokú eljárásokban, valamint a törvényességi és hatósági ellenõrzések során az ügyintézési határidõ két hónap.”

(14) Az Nkt. 97. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) E törvény hatálybalépését követõen a fenntartó négy hónapon belül felülvizsgálja a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 2012. augusztus 31-én hatályos szövege szerinti közoktatási intézmény alapító okiratát, annak
érdekében, hogy megfeleljen az e törvényben foglaltaknak, és megküldi a törzskönyvi nyilvántartást vezetõ szervnek,
a hivatalnak vagy a kormányhivatalnak. Ha a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján a köznevelési
intézmény a nyilvántartásba vételét követõen megkezdhette mûködését és e törvény szerint mûködési engedéllyel
kell rendelkeznie, a fenntartó köteles 2013. április 30-ig mûködési engedély iránti kérelmet benyújtani vagy
a közoktatási intézményt megszüntetni.”

(15) Az Nkt. 97. § (15) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(15) A nevelési-oktatási intézmény 2013. március 31-ig felülvizsgálja és módosítja az SZMSZ-ét annak érdekében,
hogy megfeleljen az e törvényben és a végrehajtási rendeletben foglaltaknak.”

(16) Az Nkt. 98. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Aki az oktatásért felelõs miniszter által kiállított igazolás alapján a Kormánnyal kötött, törvénnyel vagy
kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerzõdés vagy tárcaközi megállapodás keretében idegen nyelven
folytatott nevelési, oktatási tevékenység ellátására anyanyelvi tanárként érkezik Magyarországra, mentesül a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismerésérõl szóló 2001. évi C. törvényben szabályozott elismerési eljárás alól. Az
elismerési eljárás alóli mentesítés az oktatásért felelõs miniszter által kiállított igazolásban megjelölt idõtartamra,
összesen maximum öt tanévre szól. Az e bekezdés szerinti anyanyelvi tanárral létesített óraadói megbízási
jogviszonyra nem kell alkalmazni a 4. § 21. pontban az óraszámra vonatkozóan meghatározott korlátozást.”

25. § (1) Az Nkt.
a) 2. § (1) bekezdésében az „az az érettségi megszerzéséig” szövegrész helyébe az „az érettségi megszerzéséig”

szöveg,
b) 7. § (5) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „állami köznevelési

közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a továbbiakban: állami
intézményfenntartó központ)” szöveg,

c) 21. § (2) bekezdésében az „az oktatásért felelõs miniszter köznevelési feladatkörében eljáró, kormányrendeletben
kijelölt központi hivatalnál” szövegrész helyébe az „a Kormány által az oktatásért felelõs miniszter köznevelési
feladatkörébe tartozó egyes feladatainak ellátására kijelölt szervnél” szöveg, a „megyei, fõvárosi” szövegrész
helyébe a „fõvárosi és megyei” szöveg, 

d) 23. § (1) bekezdésében az „állami intézményfenntartó központ” szövegrész helyébe az „állami
intézményfenntartó központ, települési önkormányzat” szöveg,

e) 97. § (13) bekezdésében a „2014/2015. tanév” szövegrész helyébe a „2016/2017. tanév” szöveg,
f) 97. § (14) bekezdésében a „2012 . december 31-ig” szövegrész helyébe a „2013. március 31-ig” szöveg
lép.
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(2) Az Nkt.
a) 14. § (7) bekezdése az „állami köznevelési közfeladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv

(a továbbiakban: állami intézményfenntartó központ)” szövegrész helyett az „állami intézményfenntartó
központ” szöveggel,

b) 27. § (4) bekezdésében az „egyéb foglalkozás” szövegrész helyett a „tanórai foglalkozás, egyéb foglalkozás”
szöveggel, 

c) 61. § (5) bekezdése az „a honvédelemért vagy a rendvédelmi szerv irányításáért felelõs miniszter által alapított és
fenntartott intézmények kivételével” szövegrész helyett az „a honvédelemért felelõs miniszter vagy
a rendvédelmi szervet irányító miniszter által alapított és fenntartott, valamint a települési önkormányzat által
mûködtetett intézmények kivételével” szöveggel, 

d) 4. melléklet A oszlop 4. sora a „Gyógypedagógiai osztály” szövegrész helyett a „Gyógypedagógiai óvodai csoport,
iskolai osztály” szöveggel

lép hatályba.

26. § Hatályát veszti az Nkt. 22. § (3) bekezdése.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

1. melléklet a 2012. évi CLXXXVIII. törvényhez

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

Alulírott .................................., mint a .................................. .................................. Önkormányzat/Önkormányzati társulás
képviseletében eljáró vezetõ (a továbbiakban: átadó) kijelentem, hogy a mai napon ........................ – az átvevõ részére
(a továbbiakban: átvevõ) a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen nem áll rendelkezésemre a köznevelési
intézmények állami fenntartásba vételérõl szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvényben meghatározott intézményi kör
(átvett intézmények) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az
általam tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
valóságtartalmáért, teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi megállapodásnak.

.............................................., 20 .........................

......................................
átadó

2. melléklet a 2012. évi CLXXXVIII. törvényhez

Átadás-átvételi jegyzõkönyv

Készült 2013. év ......................................................... napján a ...................................................... Önkormányzat vagy annak
Gazdálkodó Szervezete irodájában.

Az átadással érintett intézmény megnevezése:
Címe:
Jelen lévõ képviselõje neve, beosztása:
Intézmény OM azonosítója:
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Az átvevõ állami intézményfenntartó központ illetékes tankerületének megnevezése:
Címe:
Átvevõ személy neve, beosztása:

Önkormányzati fenntartó vagy jogutódja jelen lévõ képviselõje:

Magyarázat
Másolat Eredeti példány hitelesített másolata – az eredeti példány az intézménynél marad.
Eredeti Eredeti példányok tankerületnek történõ átadása.
Aktuális Utolsó, érvényben lévõ példány. 
Összes A megnevezésben feltüntetett féleség összes fellelhetõ példánya, tételes összesítéssel. 
T  Tankerület

A dokumentumok átadása tételes lista alapján történik.
(Abban az esetben, ha nem kerül sor a dokumentum átadására, azt is jelölni kell. A *-gal jelzett dokumentumokat nem
kell átadni, ha a mûködtetõ a települési önkormányzat marad.)

Sorszám Megnevezés Típus Tárolási hely
Idõszak,

érvényesség

I. Alapdokumentumok
1. Alapító okirat Másolat T Aktuális
2.* Mûszaki dokumentációk nyilvántartása

(tervrajzok, felújítási tervek, egyéb
dokumentumok, ha indokolt)

Eredeti/Másolat T/Int. Összes

3. Intézményi SZMSZ Másolat T Aktuális
4. Intézményi kollektív szerzõdés Másolat T Aktuális

II. Személyügyi anyagok abban az esetben, ha a KIK gyakorolja a munkáltatói jogokat
A) Személyi anyagok (név szerint külön-külön elválasztva)

1. Közalkalmazotti alapnyilvántartás Eredeti T 2012.12.31-ei
fordulónap

2. Erkölcsi bizonyítvány Eredeti T Aktuális
3. Személyazonosító igazolvány – lakcím-, adó-,

taj-kártya másolata 
Másolat T Aktuális

4. Végzettséget igazoló oklevél másolata Másolat T Összes
5. Megbízás a bankszámlaszámlához (csak a papír

alapú kinevezéseknél)
Eredeti T Aktuális

6. Munkaköri leírás munkaidõ-beosztással Másolat T Aktuális
7. Nyilatkozat magánnyugdíjpénztár-tagságról, ahol

értelmezhetõ
Másolat T Aktuális

8. Munkakönyvmásolat besoroláshoz, akinél
értelmezhetõ

Másolat T Aktuális

9. Tb-igazolvány, OEP-könyv másolat Másolat T Összes
10. Évközi belépõktõl az összes elõzõ munkahelyi

igazolások, adatlapok, szja-igazolások
Másolat T Összes

11.* Nyugdíjas dolgozóktól a nyugdíjas-határozat és
a 2011. évi, a nyugdíjfolyósító által kiállított
igazolás az elõzõ évi nyugdíj összegérõl
fénymásolatban, ahol értelmezhetõ

Másolat T Aktuális

12. További jogviszony esetén a fõállásról igazolás Másolat T Aktuális
13. START-kártya, ahol értelmezhetõ Másolat T Aktuális
14. Kinevezési okmány Eredeti T Aktuális
15. Munkaviszony-beszámítás Eredeti T Aktuális
16. Adatfelvételi lap Eredeti T Aktuális
17. Fizetés nélküli kérelem Másolat T Aktuális
18. GYED-, GYES-viszonnyal kapcsolatos iratok Másolat T Aktuális
19. Munkáltatói lakáskölcsön támogatási szerzõdése

(folyamatban lévõ, még vissza nem fizetett)
Eredeti T Aktuális

20. Orvosi alkalmassági igazolás Másolat T Aktuális
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B) Egyéb nyilvántartások
1. 2012. évi családi támogatással,

bérkompenzációkkal kapcsolatos
dokumentumok, fogyatékkal élõ személyekhez
kapcsolódó kedvezmények nyilatkozatainak
másolata

Másolat T Aktuális

2. Bírósági végzések, letiltások nyilvántartása Eredeti T Aktuális
3. Rehabilitációs hozzájárulás nyilvántartásai Eredeti T Aktuális
4. Szakmai dolgozók engedélyezett létszámadatai Másolat T Aktuális
5. Munkaügyi központ bérköltség-támogatásának

nyilvántartása
Eredeti T Aktuális

6. 2012. évben kilépett és felmentett dolgozók
névsora és személyi anyaga

Eredeti T Aktuális

7. Tanulmányi szerzõdések (folyamatban lévõ, még
le nem járt)

Eredeti T Aktuális

8. Intézménynél maradó, szakmai dolgozók kafetéria 
és költségtérítési szabályzata

Alapdokumen-
tumok között

 -  -

9. Folyamatban lévõ megbízási szerzõdések,
költséglevonási nyilatkozattal

Eredeti T Aktuális

10. A 2012. évben fennmaradó szabadságok
nyilvántartása

Másolat T Aktuális

11. 2012. évi illetményelõlegek nyilvántartása Eredeti T Aktuális
12. Szakmai dolgozók továbbképzési adatai

várakozási idõ csökkentése miatt, nem rögzített
változások dokumentációi

Másolat T Aktuális

13. Prémiumévek nyilvántartása Eredeti T Aktuális
14. 2012. december 10-ig nem rögzített nem

rendszeres intézményi kifizetések feladása a KIK
részére

 - -   -

15. Egyedi, névre szóló költségtérítések szabályozása,
áthúzódó elszámolások (gépkocsi, internet,
telefon, egyéb)

Eredeti T Aktuális

16. A 2012-ben el nem számolt változóbér bizonylatai 
(szakmai igazolás)

Eredeti T 2012. évi

17. A 2012. évre vonatkozó, de még nem számfejtett
jubileumi jutalmak összesítése (név, évek száma,
összege, idõpontja..hó..nap)

Eredeti T 2012. évi

III. Intézményi Szabályzatok
1.* 2012. december 31-ig érvényes gazdálkodással

összefüggõ szabályzatok jegyzéke
Eredeti T Aktuális

IV. Vagyonnyilvántartások
1.* Immateriális javak nyilvántartása Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
2.* Tárgyi eszközök nyilvántartása Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
3.* Befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartása Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
4.* Üzemeltetésre, kezelésre átadott,

vagyonkezelésbe vett eszközök nyilvántartása
Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
5.* Készletek nyilvántartása Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
6. Szakmai követelésekkel kapcsolatos nyilvántartás Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
7.* Értékpapírok nyilvántartása Másolat T 2012.12.31-ei

fordulónap
8. Pályázatokra vonatkozó pénzeszközök

nyilvántartása (alszámlák szerinti bontásban, ha
értelmezhetõ)

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap
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9. Szakmai dolgozókra vonatkozó aktív függõ,
átfutó, kiegyenlítõ elszámolások nyilvántartása

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

9.a* Technikai dolgozókra vonatkozó aktív függõ,
átfutó, kiegyenlítõ elszámolások nyilvántartása

Másolat

10.* Saját tõke összege (akkor, ha a vagyon az
önkormányzaté marad)

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

11. Tartalékok összege az intézményre vonatkozó
aktívák és passzívák egyenlege (akkor, ha
a vagyon az önkormányzaté marad)

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

12. Hosszú lejáratú kötelezettségek nyilvántartása
szakmai tevékenységgel összefüggésben

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

13. Rövid lejáratú kötelezettségek nyilvántartása
szakmai tevékenységgel összefüggésben

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

14. Szakmai dolgozókra vonatkozó passzív függõ,
átfutó, kiegyenlítõ elszámolások nyilvántartása

Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

15. Szakmai anyaggal, eszközzel kapcsolatos raktári
nyilvántartások, raktáros felelõsségvállalási
nyilatkozatával (ha a szakmai anyagot a KIK kezeli)

Másolat Int./T 2012.12.31-ei
fordulónap

16. Szakmai anyaggal, eszközzel kapcsolatos, raktári
körön kívüli analitikus nyilvántartások (akkor, ha
a szakmai anyagot a KIK fogja kezelni)

Másolat Int./T 2012.12.31-ei
fordulónap

17. Szakmai kis értékû anyagok, eszközök kartonjai
(akkor, ha a szakmai anyagot a KIK fogja kezelni)

Másolat Int./T 2012.12.31-ei
fordulónap

18. Szobaleltár felelõs megnevezésével,
felelõsségvállalási nyilatkozatával

Másolat Int./T 2012.12.31-ei
állapot szerint

19. Egyedi nyilvántartó kartonok – szerszámlap –
a felelõs megnevezésével, felelõsségvállalási
nyilatkozatával szakmai dolgozókra vonatkozóan

Másolat Int./T 2012.12.31-ei
fordulónap

20.* Vagyonkataszteri nyilvántartások Eredeti/Másolat T 2012.12.31-ei
fordulónap

21. Szakképzési, decentralizált, illetve egyéb
pályázatok alapján külön nyilvántartott eszközök
nyilvántartásai

Másolat T Aktuális

V. Szakmai területre vonatkozó szigorú számadású nyomtatványok
1. A továbbiakban nem használt szigorú számadású

nyomtatványok lezárásának nyilvántartása.
Másolat T 2012.12.31-ei

állapot szerint
2. A továbbiakban is alkalmazott szigorú számadású

nyomtatványok nyilvántartása
Másolat T 2012.12.31-ei

állapot szerint
VI. Pénzgazdálkodás

1. 2012. évi beszámoló (vagyonátadási jelentés
szakmai dolgozók vonatkozásában, figyelembe
véve az intézmény 2012. évi önállóan mûködõ,
illetve önállóan mûködõ és gazdálkodói státuszát)

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

2.* 2012. évi keretközlõ Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

3.* 2012. évi elõirányzat-nyilvántartás, dokumentáció Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

4.* Pályázatra vonatkozó maradványok,
dokumentációk átadása (fõszámla, alszámlák
nevesítve, utolsó napi kivonat)

Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

5.* Pénztáregyenleg (utolsó napi kivonat) Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

6.* Elõirányzat-átcsoportosítási kérelmek, amelyek
jóváhagyással még nem rendelkeznek

Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

7. Szakmai kiadásokkal kapcsolatos
tartozásállomány

Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint
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8. Kötött, központosított normatívák keretösszege,
igénylés alapja (létszám fõben kifejezve), valamint 
a fordulónapig felhasznált összeg nagysága,
kötelezettséggel terhelt maradvány, külön
nyilvántartásba foglalva

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

9. Szakmai behajthatatlan, kétes és késedelmes, de
még le nem írt követelések kimutatása (tartozás
keletkezése, jogcím, összeg, partner
megnevezése)

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

10. 2012. évi szakképzési hozzájárulása
felhasználásának dokumentációja

Másolat T 2012.12.31-ei
állapot szerint

– –  – –  – 
VII. Munka- és tûzvédelem

1.* Érvényes érintésvédelmi, balesetvédelmi,
kisgép-felülvizsgálati jegyzõkönyvek lejárati ideje,
táblázatos formában telephelyenként

Eredeti/Másolat Int./T Folyamatos

2.* Fenti jegyzõkönyvek másolata Eredeti/Másolat Int./T Folyamatos
3. Tûz- és balesetvédelmi oktatási naplók másolata,

teljességi nyilatkozattal
Eredeti/Másolat Int./T Folyamatos

4. Tûz- és balesetvédelmi, munkavédelmi
szabályzatok

Másolat T Aktuális

5.* Kockázatelemzések Másolat T Aktuális
6. Szakmai dolgozókra vonatkozó kiadott munka- és

védõruha-nyilvántartás
Másolat T Aktuális

7.* Jogszabályi elõírások alapján kötelezõ
karbantartási munkák utolsó jegyzõkönyve – lift,
poroltók, tûzcsapok, légkezelõk,
füstérzékelõk-optikai érzékelõk, egyéb
biztonságtechnikai eszközök

Másolat T Aktuális

VIII. Kötelezettségvállalás
1. Kötelezettségvállalási nyilvántartás Eredeti T 2012.12.31-ei

állapot szerint
2. Kötelezettségvállalást alátámasztó

dokumentációk (szerzõdés, visszaigazolt
megrendelés) szakmai kiadásokra vonatkozóan

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

3. Szerzõdés-nyilvántartás, a jelenleg is élõ
szerzõdésekre (kiadási kötelezettséget, bevételi
jogot megtestesítõ egyaránt) szakmai kiadásokra
vonatkozóan

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

4. Közbeszerzések esetén a kapcsolódó iratanyag
szakmai kiadásokra vonatkozóan

Eredeti T 2012.12.31-ei
állapot szerint

IX. Adó
1. 2012. évi bevallások (szakmai tevékenységre

vonatkozó áfa, telefon, rehabilitáció, egyéb)
Eredeti T 2012.év

2. Aktuális folyószámla-kimutatás Eredeti T 2012. év
3. Folyamatban lévõ, adózással kapcsolatos ügyek Eredeti T 2012. év

X. Ellenõrzések
1.* Belsõ ellenõrzés 2012. évi munkaterve Másolat T 2012. év
2. Belsõ ellenõrzés 2012. évi elkészült jelentései

szakmai területekre vonatkozóan
Másolat T 2012. év

3.* Egyéb külsõ ellenõrzõ szervek (korábbi fenntartó,
kormányhivatal, MÁK, Állami Számvevõszék)
jegyzõkönyvei, amelyek megállapításai a szakmai
területekkel összefüggenek)

Másolat T 2012. év

4.* 2012. évi ellenõrzések nyilvántartása Másolat T 2012. év
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XI. Jármûvek
1.* Forgalmi, zöldkártya, törzskönyv Másolat T Aktuális
2.* Biztosítási kötvények, igazolások Másolat T Aktuális
 – –  –  –  – 

XII. Egyebek
1. Folyamatban lévõ bírósági perek anyaga szakmai

területekre vonatkozóan
Eredeti/Másolat Int./T Aktuális

2. Egyéb együttmûködési megállapodások
(alapítványok, egyéb szervek, gazdasági
társaságok)

Eredeti/Másolat Int./T Aktuális

3. Egyéb folyamatban lévõ, szakmai területre
vonatkozó ügyek

Eredeti/Másolat Int./T Aktuális

Alulírott ................................................................... mint átadó nyilatkozom, hogy az általam képviselt intézmény minden
vonatkozó dokumentációját átadtam a fenti felsorolás szerint.

2012. évi CLXXXIX. törvény
egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról*

1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 63. § (3) bekezdése helyébe a következõ új
rendelkezés lép, és egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) bekezdésre változik:
„(3) A kormányzati ellenõrzési szerv az állami vagyon kezelésének ellenõrzése keretében a Magyar Államot, mint
tulajdonost törvény alapján megilletõ ellenõrzési jogkört külön meghatalmazás nélkül kizárólag az állami vagyonnal
való gazdálkodás, a vagyonérték-megõrzõ és vagyongyarapító tevékenység értékelése érdekében gyakorolhatja,
a Magyar Állam közvetlen vagy közvetett tulajdonában álló gazdasági társasági részesedés tekintetében.”

2. § Az Áht. 64. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kormányzati ellenõrzést végzõ személy jogosult az adathordozókról fizikai tükörmásolatot készíteni vagy
készíttetni, és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.”

3. § Az Áht. 65. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„65. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv ellenõrzése során az ellenõrzött szerv, szervezet vagy más – az ellenõrzés
lefolytatásához szükséges adatok, tények, információk birtokában lévõ – személy, szervezet vezetõje, alkalmazottja
a jogszabályokban meghatározottak szerint adatszolgáltatásra és együttmûködésre köteles.
(2) Az ellenõrzéshez kapcsolódó adatszolgáltatási, együttmûködési vagy az ellenõrzés végrehajtását elõsegítõ
kötelezettség megszegése esetén
a) az érintett személy eljárási bírsággal sújtható, amennyiben a kötelezettségszegés felróható módon történt,
b) a kormányzati ellenõrzési szerv vezetõje kezdeményezheti az állami adóhatóságnál az ellenõrzött vagy az
ellenõrzés kapcsán adatszolgáltatásra kötelezett szerv adószáma alkalmazásának felfüggesztését.
(3) Az eljárási bírságot a kormányzati ellenõrzési szerv vezetõje határozatban szabja ki. A bírságolással kapcsolatos
eljárásra a Ket. rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az ügyfelet az eljárás hivatalból történõ megindításáról nem kell értesíteni. Az eljárásban kizárt az újrafelvételi
eljárás, valamint egyezség megkötése.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(5) A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A bírsággal sújtott személy a határozat közlésétõl számított tizenöt
napon belül kérheti a döntés bírósági felülvizsgálatát.
(6) A helyszíni ellenõrzés lefolytatásának akadályozása esetén az ellenõrzött vagy az ellenõrzés kapcsán
adatszolgáltatásra kötelezett szerv adatszolgáltatási vagy együttmûködési kötelezettségének érvényesítéséhez
a kormányzati ellenõrzési szerv a rendõrség közremûködését veheti igénybe.”

4. § Az Áht. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67. § (1) A kormányzati ellenõrzési szerv az ellenõrzései során feltárt, a kormányzati ellenõrzési szerv által ellenõrzött,
az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervet és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentõségû nemzeti vagyonba tartozó, állami tulajdonban álló, valamint az állam többségi befolyása alatt lévõ
gazdasági társaságot megilletõ, az ellenõrzés tárgyával kapcsolatos polgári jogviszonyból fakadó jog, követelés,
egyéb polgári jogi igény érvényesítése iránt, valamint a költségvetési támogatás visszafizetése érdekében a jogosult
nevében és helyett a bíróságok és más hatóságok, valamint harmadik személyek elõtt külön meghatalmazás nélkül
eljárhat. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenõen a kormányzati ellenõrzési szerv saját nevében közvetlen jogi érdek
fennállásának igazolása nélkül keresetet indíthat a hatáskörében eljárva megismert szerzõdés vagy a szerzõdés egyes
rendelkezései semmisségének megállapítása iránt.
(3) A kormányzati ellenõrzési szerv az ellenõrzés tárgyával kapcsolatos büntetõeljárásokban jogosult a Magyar Állam,
valamint az (1) bekezdésben meghatározott szervezetek, mint sértettek képviseletét ellátni.
(4) A kormányzati ellenõrzési szerv a 63. § (1) bekezdésben, valamint az (1) bekezdésben meghatározott jogosultsága
gyakorlása érdekében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
17. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti adatokat – a családi állapotra, a házasságkötés vagy bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítésének helyére, a nemre és a nyilvántartásból való kikerülés okára vonatkozó adat kivételével –
jogosult igényelni.”

5. § Az Áht. a következõ 111/B. §-sal egészül ki:
„111/B. § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXIX. törvénnyel megállapított 63. § (1) bekezdés d) pontot, 64. § (3) bekezdést, 65. és 67. §-t az egyes
törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ kormányzati ellenõrzések során is alkalmazni kell.”

2. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

6. § (1) A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 386/A. § (1) bekezdése a következõ
c) ponttal egészül ki:
(Az I–XIV. fejezet szabályait az e Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a törvényszék hatáskörébe tartozó)
„c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 67. §-ában foglaltak alapján indított perekben.”

(2) A Pp. a következõ 397/A. §-sal egészül ki:
„397/A. § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXIX. törvénnyel megállapított 386/A. § (1) bekezdés c) pontot az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel
összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.”

3. A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása

7. § (1) A büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 71/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Bíróság, ügyészség, közjegyzõ, bírósági végrehajtó, pártfogó felügyelõ, jogi segítõ, nyomozó hatóság,
közigazgatási hatóság, a kormányzati ellenõrzési szerv megkeresésére – törvényben meghatározott feladataik
ellátásához szükséges mértékben és idõtartamban – a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a büntetõügy
iratait vagy annak hiteles másolatát megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez.”
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(2) A Be. 195. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A feljelentõ – a (2a) bekezdésben foglalt kivétellel – nem élhet panasszal a feljelentés elutasítása miatt,
ha a bûncselekménynek nem sértettje.
(2a) Amennyiben a feljelentõ központi államigazgatási szerv, az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak a feljelentés
elutasításáról, a nyomozás részbeni mellõzésérõl, felfüggesztésérõl, illetve megszüntetésérõl szóló határozata ellen a
közléstõl számított nyolc napon belül panasszal élhet.”

(3) A Be. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 603/C. §-sal egészül ki:
„603/C. § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXIX. törvénnyel megállapított 71/B. § (1) bekezdést, 195. § (2) és (2a) bekezdést az egyes törvényeknek
a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésekor
folyamatban lévõ ügyekben is alkalmazni kell.”

4. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

8. § (1) A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
51. § (2) bekezdése a következõ p) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„p) a feladatkörében eljáró kormányzati ellenõrzési szervvel”
[szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.]

(2) A Hpt. 53. § (1) bekezdésében az „51. § (2) bekezdésének d) és f)–g) pontjai” szövegrész helyébe az „51. § (2) bekezdés
d), f), g) és p) pontja” szöveg lép.

(3) A Hpt. a következõ 234/M. §-sal egészül ki:
„234/M. § Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXIX. törvénnyel megállapított 51. § (2) bekezdés a) és p) pontot, valamint 53. § (1) bekezdést az egyes
törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény
hatálybalépésekor folyamatban lévõ adatátadások során is alkalmazni kell.”

(4) Hatályát veszti a Hpt. 51. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Áht. 63. §-ában meghatározott ellenõrzési jogkörét
gyakorló kormányzati ellenõrzési szervvel,” szövegrész.

5. Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

9. § (1) Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 24/A. § (1) bekezdése a következõ d) ponttal
egészül ki:
(Az állami adóhatóság az adószám alkalmazását felfüggeszti, ha)
„d) azt a kormányzati ellenõrzési szerv vezetõje az Áht. 65. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben
kezdeményezi.”

(2) Az Art. 192. §-a a következõ (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) Az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi
CLXXXIX. törvénnyel megállapított 24/A. § (1) bekezdés d) pontot az egyes törvényeknek a kormányzati ellenõrzéssel
összefüggõ módosításáról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény hatálybalépésekor folyamatban lévõ kormányzati
ellenõrzések során is alkalmazni kell.”

6. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása

10. § Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 157. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép: 
„(8) A (2) bekezdés szerinti adatok közül az elõfizetõ családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási helyére
vonatkozó információ, az elõfizetõi állomás száma vagy egyéb azonosítója, az õt hívó és az általa hívott elõfizetõi
számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdõ idõpontja átadható a bennfentes kereskedelem,
piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése, a nettó short pozícióra vonatkozó bejelentési és közzétételi
kötelezettség elmulasztása, a short ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra vonatkozó
szabályok betartásának ellenõrzése érdekében indított eljárás keretében a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletének.”
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7. A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása

11. § (1) A légiközlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 41. § (8) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(8) A nem nyilvános repülõtér igénybevételét a repülõtér üzemben tartója engedélyezheti. A polgári célú nem
nyilvános repülõtér használatáért ellenszolgáltatás kérhetõ, amelyet a repülõtér üzemben tartója állapít meg és
a 72. §-ban említett légiforgalmi tájékoztató kiadványban tesz közzé.”

(2) Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következõ uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„o) az Európai Parlament és a Tanács 1070/2009/EK rendelete (2009. október 21.) az 549/2004/EK, az 550/2004/EK,
az 551/2004/EK és az 552/2004/EK rendeletnek az európai légiközlekedési rendszer teljesítményének és
fenntarthatóságának javítását célzó módosításáról.”

(3) Hatályát veszti az Lt. 73. § (1) bekezdés z) pontja.

8. Záró rendelkezések

12. § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CXC. törvény
egyes ingatlanok fõvárosi önkormányzat részére történõ átadásáról, valamint önkormányzatokat
érintõ egyes törvények módosításáról*

1. Egyes ingatlanok fõvárosi önkormányzat részére történõ átadása

1. § (1) A fõvárosi kerületi önkormányzatok tulajdonában álló, a Duna partvonalával közvetlenül határos
a) budai és pesti alsó rakparton lévõ ingatlanok, valamint kikötõhelyek és kikötõi infrastruktúra,
b) az a) pont alá nem tartozó, a nagyhajók fogadására alkalmas kikötõhelyek és kikötõi infrastruktúra 
2013. január 1-jével – az egységes városkép kialakítása és a közlekedés fejlesztése érdekében – ingyenesen a fõvárosi
önkormányzat használatába kerülnek.

(2) A fõvárosi kerületi és a fõvárosi önkormányzat – az érintett ingatlanok helyrajzi számát is tartalmazó – közös kérelme és 
megállapodása alapján az ingatlanügyi hatóság a fõvárosi önkormányzat javára az ingatlan-nyilvántartásba használati
jogot jegyez be. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás díjmentes.

2. A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény módosítása 

2. § (1) A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 9. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fõvárosi önkormányzat a fõváros közigazgatási területén lévõ közúttal érintkezõ szilárd burkolatú járda,
gyalogút, gyalogos felállóhely szegélye egységes kialakításának követelményeit rendeletben határozza meg.”

(2) A Kkt. 14/A. §-a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyorsforgalmi közút kezelõje, valamint az általa megbízott közremûködõ a miniszter által rendeletben
meghatározottak szerint, az e §-ban foglalt feladatai ellátásához szükséges személy- és jármûazonosító adatokat
a (4) bekezdésben foglalt határidõig kezelheti.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(3) A Kkt. 48. § (3) bekezdés b) pont 37. alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„37. a közúti forgalom biztonságát veszélyeztetõ módon veszteglõ gépjármûvek elszállításának, tárolásának és
értékesítésének szabályait”
(rendeletben állapítsa meg.)

(4) A Kkt. 48. §-a a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Felhatalmazást kap a fõvárosi közgyûlés, hogy a fõváros közigazgatási területén lévõ közúttal érintkezõ szilárd
burkolatú járda, gyalogút, gyalogos felállóhely szegélye egységes kialakításának követelményeit rendeletben állapítsa 
meg.”

3. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

3. § (1) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 33/A. §-a a következõ (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A fõállású polgármester:
a) a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztõi, mûvészeti és jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység kivételével egyéb, 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – az országgyûlési képviselõi megbízatás kivételével – nem létesíthet;
b) a képviselõ-testület hozzájárulása nélkül nem lehet
ba) vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának,
vezetõ testületének és felügyelõ bizottságának tagja,
bb) gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezetõ testületének,
felügyelõ bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más
jogviszonyban álló vezetõje (vezérigazgatója),
bc) szövetkezet tisztségviselõje,
bd) alapítvány kezelõ szervezetének tagja, tisztségviselõje.”

(2) Hatályát veszti az Ötv. 33/A. § (2a) bekezdése.

4. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. § Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 35. pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„35. Fõvárosi rendezési szabályzat: a fõvárosban a településrendezés és az építés összehangolt rendjének biztosítása
érdekében az országos szabályoknak, valamint a fõváros településszerkezeti tervének megfelelõen
a területfelhasználási egységek beépítési sûrûségét, meghatározott területek épületmagasságát, a fõvárosi
infrastruktúra területbiztosítását, valamint a Duna fõmedrével közvetlenül határos telkek rendeltetését megállapító
fõvárosi önkormányzati rendelet, amely telekalakítási és építésjogi szabályozási elemeket nem tartalmaz.”

5. A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása

5. § A víziközlekedésrõl szóló 2000. évi XLII. törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési, a fõvárosban a fõvárosi önkormányzat feladata
a) a helyi közszolgáltatást megvalósító komp- és révközlekedés – önkormányzati hatáskörbe tartozó –
mûködõképességének és fejlesztésének biztosítása,
b) a településrendezési eszközök készítésénél és elfogadásánál a létesítendõ kikötõ mûködtetéséhez szükséges és
megfelelõ parti terület kijelölése, az igénybevétel feltételeinek tervezhetõ módon, hosszú távra történõ
meghatározása, a megyei önkormányzat bevonásával.”

6. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

6. § (1) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 16. §-a a következõ
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az önkormányzat és a jogszabályban meghatározott állami szervek – annak érdekében, hogy a beruházások
megvalósítása figyelemmel kísérhetõ legyen – a jogszabályban meghatározott adatokat szolgáltatják az (5) bekezdés
szerinti miniszter részére. Az adatszolgáltatás személyes adatokra nem terjed ki.”
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(2) Az Mötv. 81. § (4) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(4) A polgármester egyetértése szükséges – az általa meghatározott körben – a polgármesteri hivatal, a közös
önkormányzati hivatal köztisztviselõje, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetõi kinevezéséhez,
felmentéséhez és jutalmazásához.”

(3) Az Mötv. 82. § (1) és (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A polgármester – pályázat alapján határozatlan idõre – nevezi ki a jegyzõt. A tízezer fõnél kevesebb lakosú
települések önkormányzatánál és a tízezer fõnél kevesebb együttes lakosságszámú települések közös önkormányzati
hivatalánál a polgármester – a jegyzõre vonatkozó szabályok szerint, a jegyzõ javaslatára – kinevezheti, más
önkormányzatnál, közös önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzõt. A jegyzõi és az aljegyzõi kinevezés vezetõi
munkakörnek minõsül, a jegyzõre, aljegyzõre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló törvény vonatkozó
rendelkezéseit.
(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati hivatal esetében
az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzõt, a kormányhivatal vezetõje ideiglenes hatállyal a jegyzõi feladatok 
ellátására a pályázati kiírásnak megfelelõ jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelõ
hivatali köztisztviselõt vagy más jegyzõt nevez ki. A jegyzõi feladatok ellátására szóló kinevezés az új jegyzõ
kinevezéséig tart.”

(4) Az Mötv. 143. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg.)
„d) a 16. §-ban meghatározott esetekben az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel
összefüggõ beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedéseket, valamint a Kormány által kijelölt miniszter
részére, a beruházások figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladata ellátásához – a személyes adatok kivételével –
rendelkezésre bocsátandó adatok, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek körét, az adatszolgáltatás
gyakoriságát, továbbá az adatok nyilvántartásának vezetésére vonatkozó részletes szabályokat;”

(5) Az Mötv. 146. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a 84–86. § hatálybalépését követõ hatvan napon belül
kell megalakítani. Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt e határidõn belül nem alakítják meg, vagy ahhoz
a települési önkormányzat nem csatlakozik, a 85. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

(6) Az Mötv. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következõ 146/B–E. §-sal egészül ki:
„146/B. (1) Ha a polgármesteri hivatalt fenntartó – a 85. § (1) bekezdése alapján közös önkormányzati hivatal
létrehozására kötelezett – községi önkormányzat a 146. § (2) bekezdésében meghatározott határidõig nem vesz részt
közös önkormányzati hivatal alakításában, a közös önkormányzati hivatal megalakításáig, de legfeljebb a közös
önkormányzati hivatalhoz történõ kijelölésrõl szóló döntésig (a továbbiakban: átmeneti idõszak) tovább mûködteti
polgármesteri hivatalát. A polgármesteri hivatalt vezetõ jegyzõ, aljegyzõ jogviszonya – a 146/E. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint – a közös önkormányzati hivatal megalakulásával szûnik meg.
(2) Ha a hivatali feladatok ellátását 2012. december 31-éig körjegyzõség biztosította és a körjegyzõség egy vagy több
tagja közös önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett, az átmeneti idõszakban
a) a közös önkormányzati hivatal megalakításáig tovább mûködik a körjegyzõség, tagjai számára ellátja a hivatali
teendõket a közös önkormányzati hivatalra vonatkozó szabályok szerint; a körjegyzõséget vezetõ körjegyzõ
jogviszonya – a 146/E. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint – a közös önkormányzati hivatal megalakulásával
szûnik meg,
b) ha a megszûnõ körjegyzõség tagjai közül egyes tagok polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt
hoznak létre, a közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozott volt körjegyzõségi tag vagy tagok számára
az a polgármesteri hivatal vagy az a közös önkormányzati hivatal látja el a hivatali teendõket, amelyet a körjegyzõség
korábbi székhelye alakít vagy amelyben részt vesz, ennek hiányában a c) pont szerinti közös önkormányzati hivatal,
c) a b) pont szerinti közös önkormányzati hivatalhoz nem csatlakozó település számára, amely a megszûnõ
körjegyzõség székhelye volt, az a közös hivatal biztosítja a hivatali teendõket, amelyhez a korábbi körjegyzõség
tagjainak többsége (ennek hiányában a legnagyobb lakosságszámú település) csatlakozott.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatellátás költségeihez megállapodás alapján, ennek hiányában
lakosságarányosan járulnak hozzá az érintett települési önkormányzatok.
(4) E §-t kell alkalmazni az átmeneti idõszakot követõen a kormányhivatal vezetõjének a közös önkormányzati
hivatalhoz tartozó települések kijelölésérõl szóló döntésének az érintettekkel való közléséig.
(5) Az átmeneti idõszakban az (1) és (2) bekezdésben szabályozott feladatellátás során nem kell a járások területi
lehatárolására tekintettel lenni.
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(6) A 85. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásakor a közös önkormányzati hivatal létrehozása során figyelembe veendõ
lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által nyilvántartott 2011. január
1-jei, vagy 2012. január 1-jei lakosságszám alapján is meg lehet állapítani, ha az érintett önkormányzat megítélése
szerint az kedvezõbb a település számára.
146/C. § (1) A polgármesteri hivatalt mûködtetõ önkormányzat polgármestere dönthet arról, hogy a polgármesteri
hivatal jegyzõjét, aljegyzõjét – annak egyetértésével – pályázat kiírása nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a megszûnõ
körjegyzõség – amelynek korábban tagja volt – körjegyzõjét a polgármesteri hivatal jegyzõjeként, aljegyzõjeként
foglalkoztatja. Ebben az esetben a jegyzõ, aljegyzõ közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minõsül.
(2) A közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok polgármesterei a 83. § b) pontjának megfelelõ
alkalmazásával megállapodhatnak abban, hogy a megszûnõ körjegyzõség körjegyzõjét, polgármesteri hivatal
jegyzõjét, aljegyzõjét – annak egyetértésével – a közös önkormányzati hivatal jegyzõjeként, aljegyzõjeként
foglalkoztatják. Ebben az esetben nem szükséges pályázatot kiírni és a jegyzõ, aljegyzõ közszolgálati jogviszonya
folyamatosnak minõsül.
(3) A polgármesteri hivatalt mûködtetõ önkormányzat, közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok jegyzõje 
– az e törvényben meghatározottak figyelembevételével – dönthet arról, hogy a megszûnõ polgármesteri hivatalban,
körjegyzõségben közszolgálati jogviszonyban állókat a polgármesteri hivatalban, a közös önkormányzati hivatalban
tovább foglakoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony folyamatosnak minõsül.
146/D. § (1) 2012. december 31-én megszûnik – a 146/B. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel – az a polgármesteri
hivatal, amelynek fenntartására a települési önkormányzat a 85. § (1) bekezdése alapján nem jogosult. A polgármesteri 
hivatalt vezetõ jegyzõ, aljegyzõ jogviszonya a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármesteri hivatal
megszûnésével szûnik meg. A megszûnõ polgármesteri hivatal jogutódja – ide nem értve a munkajogi jogutódlást –
az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez
csatlakozik.
(2) A körjegyzõség, továbbá a körjegyzõséget vezetõ körjegyzõ jogviszonya – a 146/B. § (2) bekezdés a) pontjában
foglalt kivétellel – 2012. december 31-én a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján megszûnik. A körjegyzõség
jogutódja – ide nem értve a munkajogi jogutódlást – az érintett települési önkormányzat által létrehozott
polgármesteri hivatal, vagy az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a korábbi körjegyzõségi tag
települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik.
146/E. § (1) A polgármesteri hivatal, vagy körjegyzõség a 146/B. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a) pontja, valamint
a 146/D. § alapján történõ megszûnése olyan átszervezésnek minõsül, amely alapján a jegyzõ (körjegyzõ), valamint
a közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonya a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 63. §
(1) bekezdés c) pontja alapján felmentéssel szüntethetõ meg.
(2) Ha a polgármesteri hivatal, körjegyzõség megszûnésének idõpontjában a jegyzõ, körjegyzõ felmentési védelem
alatt áll, akkor a jegyzõ, körjegyzõ jogviszonyának megszüntetésérõl szóló intézkedést – eltérõ megállapodás
hiányában – a megszûnt polgármesteri hivatalt, körjegyzõséget alkotó önkormányzatok polgármesterei legkorábban
a felmentési védelem lejártát követõ napon hozhatják meg. E rendelkezéseket a közszolgálati jogviszonyban állókra
megfelelõen alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy – eltérõ megállapodás hiányában – a munkáltatói intézkedést
az érintett jegyzõ hozza meg.”

(7) Az Mötv. 16. § (3) bekezdésében a „határozat közlésétõl” szövegrész helyébe a „határozatnak a Magyar Közlönyben
történõ közzétételének napjától” szöveg lép.

7. A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény módosítása

7. § (1) A kéményseprõ-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ksktv.) 5. §-a a következõ
(8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(8) Közszolgáltatási tevékenység ellátásában az a természetes személy mûködhet közre, aki büntetlen elõéletû és
nem áll a kéményseprõ-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.”

(2) A Ksktv. 7. §-a a következõ (4) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti hatóság, a gázelosztói engedélyes a (2) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatás
alapján megtett intézkedéseirõl értesíti a közszolgáltatót.”
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(3) A Ksktv. 9. § (3) bekezdés c) pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Az ingatlan tulajdonosa köteles)
„c) a közszolgáltatásért járó díjat megfizetni vagy az ingatlan használójával fennálló megállapodás alapján írásban,
igazolható módon a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a közszolgáltatásért járó díj megfizetése az ingatlan használóját 
terheli,”

(4) A Ksktv. 12. § (2) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(2) A tûzvédelmi hatóság
a) folyamatosan vizsgálja
aa) a közszolgáltatás minimális szakmai, személyi és tárgyi feltételeit, 
ab) a közszolgáltató tevékenységét,
b) eljár a 7. § (2) bekezdésében meghatározott, hatáskörébe tartozó, élet- és vagyonbiztonság közvetlen
veszélyeztetése esetén,
c) eljár az ingatlan használója, tulajdonosa megkeresése alapján a 9. § (4) bekezdése szerinti eljárás
eredménytelensége esetén,
d) a közszolgáltatói tevékenységére vonatkozó szabályokat megszegõ közszolgáltatóval szemben legalább
10 000 forint, legfeljebb 1 500 000 forint összegû bírságot szabhat ki,
e) eljár az ingatlan tulajdonosával szemben a 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség nem
teljesítése esetén,
f) az ingatlan tulajdonosával szemben a 9. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott kötelezettség nem teljesítése
esetén legalább 5000 forint, legfeljebb 30 000 forint összegû bírságot szabhat ki.”

(5) A Ksktv. 12. §-a a következõ (4) és (5) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(4) A tûzvédelmi hatóság a hatósági ellenõrzés keretében ellenõrizheti azt is, hogy a közszolgáltatási tevékenység
ellátásában közremûködõ természetes személy büntetlen elõéletû-e és a kéményseprõ-ipari közszolgáltatással
kapcsolatos szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
A hatósági ellenõrzés céljából a tûzvédelmi hatóság adatot igényelhet a bûnügyi nyilvántartási rendszerbõl.
Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a személyesen közremûködõ személy büntetlen elõéletû-e,
valamint, hogy a kéményseprõ-ipari közszolgáltatással kapcsolatos szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(5) A tûzvédelmi hatóság a (4) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a hatósági ellenõrzés idõtartamára
kezelheti.”

(6) A Ksktv. 13. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg
a) a közszolgáltató által az égéstermék-elvezetõ állapotának idõszakos ellenõrzése, mûszaki felülvizsgálata, tisztítása
során észlelt, az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésének minõsülõ szabálytalanságok körét, az élet- és
vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetése esetén az értesítendõ hatóságok megjelölését, a kötelezõ értesítés
eseteit, valamint a kötelezõ értesítés eljárási szabályait;
b) a közszolgáltatóval és az ingatlan tulajdonosával szemben kiszabható bírságnál enyhébb jogkövetkezmények
körét, valamint a bírság és az egyéb jogkövetkezmények megállapításának elveit és az eljárás rendjét;
c) a közszolgáltatási díj megállapításának elveit és a díj legalacsonyabb és legmagasabb mértékét;
d) a 12. § (3) bekezdése szerinti vitás ügyek rendezésének, illetve a felülvizsgálat részletes eljárási szabályait.”

(7) A Ksktv. 13. § (2) bekezdése a következõ l) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a településüzemeltetésért felelõs miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) a közszolgáltatást ellátó szakmunkás szakmai továbbképzésére vonatkozó szabályokat."

(8) A Ksktv.
a) 8. §-a a „közszolgáltató vagy” szövegrész helyett a „közszolgáltató, a közszolgáltató tagja, vezetõ tisztségviselõje

vagy” szöveggel,
b) 13. § (2) bekezdés h) pontja a „7. §” szövegrész helyett a „6. §” szöveggel,
c) 14. § (2) bekezdése a „2014.” szövegrész helyett a „2015.” szöveggel
lép hatályba.

(9) Nem lép hatályba a Ksktv. 13. § (2) bekezdés c) pontja.
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8. Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba. 
(2) Az 1. §, a 2. § (1) és (4) bekezdése, a 4. §, az 5. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(3) Hatályát veszti az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2012. évi CXIX. törvény 73. §-a.

9. § E törvény 1. §-a, 3. §-a, 6. §-a és 8. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke

2012. évi CXCI. törvény
a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. Az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

1. § Hatályát veszti az egyes állami tulajdonban lévõ vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi
XXXIII. törvény 3. § (2)–(4) bekezdése.

2. A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2. § (1) A csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/C. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A természetvédelmi oltalom alatt álló területek esetén az államot jogszabály alapján megilletõ elõvásárlási jog
a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelõs szervet, mûemlékek értékesítése esetén pedig
a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó hatóságot mindenki mást megelõzõen illeti meg.
Amennyiben az értékesítendõ vagyon mindkét védettség alá esik, az elõvásárlási jog gyakorlásának egymás közötti
sorrendjére az említett szervek megállapodása irányadó.”

(2) A Cstv. a következõ 83/G. §-sal egészül ki:
„83/G. § A kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCI. törvénnyel
(a továbbiakban: 2012. évi CXCI. törvény) módosított 49/C. § (1) bekezdését alkalmazni kell a 2012. évi
CXCI. törvénynek a 49/C. § (1) bekezdést megállapító rendelkezésének hatálybalépésekor folyamatban lévõ
felszámolási eljárásokban is, ha még nem került sor az értékesítésre.”

3. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

3. § A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 3. pontjában a „kultúráért” szövegrész helyébe
a „régészeti örökség és a mûemléki értékek védelméért” szöveg lép.

4. Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. § (1) Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 60. §-a
a következõ (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A településrendezési eszközök 2013. január 1-je és 2018. december 31-e közötti készítésére és módosítására
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló kormányrendelet átmeneti rendelkezéseit kell
alkalmazni.

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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(9) 2018. december 31-ét követõen a településrendezési eszköz készítése és módosítása során nem alkalmazhatók
a) e törvény 2012. december 31-én, és
b) az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló kormányrendelet 2012. augusztus 6-án
hatályban lévõ, településrendezési eszközre vonatkozó elõírásai.”

(2) Az Étv.
a) 1. § (2) bekezdésében a „kormányrendeletekkel” szövegrész helyébe a „kormányrendeletekkel, miniszteri

rendeletekkel és önálló szabályozó szerv vezetõje által kiadott rendeletekkel” szöveg,
b) 5. § (1) bekezdés d) pontjában a „kultúráért” szövegrész helyébe a „régészeti örökség és a mûemléki értékek

védelméért” szöveg
lép.

5. A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 
1997. évi CXL. törvény módosítása

5. § (1) A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény
módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Kultv. mód.) 8. §-ával módosított, a muzeális
intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Kultv.) 45. § (1) bekezdése a következõ szöveggel lép hatályba:
„(1) A megyei hatókörû városi múzeum feladata a kulturális javak helyi védelmének települési szintet meghaladó,
egy megye közigazgatási területére kiterjedõ biztosítása.”

(2) A Kultv. mód. 8. §-ával módosított, Kultv. 45/A. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A megyei hatókörû városi múzeum – a 37/A. §-ban és a 42. § (2) bekezdésében foglalt feladatokon túlmenõen – állami
feladatai keretében:)
„ba) végzi a kormányrendeletben meghatározott régészeti szaktevékenységeket,”

6. A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

6. § A kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 6. §-a helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„6. § A kulturális örökség védelmének keretében a védelem összehangolását és irányítását, ágazati felügyeletét,
továbbá a kulturális örökség védelmével összefüggõ feladatokat ellátó, kormányrendeletben meghatározott eljáró
hatóság (a továbbiakban: hatóság) irányítását
a) a kulturális javak és az emlékhelyek tekintetében a kultúráért felelõs miniszter
b) a régészeti örökség és a mûemléki érték védelme (a továbbiakban együtt: örökségvédelem) tekintetében
a régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter)
látja el.”

7. § (1) A Kötv. 7. § 6. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. Megelõzõ feltárás: írásbeli szerzõdés alapján végzett olyan régészeti szolgáltatási tevékenység (régészeti
megfigyelés, próbafeltárás, teljes felületû feltárás), amely a földmunkával járó fejlesztések, beruházások által érintett
régészeti lelõhelyek feltárására irányul.”

(2) A Kötv. 7. § 8. és 9. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„8. Mûemlék: olyan mûemléki érték, amelyet jogszabállyal védetté nyilvánítottak.
9. Mûemlékfenntartás: a mûemlék rendeltetésszerû és biztonságos használatához, illetve értékei megõrzéséhez
szükséges jókarbantartási tevékenység, a mûemléket érintõ szakszerû állagmegóvás, felújítás, építészeti, képzõ- és
iparmûvészeti beavatkozás.”

(3) A Kötv. 7. § 20–22. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„20. Régészeti lelõhely: nyilvántartásba vett, e törvény által általános védelem alatt álló, földrajzilag körülhatárolható
terület, amelyen a régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók.
21. Régészeti megfigyelés: a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történõ folyamatos figyelemmel
kísérése és a tevékenység régészeti dokumentálása.
22. Régészeti örökség: az emberi létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy
mesterséges üregekben 1711 elõtt keletkezett érzékelhetõ jelentõs nyoma (szerkezet, építmény, telep, maradvány,
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lelet, amelyek a régészeti örökség elemei), amelynek megõrzése, tanulmányozása segít megismerni az egyetemes
kultúrát és rekonstruálni az ország és a nemzet történelmét, népünk eredetét és fejlõdését igazolja, bemutatja,
alátámasztja, és segít feltárni kapcsolatát természeti környezetével, továbbá amellyel kapcsolatos információszerzés
fõ forrásai a feltárás és egyéb kutatási módszerek.”

(4) A Kötv. 7. § 32. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„32. Elfedés: a feltárásra nem kerülõ régészeti lelõhely, lelõhelyrész fizikai védelmét biztosító, jogszabályban
meghatározott mûszaki megoldások régészeti megfigyelés mellett történõ megvalósítása, amely könnyen
visszabontható, esetleges késõbbi teljes feltárás lehetõségét nem csökkenti vagy akadályozza.”

(5) A Kötv. 7. §-a a következõ 33–36. ponttal egészül ki:
„33. Védetté nyilvánított régészeti lelõhely: miniszteri határozattal vagy e törvény alapján miniszteri rendelettel védetté
nyilvánított, kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelõhely kategóriába sorolt kiemelkedõ történeti és kulturális
jelentõségû régészeti lelõhely.
34. Régészeti szolgáltatási tevékenység: földmunkával járó fejlesztéssel, beruházással összefüggésben végzett régészeti 
szakfeladat, a feltárásra jogosult szerv által a beruházóval kötött szerzõdés alapján vagy hatósági határozatban
meghatározottak szerint nyújtott – a régészeti feltárás szakszerûségét jogszabályban meghatározott feltételeknek
megfelelõ szakember révén biztosító – szolgáltatás.
35. Teljes felületû feltárás: régészeti lelõhely földrajzi körülhatárolását és a régészeti örökség elemei történeti
összefüggéseinek kutatását szolgáló, a lelõhely állapotfelmérését, jellege és rétegsorai megállapítását célzó régészeti
szolgáltatási tevékenység.
36. Régészeti földmunka: régészeti lelõhelyen a régészeti feltárás megvalósítása érdekében végzett, a régészeti
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó földkiemelési munka, kézi és gépi földmunkák összessége.”

8. § A Kötv. 7/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7/A. § A régészeti örökség védelme kiterjed a régészeti örökség felkutatására, értékelésére, számbavételére,
nyilvántartására, megõrzésére, a régészeti lelõhelyek védetté nyilvánítására.”

9. § A Kötv. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A közgyûjteményben kulturális javakként elhelyezett régészeti leletek tulajdonjogáról az állam nevében
a kultúráért felelõs miniszter lemondhat régészeti gyûjtõkörrel rendelkezõ, nem állami fenntartású múzeumok
tulajdonosai javára.”

10. § A Kötv. 14–16. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„14. § (1) A védetté nyilvánítás elõkészítését kormányrendeletben meghatározott szerv folytatja le.
(2) A védelem alá vonni tervezett lelõhelyhez és a lelõhely régészeti védõövezetéhez tartozó ingatlanok tulajdonosait
és az egyéb érintett személyeket kormányrendeletben meghatározott módon értesíteni kell.
15. § (1) A régészeti lelõhelyeket – a természeti vagy védett természeti területen, továbbá védett természeti értékek
esetében a természetvédelemért felelõs miniszter egyetértésével – a miniszter rendeletben nyilvánítja védetté.
(2) A védetté nyilvánító jogszabály tartalmazza:
a) a védetté nyilvánítás tényét,
b) a régészeti lelõhelyen található régészeti értékek megjelölését,
c) a védettség fokozatát,
d) a védetté nyilvánítás indokát,
e) a földrészlet és a régészeti védõövezet helyrajzi számát,
f) az állam elõvásárlási jogáról szóló tájékoztatást.
(3) A védett régészeti lelõhellyé nyilvánítás tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A bejegyzésrõl a
kormányrendeletben meghatározott szerv intézkedik.
16. § A védetté nyilvánított régészeti lelõhelyeket a hatóság kormányrendeletben meghatározottak szerint ellenõrzi.”

11. § A Kötv. 19. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(1) A földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal – beleértve az ásványi vagyon kitermelését is –
(a továbbiakban: fejlesztések, beruházások) a régészeti lelõhelyeket kormányrendeletben meghatározott esetekben
és módon el kell kerülni.
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(2) A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükbõl csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Amennyiben a
feltáráson elõkerülõ régészeti leletek a helyszínen nem õrizhetõk meg, azokat kormányrendeletben meghatározottak
szerint kell elhelyezni.”

12. § A Kötv. 20. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 
„(2) Régészeti feltárást törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott szerv (a továbbiakban: feltárásra
jogosult szerv) végezhet.
(3) A jogszabályi vagy a feltárási engedélyben foglalt elõírások megszegése esetén a hatóság – kormányrendeletben
meghatározottak szerint – a feltárást leállítja vagy a régészeti feltárásra vonatkozó engedélyét visszavonja.”

13. § A Kötv. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) A régészeti lelõhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén a (2) bekezdésben
meghatározott, az örökségvédelmi hatóság által elõírt módszerekkel megelõzõ régészeti feltárást kell végezni.
(2) A nyilvántartási adatok és – amennyiben rendelkezésre áll – az elõzetes régészeti dokumentáció adatai, valamint
a beruházás régészeti örökségre gyakorolt hatásának egybevetése alapján készült javaslatai, továbbá a védettségi
fokozat figyelembevételével – kormányrendeletben meghatározottak szerint – a megelõzõ feltárás keretében
az alábbi és kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben
a) régészeti megfigyelést kell elõírni, ha a régészeti örökségi elemek elõfordulása szórványos, vagy ha a beruházással
kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét, vagy a régészeti lelõhely
korábbi bolygatása esetén;
b) próbafeltárást kell elõírni, ha elõzetes régészeti dokumentáció nem áll rendelkezésre, vagy annak készítéséhez nem
végeztek próbafeltárást;
c) teljes felületû feltárást kell elõírni, ha a beruházással érintett lelõhely vagy lelõhelyrész hazánk múltjának nagy
jelentõségû, egyedi vagy pótolhatatlan forrása.
(3) A hatóság a (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott régészeti feladatokat a lelõhely különbözõ részei
vonatkozásában eltérõen is meghatározhatja.
(4) A próbafeltárásra és a teljes felületû feltárásra vonatkozóan a feltárásra jogosult szerv és a beruházó írásbeli
szerzõdést köt. A szerzõdés tartalmazza a feltárás idõtartamát, a feltárásra jogosult szerv által végzendõ régészeti
szolgáltatás és a beruházó által végzendõ kapcsolódó régészeti földmunka költségét, valamint a kormányrendeletben
meghatározott egyéb szakmai feltételeket.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdést a feltárásra jogosult szerv ajánlattételéhez szükséges – kormányrendeletben
meghatározott – adattartalomnak a beruházó által történõ rendelkezésre bocsátásától számított 30 napon belül kell
megkötni. Ha a szerzõdés e határidõn belül – a feltárásra jogosult szervnek felróható okból – nem jön létre, a hatóság
határozatban jelöli ki a feltárást elvégzõ szervet.
(6) A hatóság az (5) bekezdés szerinti kijelöléssel egyidejûleg hivatalból lefolytatja a feltárás engedélyezési eljárását is.
(7) A (6) bekezdés szerinti eljárásban hozott határozat tartalmazza 
a) a feltárási engedély jogszabályban meghatározott tartalmi elemeit,
b) a beruházó kötelezését a feltárás költségeinek viselésére.
(8) A hatóság a (7) bekezdés b) pontjával kapcsolatos döntését a feltárás költségeire vonatkozóan jogszabályban
meghatározott tartalmú költségbecslésre alapozza.”

14. § A Kötv. 23/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„23/C. § (1) Nagyberuházás, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása esetén
az elõzetes régészeti dokumentációt – kormányrendeletben meghatározott esetekben – próbafeltárás alkalmazásával 
kell elkészíteni. A próbafeltárást a feltárást végzõ szerv a beruházóval – az errõl szóló, általuk kötött szerzõdés
megküldésével – bejelenti a hatóságnak. A hatóság a szerzõdés alapján végzett próbafeltárást a hatósági ellenõrzésre
irányadó szabályok szerint ellenõrzi. A próbafeltárás idõtartama a beruházótól a földmunkával járó változással érintett
munkaterületnek régészeti munkavégzésre alkalmas állapotban, állapotrögzítõ jegyzõkönyvvel történõ átvételétõl
számított legfeljebb 30 – miniszteri rendeletben meghatározott – régészeti feltárás végzésére alkalmas nap, kivéve,
ha a beruházó és a feltárást végzõ szerv ennél hosszabb idõtartamban állapodnak meg. A próbafeltáráshoz
kapcsolódó gépi földmunka idõtartama legfeljebb 10 nap, amely a próbafeltárás idõtartamába nem számít bele.
(2) Az elõzetes régészeti dokumentációnak szakmai javaslatot kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy mely területek
esetén és milyen módszerû megelõzõ feltárás elvégzésére van szükség, illetve mely területek elfedése indokolt és
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ez alapján a javasolt további régészeti feladatellátásra. A feltárást végzõ szerv és a beruházó az elõzetes régészeti
dokumentáció szakmai javaslata alapján, ha végeztek próbafeltárást, annak befejezésétõl számított 10 napon belül
kérelmet nyújt be a hatósághoz, ha a régészeti szolgáltatás és a kapcsolódó régészeti földmunka költsége 
a) nem lépi túl a 23/E. § (1) bekezdésben meghatározott összeget és a szakmai javaslat engedélyhez kötött feltárási
tevékenységet tartalmaz, akkor a teljes felületû feltárás engedélyezése iránt,
b) túllépi a 23/E. § (1) bekezdésben meghatározott összeget, akkor a további régészeti feladatellátás meghatározása
iránt.”

15. § A Kötv. 24. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha régészeti feltárás nélkül régészeti emlék vagy lelet kerül elõ, a felfedezõ (a munka felelõs vezetõje), az ingatlan
tulajdonosa, az építtetõ vagy a kivitelezõ köteles
a) az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, 
b) a feltárásra jogosult szervnek azt haladéktalanul bejelenteni,
c) a tevékenységet a hatóság intézkedésének kézhezvételéig szüneteltetni,
d) a helyszín és a lelet õrzésérõl – a felelõs õrzés szabályai szerint – a hatóság intézkedéséig gondoskodni.
(3) Ha hatósági intézkedésre van szükség, a feltárásra jogosult szerv a (2) bekezdés b) pontja szerinti bejelentést
követõen haladéktalanul értesíti a hatóságot.”

16. § A Kötv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„29. § (1) A mûemléki értékek védetté nyilvánítása kormányrendeletben kijelölt szervnél kezdeményezhetõ.
(2) A védetté nyilvánítás elõkészítését kormányrendeletben kijelölt szerv folytatja le. 
(3) A védelem alá vonni tervezett mûemléki jelentõségû területen, mûemléki környezetben és történeti táj területén
álló ingatlanok, valamint mûemlék ingatlanok tulajdonosait és a kormányrendeletben meghatározott egyéb érintett
személyeket és szervezeteket kormányrendeletben meghatározott módon értesíteni kell a védetté nyilvánítási eljárás
megkezdésérõl.”

17. § A Kötv. 39. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„39. § (1) Mûemléki jelentõségû területként kell védeni a település azon részét, amelynek jellegzetes szerkezete,
beépítésének módja, összképe, a tájjal való kapcsolata, terei és utcaképei, építményeinek együttese összefüggõ
rendszert alkotva történelmi jelentõségû és ezért mûemléki védelemre érdemes.
(2) A védetté nyilvánított mûemlék kormányrendeletben meghatározott környezete mûemléki környezetnek minõsül.
(3) Ha a helyi építési szabályzattal érintett terület utóbb válik mûemléki jelentõségû területté vagy mûemléki
környezetté, úgy a védettséget kihirdetõ miniszteri rendelet hatálybalépésétõl számított 6 hónapon belül a helyi
építési szabályzatban a védettség tartalmának megfelelõ változtatásokat át kell vezetni.”

18. § A Kötv. 44. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„44. § (1) Az állami tulajdonban álló mûemlék bármely jogcímen való átruházásához, megterheléséhez, továbbá
a vagyonkezelõ kijelöléséhez vagy megváltoztatásához, illetve bármely jogügylethez, amelynek következtében
az állam tulajdonjoga megszûnik a mûemlék felett, a kultúráért felelõs miniszter jóváhagyása szükséges.
(2) Jóváhagyás hiányában a jogügylet érvénytelen.
(3) Amennyiben a mûemlék – a Tv. alapján – az állami tulajdon fenntartása mellett az önkormányzat ingyenes
használatába került, a Tv. 27. § (4) bekezdésében foglalt körülmények megváltozása, vagy az ott megadott feltételek
nem teljesítése esetén a kultúráért felelõs miniszter jogosult az ingyenes használati jog felülvizsgálatára,
megvonására.”

19. § A Kötv. 61/D–61/E. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61/D. § (1) Az emlékhelyekkel összefüggõ állami feladatokat a kultúráért felelõs miniszter a Nemzeti Emlékhely és
Kegyeleti Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) létrehozására és felügyeletére a Kormány által rendeletben kijelölt
miniszterrel (a továbbiakban: a Bizottság felügyeletét ellátó miniszter) egyetértésben látja el.
(2) A kultúráért felelõs miniszter az (1) bekezdés szerinti feladatai körében különösen az alábbi tevékenységet látja el:
a) érvényesíti az emlékhelyekkel kapcsolatos érdekeket az emlékhelyeket érintõ jogszabályok elõkészítése során,
illetve átfogó tervezési programokban;
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b) felméri, és folyamatosan figyelemmel kíséri az emlékhelyek állapotát, továbbá megteszi az emlékhelyekhez fûzõdõ
nemzeti érték megõrzéséhez, fenntartásához és bemutatásához szükséges intézkedéseket;
c) a turizmusért felelõs miniszterrel együttmûködésben gondoskodik az emlékhelyek fenntartható használata,
fejlesztése és bemutatása érdekében tervek, programok, projektek elõkészítésérõl és megvalósításáról;
d) gondoskodik az emlékhelyekhez fûzõdõ nemzeti értéket hordozó örökség megismerését, fejlesztését és
bemutatását elõsegítõ – köztük oktatási, képzési, ismeretterjesztõ – programok kidolgozásáról és végrehajtásáról;
e) nemzetközi megállapodások keretében együttmûködésre törekszik határon túli helyszínek esetén az érintett állam
felelõs miniszterével; valamint
f) évente jelentést készít a Kormány részére, és négyévente beszámol az Országgyûlés illetékes bizottságának
az emlékhelyek állapotáról.
61/E. § (1) A kultúráért felelõs miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b)–d) és f) pontjában meghatározott állami feladatokat
– a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Bizottság útján látja el. Az emlékhelyekkel összefüggõ feladatok
tekintetében a kultúráért felelõs miniszter a Bizottság felett szakmai irányítói jogkört gyakorol.
(2) A kultúráért felelõs miniszter a 61/D. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott állami feladatok ellátására
a nemzeti emlékhely tulajdonosával megállapodást köt. A 61/D. § (2) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott állami
feladatokat a kiemelt nemzeti emlékhely esetében az Országgyûlés elnöke a kultúráért felelõs miniszterrel
egyetértésben látja el. E feladatok ellátásáról az Országgyûlés elnöke évente beszámol az Országgyûlés
Házbizottságának.
(3) A Bizottság ellátja a történelmi emlékhellyé és a nemzeti emlékhellyé nyilvánítás elõkészítésével, valamint
a történelmi emlékhelyekkel és a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos véleményezõ, javaslattevõ, adminisztratív
és ellenõrzési feladatokat.
(4) A kultúráért felelõs miniszter a Bizottság javaslatára, a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben
kezdeményezi a Kormánynál egyes helyszínek történelmi emlékhellyé nyilvánítását.
(5) A kultúráért felelõs miniszter a Bizottság javaslatára a Bizottság felügyeletét ellátó miniszterrel egyetértésben
kezdeményezi a Kormánynál törvényjavaslat benyújtását az Országgyûléshez egyes helyszínek nemzeti emlékhellyé
nyilvánítására.”

20. § A Kötv. 62. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hatóság feladata a kulturális örökség elemei megõrzésének, fenntartható használatának elõsegítése és támogatása.
Ennek érdekében ellátja)
„a) az e törvényben és a kormányrendeletben meghatározott hatósági és szakhatósági feladatokat;”

21. § A Kötv. 64. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hatóság a kulturális örökségvédelem körében)
„f) ellátja a miniszter vagy a kulturális javak esetében a kultúráért felelõs miniszter által – eseti vagy állandó jelleggel –
meghatározott egyéb feladatokat.”

22. § A Kötv. a következõ 64/A. §-sal egészül ki:
„64/A. § A kulturális örökség védelmével kapcsolatos tudományos feladatok ellátásában a kormányrendeletben
kijelölt szervek vesznek részt.”

23. § A Kötv. 71. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„71. § (1) A kormányrendeletben meghatározott szerv vezeti
a) a régészeti lelõhelyek hatósági,
b) a régészeti feltárási engedélyek,
c) a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyek,
d) a mûemlékek, mûemléki jelentõségû területek, mûemléki környezetek
központi, közhiteles nyilvántartását, amely tartalmazza az a)–d) pontokban meghatározottakkal összefüggõ,
az örökségvédelem szempontjából fontos adatokat.
(2) A kultúráért felelõs miniszter szakmai irányítása alatt álló hatóság központi hatósági nyilvántartást vezet:
a) a védetté nyilvánított kulturális javakról,
b) a kiviteli engedélyekrõl és igazolásokról,
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c) a jogtalanul eltulajdonított, eltûnt védett kulturális örökségi elemekrõl, valamint a jogellenesen kivitt kulturális javak 
visszaszolgáltatásáról szóló 2001. évi LXXX. törvény 2. § 1. pontjában meghatározott kulturális javakról,
d) jogszabályban meghatározott egyéb adatokról, valamint
e) az a)–d) pontokban meghatározottakkal összefüggõ, a kulturális örökség szempontjából fontos adatokról.”

24. § A Kötv. 72. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 72. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A 71. § (1) és (2) bekezdése szerinti nyilvántartás nyilvános, és közhitelesen tanúsítja a benne szereplõ kulturális
örökség elemeinek védettségét. A kulturális örökség védelme érdekében a nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartás
egyes adataihoz való hozzáférést – az (1a) bekezdésben meghatározott kivételekkel – miniszteri rendelet alapján
korlátozhatja.
(1a) A 71. § (1) bekezdés a) és c)–d) pontja esetében a védettség tényére vonatkozó adatokhoz való hozzáférés nem
korlátozható.”

25. § A Kötv. „Nyilvántartások” alcíme a következõ 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § A 71. § (1) bekezdés a) pontja alapján régészeti lelõhely nyilvántartásba vétele tárgyában hozott határozat
ellen fellebbezésnek nincs helye.”

26. § A Kötv. 75/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 75/A. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha jogszabály az örökségvédelemmel kapcsolatos szakkérdésben szakértõ igénybevételét írja elõ, szakértõként
kizárólag az a személy vehetõ igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak annak
a szakértõnek az igénybevételéhez fûzõdnek, aki büntetlen elõéletû, nem áll az örökségvédelemmel kapcsolatos
szakterületen végezhetõ tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, rendelkezik a
kormányrendeletben meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(1a) Szakértõként a jogszabályban kijelölt szervezet is igénybe vehetõ.”

27. § A Kötv. 86. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az állam elõvásárlási jogát a kultúráért felelõs miniszter egyetértésével a kormányrendeletben kijelölt szerv
gyakorolja.”

28. § A Kötv. 87. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„87. § Örökségvédelmi célok érdekében történõ kisajátítási eljárás során kormányrendeletben meghatározott szerv
a kisajátítást kérõ.”

29. § (1) A Kötv. 93. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„b) jelölje ki az e törvényben meghatározott feladatok tekintetében hatáskörrel rendelkezõ hatóságokat és
feladatkörrel rendelkezõ egyéb szerveket, és állapítsa meg az azok eljárására vonatkozó szabályokat, beleértve
a hatóságok eljárásaiban vizsgálandó szempontokat;”

(2) A Kötv. 93. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 93. § (1) bekezdése a következõ
i)–s) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben:)
„h) szabályozza a nagyberuházásokkal, valamint a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósításával
összefüggõ régészeti feladatok ellátásának szabályait, valamint azokat az eseteket, amelyekben az elõzetes régészeti
dokumentációt próbafeltárás alkalmazásával kell elkészíteni;
i) meghatározza a régészeti feltárás végzésére jogosult szerveket, meghatározza a régészeti feltárásra vonatkozó
szerzõdésre irányuló múzeumi ajánlattétel adattartalmát, a régészeti feltárásra irányuló szerzõdés kötelezõ elemeit,
valamint a megelõzõ feltárás módszerei alkalmazásának eseteit és szabályait;
j) meghatározza a védetté nyilvánított régészeti lelõhelyek ellenõrzésének szabályait;
k) meghatározza azokat a régészeti lelõhelyeket, amelyeket a földmunkával járó fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell
kerülni;
l) meghatározza a feltáráson elõkerülõ, a helyszínen meg nem õrizhetõ régészeti leletek elhelyezésének szabályait;
m) meghatározza a régészeti feltárásra vonatkozó jogszabályi vagy a feltárási engedélyben foglalt elõírások
megszegése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények szabályait;
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n) szabályozza az örökségvédelemmel kapcsolatos szakértõi tevékenységek szakmagyakorlási feltételeit, ennek
keretében a szakértõi tevékenység bejelentésének és a szakértõk nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
a szakértõk igénybevételének eseteit, továbbá a szakértõi tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban
elõírt kötelezettségek be nem tartása esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket;
o) meghatározza a védelem alá vonni tervezett lelõhelyen, a lelõhely régészeti övezetéhez tartozó területen,
a mûemléki jelentõségû területen, továbbá a mûemléki környezetben és történeti táj területén álló ingatlanok,
a mûemlék ingatlanok tulajdonosai és az egyéb érintett személyek vonatkozásában az értesítési kötelezettséget;
p) meghatározza a régészeti lelõhely és a mûemléki érték ideiglenes védelme meghosszabbításának feltételeit;
q) meghatározza, hogy mely ingatlanok minõsülnek, illetve jelölhetõk ki mûemléki környezetnek;
r) meghatározza az örökségvédelmi engedélyhez kötött tevékenységeket és az e tevékenységekkel kapcsolatos
követelményeket;
s) meghatározza az építéstörténeti kutatási dokumentáció kötelezõ tartalmi elemeit.”

(3) A Kötv. 93. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„a) az örökségvédelem körében a védetté nyilvánítás részletes szabályait;”

(4) A Kötv. 93. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„d) a régészeti feltárások részletes szabályait, a régészeti feltárás költségeire vonatkozó költségbecslés tartalmát,
az elfedést megvalósító mûszaki megoldásokat, a régészeti feltárásra alkalmas nap fogalmát, és a környezetvédelemért
felelõs miniszterrel egyetértésben a régészeti szempontból jelentõs barlangok körét;”

(5) A Kötv. 93. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben megállapítsa)
„j) az örökségvédelem körében a hatósági és egyéb nyilvántartás szabályait és a hatósági nyilvántartással összefüggõ
igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat;”

(6) A Kötv. 93. §-a a következõ (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A miniszter a (2) bekezdés i) pontjában kapott szabályozási jogkörét természeti vagy védett természeti területen,
továbbá védett természeti értékek esetében a természetvédelemért felelõs miniszterrel egyetértésben gyakorolja.
(5) A miniszter a (2) bekezdés i) és n) pontjában kapott szabályozási jogkörét az állam elõvásárlási jogára és
az örökségvédelmi bírságra vonatkozó rendelkezések vonatkozásában a kultúráért felelõs miniszterrel egyetértésben
gyakorolja.
(6) Felhatalmazást kap a kultúráért felelõs miniszter, hogy rendeletben szabályozza:
a) kulturális javak védetté nyilvánítására és a védettség megszüntetésére vonatkozó szabályokat,
b) a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági eljárás részletes szabályait,
c) a kulturális javak hatósági nyilvántartásának szabályait és – az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben –
az ezzel összefüggõ igazgatási szolgáltatási díj mértékét és a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokat,
d) a könyvtárakban levõ muzeális dokumentumok kezelésével és nyilvántartásával kapcsolatos külön szabályokat,
e) az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben a kulturális javak kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásért 
fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjak körét, mértékét, valamint megfizetésének részletes szabályait,
f) az Európai Örökség cím elnyerésére pályázó helyszínek közül az arra érdemesnek tartott helyszínek nemzeti szintû
elõzetes kiválasztására vonatkozó eljárási szabályokat.”

30. § A Kötv.
1. 2. § b) pontjában a „88–89. §-aiban” szövegrész helyébe a „89. §-ában” szöveg,
2. 7. § 12. pontjában az „objektumok” szövegrész helyébe az „építmények és tárgyak vagy azok maradványainak,

lenyomatainak” szöveg, az „egyéb mûszerrel” szövegrész helyébe az „egyéb mûszerrel vagy anélkül” szöveg,
15. pontjában a „célzó tevékenység” szövegrész helyébe a „célzó régészeti szolgáltatási tevékenység” szöveg,
26. pontjában a „védelem alatt” szövegrész helyébe az „általános védelem alatt” szöveg, 31. pontjában
a „költségvetés fedezi” szövegrész helyébe a „költségvetés fedezi, vagy amely tekintetében az Évt. szerint
összevont telepítési eljárást kezdeményeztek” szöveg,

3. 17. § (2) bekezdésében az „idõtartamára egy alkalommal” szövegrész helyébe az „idõtartamára
kormányrendeletben meghatározott feltételek mellett egy alkalommal” szöveg,
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 4. 20. § (1) bekezdésében az „engedélyt” szövegrész helyébe az „engedélyt kormányrendeletben meghatározott”
szöveg,

 5. 20/A. § (1) bekezdésében a „Nagyberuházás esetén” szövegrész helyébe a „Nagyberuházás, valamint
a kisajátításról szóló törvény szerinti közérdekû cél megvalósítása esetén” szöveg,

 6. 23/A. §-ában a „22. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „22. § (4)–(5) bekezdésében” szöveg,
 7. 23/C. § (3) bekezdésében a „további” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a további”

szöveg,
 8. 23/D. § (1) bekezdésében a „megelõzõ feltárás” szövegrész helyébe a „teljes felületû feltárás” szöveg,

(2) bekezdésében az „elfedésére a hatóság döntésében meghatározott módon” szövegrész helyébe az
„elfedésére jogszabályban meghatározott és ez alapján a hatóság döntésében elõírt módon” szöveg,

 9. 23/E. § (1) bekezdésében a „megelõzõ feltárás” szövegrész helyébe a „teljes felületû feltárás” szöveg, az „és az
elfedés költségei” szövegrész helyébe az „és az elfedés, valamint az ezekhez kapcsolódó régészeti földmunka
költségei” szöveg,

10. 24. § (8) bekezdésében a „múzeum” szövegrész helyébe a „feltárásra jogosult szerv” szöveg,
11. 31. § (1) bekezdés a) pontjában a „(területet)” szövegrész helyébe az „(építményt vagy területet)” szöveg,

(2) bekezdésében a „védelem indokolt” szövegrész helyébe a „védelem kormányrendeletben meghatározott
feltételek mellett indokolt” szöveg,

12. 40/A. §-ban a „városépítészeti” szövegrész helyébe a „településképi” szöveg,
13. 41. § (1) bekezdésében a „jó karban tartásáról” szövegrész helyébe a „jókarbantartásáról” szöveg, a „törvényben”

szövegrész helyébe a „törvényben (a továbbiakban: Tv.)” szöveg, az „e törvény szerint” szövegrész helyébe
az „az Évt.-ben meghatározottak, valamint e törvény szerint” szöveg, (2) bekezdésében a „rendeltetésszerû”
szövegrész helyébe a „rendeltetésszerû és biztonságos” szöveg,

14. 43. § (3) bekezdésében a „városképi” szövegrész helyébe a „településképi” szöveg,
15. 55. § (3) bekezdés c) pontjában a „miniszter” szövegrész helyébe a „kultúráért felelõs miniszter” szöveg,
16. 75/A. § (2) bekezdésében a „miniszternek” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott szervnek”

szöveg,
17. 75/A. § (3) bekezdésében a „miniszter” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott szerv” szöveg
lép.

31. § Hatályát veszti a Kötv.
a) 2. § a) pontjában az „a 97. § és 100. § d) pontjában foglalt kivétellel” szövegrész, b) pontjában az „ , a 95–96. §-aiban

és a 100. §-ban” szövegrész,
b) 23. §-a,
c) 23/E. § (2) bekezdésében a „kultúráért felelõs” szövegrész,
d) 24. § (4)–(7) bekezdése,
e) 30. §-a és az azt megelõzõ alcím címe,
f) 32. §-ában „a hatóság elõterjesztése alapján” szövegrész,
g) 40. §-a,
h) 63. § (2) bekezdése,
i) 75. § (3) bekezdés b) pontjában az „elõzetes szakhatósági állásfoglalás,” szövegrész és a (3) bekezdés d) pontja,
j) 75/B. §-a,
k) 93. § (2) bekezdés b), k), l), m), o) és p) pontja.

7. Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény módosítása

32. § (1) Az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 83. §-a a következõ (4)–(5) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi hatóság ügyintézési határidejébe a szakhatóság
eljárásának ügyintézési határideje nem számít bele.
(5) Az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárások szabályait az Elnök rendeletben
állapítja meg.”
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(2) Az Eht. a következõ 181/D. §-sal egészül ki:
„181/D. § E törvénynek a településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes törvények
módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a folyamatban lévõ eljárásokban is
alkalmazni kell, azzal, hogy e rendelkezések hatálybalépése elõtt elkövetett jogsértésekre a jogsértés elkövetésekor
hatályos anyagi jogi rendelkezések alkalmazandók."

(3) Az Eht. 182. § (3) bekezdés 26. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(Felhatalmazást kap az Elnök arra, hogy rendelettel állapítsa meg:)
26. az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos építésügyi hatósági eljárások szabályait, valamint a település
tervezésénél, rendezésénél, utak és közmûvek építésénél, korszerûsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények
megvalósításánál, felújításánál az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésével kapcsolatos szabályokat;”

(4) Az Eht. 188. § 12. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„12. Elektronikus hírközlési építmény: az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló törvényben meghatározott
sajátos építményfajták, az elektronikus hírközléshez szükséges olyan sajátos építmények, amelyek magukba foglalják
a vezetékekkel és vezeték nélküli összeköttetésekkel összefüggõ – burkoló, tartó, védõ, jelzõ stb. – mûtárgyakat,
különösen a tartozékokat és a tartószerkezeteket, az antenna-tartószerkezeteket (tornyokat), oszlopokat, alagutakat,
kábelszekrényeket, csatornákat, föld alatti és föld feletti jelzõket, védõmûtárgyakat, és a nyomvonalas és nyomvonal
jellegû elektronikus hírközlési építményeket;”

(5) Az Eht. 188. § 61. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„61. Kapcsolódó eszközök: elektronikus hírközlõhálózat üzemeltetéséhez, elektronikus hírközlési szolgáltatás
nyújtásához kötõdõ, ahhoz igénybe vehetõ, arra alkalmas kapcsolódó szolgáltatások, fizikai eszközök és egyéb
létesítmények vagy elemek, ideértve többek között az elektronikus hírközlési építményeket, az épületek vagy az
épületek kábelbevezetését, az épületek kábelezését, az antennákat, a tornyokat és egyéb tartószerkezeteket,
az alépítményeket, a kábelcsatornákat, a tartóoszlopokat, az ellenõrzõaknákat és a szekrényeket.”

(6) Az Eht. 188. §-a a következõ 88/b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„88/b. Nyomvonalas és nyomvonal jellegû elektronikus hírközlési építmény: olyan elektronikus hírközlési építmény,
amelyet az elektronikus hírközlési hálózat vezetékes összeköttetései és ezek burkoló, tartó, védõ, jelzõ mûtárgyai
képeznek.”

8. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 
2003. évi CXXX. törvény módosítása

33. § Az Európai Unió tagállamaival folytatott bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX. törvény
72. § (7) bekezdésében a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „kulturális feladatokat ellátó
központi hivatalt” szöveg, a „Kulturális Örökségvédelmi Hivatal” szövegrész helyébe a „kulturális feladatokat ellátó
központi hivatal” szöveg lép.

9. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

34. § (1) A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Kstv.) 7. § (4) bekezdésében a „kulturális
örökségvédelmi hatóság” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott szerv” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Kstv. 2. § j) pontjában, 3. § (1) bekezdés d) pontjában és 4. § (1) bekezdés i) pontjában a „kulturális”
szövegrész.

10. A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

35. § (1) A világörökségrõl szóló 2011. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Vötv.) 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) A miniszter e törvény hatálybalépését követõ két éven belül felülvizsgálja az e törvény hatálybalépésekor
az Egyezmény 1. és 2. cikkében meghatározott kritériumok szerint a Központhoz bejelentett helyszínek Világörökségi
Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételének indokoltságát. Amennyiben a miniszter a felülvizsgálatot
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követõen nem tartja indokoltnak a helyszín Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékébe történõ felvételét, errõl
soron kívül értesíti a Központot.”

(2) A Vötv. 17. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 14. § (1) bekezdés e) pontja 2014. december 1-jén, valamint a 14. § (2) bekezdés b) pontja 2014. január 1-jén lép
hatályba.
(3) A 14. § (1) bekezdés f) pontja 2015. december 1-jén lép hatályba.”

(3) A Vötv. 13. § (4) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „14 hónapon” belül szöveg lép.
(4) A Vötv. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) Hatályát veszti a Vötv.

a) 6. § b) pontjában az „örökségvédelmi” szövegrész,
b) 9. § (1) bekezdésében a „kulturális” szövegrész.

11. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

36. § A kölcsönzött kulturális javak különleges védelmérõl szóló 2012. évi XCV. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a
következõ rendelkezés lép:
„(1) A tanúsítvány kiállítására vonatkozó kérelmet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatokat ellátó hatóság
(a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített formanyomtatványon kell a kiállítónak benyújtania.”

12. Záró rendelkezések

37. § Hatályát veszti a tervezõ- és szakértõ mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
1. § (1) bekezdésében a „tervellenõri,” szövegrész.

38. § (1) A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggõ egyes törvények módosításáról szóló
2012. évi CLVII. törvény (a továbbiakban: Étv. mód.) 62. § (1) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (1) bekezdés 3. pontja
a következõ szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„3. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság, a szakmai kamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által
az építési folyamat résztvevõi tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékét
és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapításának részletes szabályait,”
(rendelettel állapítsa meg.)

(2) Az Étv. mód. 62. § (1) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (1) bekezdés 5. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„5. a településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetõségét,”
(rendelettel állapítsa meg.)

(3) Az Étv. mód. 62. § (2) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (2) bekezdés 1. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy)
„1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,”
(rendelettel állapítsa meg.)

(4) Nem lép hatályba az Étv. mód. 62. § (2) bekezdésével megállapított Étv.
a) 62. § (6) bekezdése 5. pontja,
b) 62. § (7) bekezdése 2. pontja,
c) 64. § 3. pontja,
d) 67. § (3) és (4) bekezdése és (5) bekezdés 3. pontja.

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1–37. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

40. § E törvény 1. §-a és 18. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCI. törvényhez
„1. melléklet a 2011. évi LXXVII. törvényhez

A világörökségi helyszínekkel összefüggõ állami feladatokat 
a kultúráért felelõs miniszterrel egyetértésben ellátó miniszterek

A B

1.  Világörökségi helyszín  Egyetértõ miniszter

2. Budapest – a Duna-partok, 
a Budai Várnegyed és az Andrássy út

Állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter

 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

3. Hollókõ ófalu és környezete Agrárpolitikáért felelõs miniszter
 Építésügyért felelõs miniszter
 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

4. Az Aggteleki-karszt és a Szlovák-karszt
barlangjai

Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

5. Az ezeréves Pannonhalmi Bencés
Fõapátságés természeti környezete

Építésügyért felelõs miniszter
Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter
A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

6. Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta Agrárpolitikáért felelõs miniszter
 Építésügyért felelõs miniszter
 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter
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7. Pécs (Sopianae) ókeresztény temetõje Építésügyért felelõs miniszter
 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

8. Fertõ/Neusiedlersee kultúrtáj 
(röviden: Fertõ-táj)

Agrárpolitikáért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter

 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

9. Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék
kultúrtáj

Agrárpolitikáért felelõs miniszter
Építésügyért felelõs miniszter

 Fejlesztéspolitikáért felelõs miniszter
 Közigazgatás-szervezésért felelõs miniszter

A régészeti örökség és a mûemléki érték védelméért felelõs
miniszter

 Természetvédelemért felelõs miniszter
 Területrendezésért felelõs miniszter
 Településfejlesztésért és településrendezésért felelõs

miniszter
 Turizmusért felelõs miniszter

”

2012. évi CXCII. törvény
egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról*

1. Értelmezõ rendelkezések

1. § E törvény alkalmazásában
1. átvett feladat: 2013. január 1-jét megelõzõen a települési önkormányzat vagy társulásaik (a továbbiakban együtt:

települési önkormányzat) által az 1. mellékletben felsorolt
a) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthona,
b) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye,
c) pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek lakóotthona,
d) fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona,
e) gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmény – ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is –

megszervezésével és fenntartásával nyújtott szakosított szociális ellátás és gyermekvédelmi szakellátás;

* A törvényt az Országgyûlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el.
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2. átvett vagyon: a települési önkormányzat valamennyi ingó és ingatlan vagyona, valamint vagyoni értékû joga,
amelyek az átvett feladat ellátását szolgálják, illetve ahhoz szükségesek és nevesítetten az átvett feladathoz,
valamint az átvett intézményekhez kapcsolódnak, ideértve az önkormányzatok gazdasági társaságokban
fennálló tulajdoni részesedését is, valamint a költségvetési szervként mûködõ átvett intézmények valamennyi
ingó és ingatlan vagyonát, vagyoni értékû jogát, gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedését.

2. A települési önkormányzat intézményeinek és vagyonának átvétele

2. § (1) 2013. január 1-jével e törvény erejénél fogva az államra száll át
a) a települési önkormányzat tulajdonában lévõ, átvett feladatot ellátó szociális, gyermekvédelmi intézmény,

az ezekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, továbbá az intézményekkel kapcsolatos valamennyi
vagyon és vagyoni értékû jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban lévõ szellemi (szerzõi és iparjogvédelmi)
tulajdonjogokat,

b) az átvett feladat ellátását végzõ vagy az átvett feladat ellátásában közremûködõ, a települési önkormányzat vagy
az átvett intézmény által alapított, az átvett feladat végzésében közremûködõ közalapítvány, alapítvány alapítói
joga (a települési önkormányzat által más alapítóval közösen alapított alapítvány, közalapítvány esetében
az önkormányzatot megilletõ alapítói jogok), és azon gazdasági társaságokban és egyéb gazdálkodó
szervezetekben fennálló önkormányzati tulajdoni részesedés, amelyek az átvett feladat ellátásában
közremûködnek és részben vagy egészben a települési önkormányzat tulajdonában állnak (az a)–b) pont
szerintiek a továbbiakban együtt: átvett intézmények).

(2) Az átvett intézményeket az állam a szállítói tartozásukkal együtt veszi át.
(3) Az átvett intézményekkel kapcsolatban az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt

szerv (a továbbiakban: kijelölt szerv) e törvény erejénél fogva gyakorolja a fenntartói jogokat, az alapítványok,
közalapítványok alapítói jogait. A 2013. január 1-jén folyamatban lévõ ügyekben és a tartós jogviszonyokban a kijelölt
szerv jár el fenntartóként, illetve alapítóként.

(4) A települési önkormányzatok helyébe – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – az átvett intézményekkel kapcsolatos
jogviszonyok tekintetében 2013. január 1-jével jogutódként az állam lép, azzal, hogy az állam tulajdonába
e törvénnyel került vagyonelemek vonatkozásában létesített kötelmi jogi jogviszonyokba jogutódként
a vagyonkezelõként e törvény erejénél fogva kijelölt szerv lép. Az átvett intézmények átadásához kapcsolódó
jogviszonyok tekintetében a tulajdonosi és fenntartói, a költségvetési szervek esetében az irányítói és alapítói
jogutódlásra az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendelete, a nemzeti vagyonról, illetve az állami
vagyonról szóló törvény és végrehajtási rendelete, valamint a polgári törvénykönyvrõl szóló törvény az irányadó
az e törvényben foglaltak figyelembevételével.

(5) Az európai uniós társfinanszírozású projektek tekintetében a kedvezményezett önkormányzat jogutóda a fejlesztéssel 
érintett átvett intézmény. A jogutódlás, valamint a fenntartóváltozás miatti szerzõdésmódosítást az átvett intézmény
az átadás-átvétel idõpontjától számított 30 napon belül kezdeményezi a támogatónál, illetve a közremûködõ
szervezetnél.

(6) A kijelölt szerv képviseli az államot mint jogutódot a települési önkormányzatnak az átvett intézménnyel összefüggõ
jogai és kötelezettségei tekintetében bírósági, hatósági eljárásokban, valamint harmadik személyekkel szemben.
A jogutódlásról a bíróság, hatóság a jogutódlás megállapítása iránti kérelem benyújtását követõen haladéktalanul, de
legkésõbb 15 napon belül dönt.

(7) Az (1) bekezdésben meghatározottakat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban:
Áfa tv.) alkalmazásában olyan jogutódlással történõ megszûnésnek kell tekinteni, amely az Áfa tv. 18. §
(1) bekezdésében leírt feltételeknek megfelel.

3. § (1) Az átvett feladat ellátásához használt, önkormányzati tulajdonban lévõ vagyon átadása során a birtokbaadásról
jegyzõkönyv készül a települési önkormányzat, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.),
illetve a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet (a továbbiakban: NFA), valamint a vagyonkezelõként e törvény erejénél
fogva kijelölt szerv által kötött tulajdonátadás-átvételi megállapodás és az annak mellékletét képezõ vagyonleltár
alapján. A birtokbaadási jegyzõkönyvet az átadó részérõl a települési önkormányzat polgármestere, jegyzõje, illetve
a települési önkormányzati társulás képviseletére jogosult személy, az átvevõ részérõl a vagyonkezelõként kijelölt
szerv vezetõje írja alá (a továbbiakban: jegyzõkönyv). Amennyiben a települési önkormányzattól állami tulajdonba
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átvett vagyonban szerepel a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá
tartozó vagyonelem, a jegyzõkönyv aláírásában félként részt vesz az NFA is.

(2) Az átadás-átvételi megállapodásban a települési önkormányzat polgármestere, illetve a települési önkormányzati
társulás képviseletére jogosult személy a 2. melléklet szerinti teljességi nyilatkozattal teljes körû felelõsséget vállal
az általa tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok
valóságtartalmáért, teljeskörûségéért és érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért.

(3) Az önkormányzati tulajdonból állami tulajdonba kerülõ vagyonelemek bekerülési értéke megegyezik az adott
vagyonelemre vonatkozó, az átadó szervezet könyveiben szereplõ nyilvántartási értékkel.

(4) A települési önkormányzat az állam által átvételre kerülõ vagyonelemeket e törvény hatálybalépését követõen nem
idegenítheti el, nem terhelheti meg, a gazdasági társaságok törzs-, illetve alaptõkéjét nem csökkentheti. Ez alól kivételt 
képeznek azok a vagyonelemek, amelyeket érintõ jogügyletekrõl a települési önkormányzat e törvény
hatálybalépését megelõzõen már döntést hozott, és az abból befolyó bevételt a települési önkormányzat a 2012. évi
költségvetésében betervezte.

4. § A tulajdonjog és a fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény területi ellátási kötelezettségét,
férõhelyeinek a szociális, gyermekvédelmi szolgáltatások területi lefedettségét figyelembe vevõ finanszírozási
rendszerbe történõ befogadottságát, valamint az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerzõdések, illetve
feladatellátási megállapodások és az ezekhez kapcsolódó vagyonkezelési szerzõdések érvényességét. A kijelölt szerv
2013. május 31-éig felmondhatja az átvett feladathoz kapcsolódó ellátási szerzõdéseket és megállapodásokat.

5. § (1) Az ellátás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési szervként mûködõ átvett intézmény alapító okiratának
módosítását az alapítói jogokat gyakorló szerv az átvételt követõ 45 napon belül készíti el és nyújtja be a kincstár által
vezetett törzskönyvi nyilvántartáshoz.

(2) A költségvetési szervként mûködõ átvett intézmény esetében a törzskönyvi nyilvántartásba történõ
változásbejegyzést követõ 5 napon belül a kincstár hivatalból értesíti a szociális hatóságot, amely 30 napon belül
hivatalból módosítja a mûködési engedélyt.

(3) Az e törvény alapján a cégbírósághoz benyújtandó változásbejelentési kérelmet az átvételt követõ 90 napon belül kell
a cégbíróságnál elõterjeszteni. A változást illeték- és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni
a cégbíróságon.

(4) Az átvett intézménnyel mint adóssal, kötelezettel szemben elrendelt bírósági és közigazgatási végrehajtást
a végrehajtást foganatosító bíróság, közigazgatási végrehajtás esetében a végrehajtást megindító hatóság, az állam
mint jogutód képviseletében eljáró kijelölt szerv kérelmére – ha jogutódlásról korábban még nem döntöttek,
a jogutódlás megállapításával együtt – egy alkalommal három hónapra felfüggeszti.

3. A települési önkormányzatok adósságának átvétele

6. § (1) Az állam 2013. június 30-ai hatállyal – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – átvállalja az átvett
intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési önkormányzatok 2013. január 1-jei adósságállományából
az átvállalás idõpontjában fennálló, valamint a (3) bekezdés szerinti azon adósságát és annak járulékait, amelyek
kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztési célú, értéknövelõ beruházásaihoz kapcsolódóan keletkeztek.
Az átvállalandó adósság a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdés a) és
b) pontjában foglaltaknak megfelelõ – kölcsönjogviszonyon vagy hitelviszonyt megtestesítõ értékpapíron alapuló –
tartozásokat foglalja magában akként, hogy a 2013. június 30-án vagy azt megelõzõen esedékessé vált, de az adott
önkormányzat által meg nem fizetett tõke és járulék az átvállalás részét képezi.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósság részét képezõ, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok esetében az állam 2013. június 
30-ai hatállyal az értékpapír lejárat elõtti visszaváltásából eredõ fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési
kötelezettségét az állam – a hitelezõ beleegyezésével – a kötvénytulajdonostól történõ, az adott értékpapírban foglalt
pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkezõ hitel felvételével vagy állampapírok
átadásával is kiválthatja.

(3) A települési önkormányzatok az állam által átvállalandó adósságállományt növelõ kötelezettséget e törvény
hatálybalépését követõen nem vállalhatnak. A települési önkormányzatok az átvállalandó adósságállományt a még
felhasználható hitelkerettel rendelkezõ, (1) bekezdés szerinti szerzõdésekbõl történõ lehívással, illetve
kölcsönfelvétellel legkésõbb 2013. március 31-éig a kijelölt szerv engedélyével, és abban az esetben növelhetik, ha ez
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az adósságelem az állam által átvételre kerülõ átvett vagyon értékének növelését vagy állagának megóvását
eredményezõ kifizetés finanszírozására szolgál.

(4) A magyar állam 2013. évben – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 92. § (2) bekezdésében foglaltakra is
figyelemmel – egyedi állami kezességként átvállalja az átvett intézményeket tulajdonló vagy fenntartó települési
önkormányzat azon kezességvállalásait, amelyek kifejezetten és igazolhatóan az átvett vagyon fejlesztését vagy
értékének megõrzését szolgáló alapügyletekhez kapcsolódnak.

(5) Az átvállalandó adósság és kezességek elemeit települési önkormányzatonként tételesen legkésõbb 2013. április
15-éig a települési önkormányzat véleményét kikérve a szociál-és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter és az
államháztartásért felelõs miniszter együttes javaslata alapján a Kormány határozza meg.

(6) Az állam nevében a települési önkormányzatoktól az (1)–(3) bekezdés szerinti adósságátvállalás, valamint
a (4) bekezdés szerinti kezességvállalás során az államháztartásért felelõs miniszter jár el.

7. § (1) Az átvett intézményhez és az átvett feladathoz kapcsolódó, a települési önkormányzati kötelezettségvállalásból eredõ 
2013. éven átnyúló kötelezettségek forrását a kijelölt szerv költségvetésében kell megtervezni.

(2) A települési önkormányzat kötelezettségvállalásából eredõ jogvitában bíróság vagy hatóság által megítélt kártérítés,
perköltség, igazgatási költség, egyéb fizetési kötelezettség fedezetét a kijelölt szerv költségvetésében kell
megtervezni.

4. Az átvett intézmények foglalkoztatottai és a települési önkormányzati hivataloknál foglalkoztatott
köztisztviselõk

8. § (1) Az átvételre kerülõ intézmény szakmai fenntartói feladatainak ellátásában közvetlenül közremûködõ, a települési
önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselõk és munkavállalók (a továbbiakban együtt: foglalkoztatottak) a kijelölt
szerv állományába kerülnek át, amennyiben megfelelnek a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló
2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) és végrehajtási rendeleteiben meghatározott képesítési
elõírásoknak. Az átvett foglalkoztatottak jogviszonya a Kttv. alapján kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakul át.

(2) Az (1) bekezdés szerinti képesítési elõírásokban foglalt feltételek teljesítésének hiányában át nem vett
foglalkoztatottak számát a kijelölt szerv létszámának kialakításakor figyelembe kell venni. Ebben az esetben
a közszolgálati jogviszony vagy a munkaviszony e törvény erejénél fogva az átadás idõpontjában megszûnik.
A jogviszony megszûnésérõl a foglalkoztatottat írásban értesíteni kell. A jogviszony megszûnésével kapcsolatos
eljárásokra és a foglalkoztatottat megilletõ járandóságokra a Kttv.-nek az államigazgatási szerv jogutód nélküli
megszûnése esetére irányadó rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a jogviszony megszûnésével összefüggésben
a felügyeleti szerv által ellátandó munkáltatói feladatokat a kijelölt szerv látja el.

(3) A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az átvett intézmény által alkalmazottak közalkalmazotti
jogviszonyát, illetve munkaviszonyát, valamint az egyéb jogviszony keretében közremûködõ dolgozó munkavégzésre 
irányuló jogviszonyát.

(4) Az átvett intézmény vezetõjének, gazdasági vezetõjének a vezetõi megbízását a munkáltatói jog gyakorlója
2013. május 31-éig visszavonhatja.

9. § (1) Az e törvény alapján állami tulajdonba kerülõ vagyon az állami tulajdon keletkezésével egyidejûleg e törvény erejénél
fogva ingyenesen a kijelölt szerv vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelõi jogviszonyra a továbbiakban az MNV Zrt.
által kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 1. § (1)–(2b) bekezdése hatálya alá tartozó átvett vagyonelem tekintetében az NFA által
kötött vagyonkezelési szerzõdésekre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fõvárosi Önkormányzat
egyes egészségügyi intézményeinek átvételérõl szóló 2011. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján állami
tulajdonba került, állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló, a kijelölt szerv és a megyei
intézményfenntartó központok által aláírt közös nyilatkozatban tételesen meghatározott vagyon vagyonkezelõje
2013. január 1-jétõl a kijelölt szerv. A kijelölt szerv 2013. január 1-jével az átvett vagyonba tartozó gazdasági
társaságokban fennálló tulajdoni részesedések kivételével jogutódként belép az MNV Zrt. és a megyei
intézményfenntartó központ között fennálló vagyonkezelési szerzõdésbe. A vagyonkezelõi jogviszonyra a Tv. 3. §
(2) és (4) bekezdése, valamint 4. §-a rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(3) Az átvett vagyonba tartozó – az átvett feladat ellátását végzõ vagy az átvett feladat ellátásában közremûködõ –
gazdasági társaságokban fennálló tulajdoni részesedések tekintetében az MNV Zrt. megbízási szerzõdést köt a kijelölt
szervvel a tulajdonosi jogok gyakorlására.

5. Záró rendelkezések

10. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) az átvett intézmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat ellátó szervet rendeletben kijelölje,
b) az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátást szolgáló intézmények átadás-átvételi eljárásának

részletszabályait és a megállapodás tartalmi elemeit rendeletben határozza meg.
(2) A települési önkormányzat 2012. december 15-éig – 2012. december 31-i hatállyal – dönt azon intézményei

átalakításáról, valamint az alapító okiratok kiadásáról, illetve módosításáról, amelyeknek 2013. január 1-jétõl
a) az 1. mellékletben szereplõ székhelye, telephelye átvett feladatot lát el, és
b) az 1. mellékletben nem szereplõ székhelye vagy telephelye kötelezõ önkormányzati feladatot lát el.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti székhelyet, telephelyet a települési önkormányzat kiválással önálló költségvetési
szervvé vagy 2013. január 1-jétõl kizárólag kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmény telephelyévé alakítja át.
A települési önkormányzat a kiválással létrejövõ intézmény esetében nyilvános pályázat kiírása nélkül adhat
intézményvezetõi, magasabb vezetõi megbízást a pályázati eljárás eredményes lezárásáig.

(4) A települési önkormányzat az alapító okiratokat vagy azok módosításait haladéktalanul megküldi a törzskönyvi
nyilvántartást vezetõ szervnek, valamint a mûködést engedélyezõ szervnek. A mûködést engedélyezõ szerv
a mûködési engedélyeket hivatalból, a feltételek fennállásának vizsgálata nélkül, 2013. január 1-jei hatállyal módosítja.

(5) Az e törvény szerint átvett, 2012. december 31-én a települési önkormányzat által fenntartott, valamint a Tv. alapján
állami tulajdonba került, 2012. december 31-én a Tv. 9. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv által fenntartott szociális
és gyermekvédelmi intézmények mûködési engedélyét a mûködést engedélyezõ szerv 2013. március 31-éig,
2013. január 1-jei hatállyal hivatalból módosítja. Ennek keretében a 2012. december 31-én határozott idejû vagy
ideiglenes mûködési engedéllyel rendelkezõ intézmények mûködési engedélyeit a feltételek vizsgálata nélkül
2013. december 31-ig meghosszabbítja.

11. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 83. § 2012. december 31-én lép hatályba.
(3) A 13–16. §, a 18–25. §, a 29–30. §, a 37–38. §, a 46. §, a 65–68. §, a 70–72. §, a 75. § (1) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és

a 78–82. § 2013. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 31–34. §, a 36. §, a 39–45. §, a 47–64. §, a 69. §, a 73. § (2) bekezdése, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése és

a 77. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

12. § E törvény 78–79. §-a az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minõsül.

6. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény
módosítása

13. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszerérõl szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. § (1a) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1a) Mentesül az (1) bekezdésben meghatározott tízéves elidegenítési tilalom alól a helyi önkormányzat, amennyiben 
a támogatás igénybevételével keletkezett vagyon állam részére történõ átadására törvény alapján, az önkormányzati
feladatok állam általi átvételéhez kapcsolódó vagyonátszállással került sor.”
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7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

14. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
m) pont ma) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„ma) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzatok társulása, a települési nemzetiségi önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzat
(a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”
(ha az e törvényben és más jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szociális szolgáltatót, illetve szociális
intézményt létesít és mûködtet.)

15. § Az Szt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a szociális rászorultságtól függõ pénzbeli ellátások iránti kérelmet
a) a jegyzõ vagy a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások
igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott szervnél,
b) a települési önkormányzat képviselõ-testületének hatáskörébe tartozó ellátás esetén az önkormányzat
rendeletében meghatározott önkormányzati szervnél
kell elõterjeszteni.”

16. § Az Szt. 50. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A közgyógyellátásra való jogosultság ugyanazon idõszakra vonatkozóan csak egy jogcímen állapítható meg
azzal, hogy a (3) bekezdés szerinti közgyógyellátásra való jogosultság csak abban az esetben állapítható meg, ha
a kérelmezõ az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti jogcímen nem jogosult az ellátásra.”

17. § Az Szt. 57. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a százötven férõhelyesnél nagyobb, megszûnt bentlakásos
intézmény ingatlanában – a mûködési engedély visszavonásától számított három hónapon belül – létrehozott
bentlakásos intézmény, illetve székhely, telephely esetén mentesítheti a fenntartót a (3) bekezdés szerinti, százötven
fõs férõhelyszám-korlát alól. A mentesítésre az új fenntartó kérelmére, az ellátottak folyamatos ellátása érdekében,
különösen indokolt esetben kerülhet sor. Nem adható mentesítés a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást
nyújtó szociális intézményi férõhelyek kiváltásáról szóló, 2011–2041. évre kidolgozott stratégiai program keretében
kiváltott ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmény, illetve székhely, telephely esetén.”

18. § Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el.”

19. § Az Szt. 70. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A fogyatékos kiskorúak esetében az ápolással, gondozással párhuzamosan biztosítani kell a korai fejlesztést és
gondozást, vagy a fejlesztõ nevelést ellátó területileg illetékes pedagógiai szakszolgálati intézménnyel való
együttmûködést, továbbá az iskolai tanulmányok folytatásának segítését.”

20. § Az Szt. 86. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az a települési önkormányzat, amelyiknek területén)
„d) harmincezer fõnél több állandó lakos él, az a)–c) pont szerinti szociális szolgáltatásokat, idõskorúak gondozóházát,
éjjeli menedékhelyet, hajléktalan személyek átmeneti szállását”
(köteles biztosítani.)
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21. § Az Szt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„88. § (1) Az állam az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján köteles
gondoskodni
a) a harmincezer fõnél nagyobb állandó lakosságszámú településeken a fogyatékos személyek gondozóháza,
a pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek átmeneti otthona megszervezésérõl és fenntartásáról,
b) a fõvárosban a pszichiátriai betegek, a szenvedélybetegek, fogyatékos személyek szakosított ellátásának
a megszervezésérõl és fenntartásáról,
c) a megye területén a szakosított ellátások megszervezésérõl és fenntartásáról, azzal, hogy a megyei jogú város
területére is kiterjedõen köteles gondoskodni azokról az ellátásokról, amelyek megszervezésére a megyei jogú város
a 90. § (2) bekezdése alapján nem köteles.
(2) A fõvárosi önkormányzat köteles gondoskodni
a) idõsek otthonának, a hajléktalanok otthonának, a hajléktalan személyek rehabilitációs intézményének,
b) a fõvárosban – ha a kerületi önkormányzattal másként nem állapodik meg – a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének
és átmeneti szállásának
megszervezésérõl és fenntartásáról.
(3) A fõvárosi önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó intézmények ellátási területe az egész
fõvárosra kiterjed.”

22. § Az Szt. 90. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A megyei jogú város saját területén köteles az alapszolgáltatási feladatokat, éjjeli menedékhelyet, hajléktalan
személyek átmeneti szállását, idõsek otthonát, valamint – amennyiben a lakossági szükségletek indokolják –
hajléktalanok otthonát és hajléktalan személyek rehabilitációs intézményét megszervezni és fenntartani. Az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv azonban a megyei jogú város lakosainak
ellátását erre hivatkozva nem tagadhatja meg.”

23. § Az Szt. 91. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti jogkörében a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az adott megye, város
szolgáltatástervezési koncepciójában foglaltak figyelembevételével, az elérhetõ szolgáltatások és az adott
szolgáltatás iránti társadalmi szükséglet alapján dönt.”

24. § Az Szt. 92. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az állam 88. § (1) bekezdése szerinti ellátási kötelezettsége esetében az (1) bekezdésben és a (2) bekezdés
b)–g) pontjában foglaltakat az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv határozza 
meg.”

25. § Az Szt. 115. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb
esetben a fenntartó döntése alapján csökkenthetõ, illetve elengedhetõ, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai
ezt indokolttá teszik.”

26. § Az Szt. 127/A. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Bentlakásos intézményi ellátás esetén nem kell az egyházi kiegészítõ támogatást megtéríteni, ha az alól a szociál-
és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a megtérítésre köteles fenntartót mentesíti. A mentesítésre a megtérítésre
köteles fenntartó vagy az új fenntartó kérelmére akkor kerülhet sor, ha a kérelemmel érintett intézményekben, illetve
székhelyen és telephelyeken összesen legalább ezer betöltött férõhely van, és a mentesítést az ellátottak folyamatos
ellátása különösen indokolja. Ha az új fenntartó több megtérítésre köteles fenntartótól vesz át intézményt, illetve több
megtérítésre köteles fenntartó intézményét alapítja újra, az ezer betöltött férõhelyet megtérítésre köteles
fenntartónként kell vizsgálni.”

27. § Az Szt. 132. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„x) az állam fenntartói feladatait ellátó szerv kijelölését, jogállását, mûködésének részletes szabályait, feladat- és
hatáskörét, a szerv feletti irányítási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait.”
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28. § Az Szt. a következõ 140/Q. §-sal egészül ki:
„140/Q. § A 2012. december 31-ét megelõzõen hatályos 58. § alapján kijelölt módszertani intézmények kijelölése
2012. december 31-én megszûnik.”

29. § (1) Az Szt.
a) 43. § (4) bekezdés b) pontjában és 43/A. § (3) bekezdésében az „az ápolt személy tartózkodási helye szerint

illetékes módszertani intézmény” szövegrész helyébe az „a módszertani feladatokat ellátó szerv” szöveg,
b) 43/A. § (4) bekezdésében a „módszertani intézmény által kijelölt szakértõnek a (3) bekezdés szerinti” szövegrész

helyébe a „(3) bekezdés szerinti szakértõnek a” szöveg,
c) 52. § (1) bekezdésében a „18. § a)–g) pontjaiban” szövegrész helyébe a „18., illetve a 18/A. §-ban” szöveg,
d) 58/A. § (2c) bekezdésének nyitó szövegrészében a „vagy többcélú kistérségi társulásban biztosítanak

szolgáltatást, a társuláshoz, illetve kistérséghez” szövegrész helyébe a „biztosítanak szolgáltatást, a társuláshoz”
szöveg,

e) 65. § (1) bekezdés b) pontjában az „a megyei fenntartó, a többcélú kistérségi” szövegrész helyébe az „az állam
fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, az önkormányzati” szöveg,

f) 90/A. §-ában, 94/A. § (1) bekezdés e) pontjában az „a megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „az állam fenntartói 
feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

g) 90. § (4) bekezdésében a „megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

h) 91. § (2) bekezdésében az „A megyei fenntartó az állam” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói feladatainak
elllátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

i) 131/B. §-ában az „A megyei fenntartó” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

j) 132. § (2) bekezdés g) pontjában az „intézmények kijelölésére és” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szerv”
szöveg,

k) 132. § (2a) bekezdésében az „intézményeknek” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szervnek” szöveg
lép.

(2) Hatályát veszti az Szt.
a) 4. § (4) bekezdése,
b) 32/E. §-a,
c) 85/C. § (5) bekezdése,
d) 90. § (1) bekezdése,
e) 92. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy többcélú kistérségi társulás” szöveg,
f) 96/A. §-a,
g) 140/C. §-a.

8. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

30. § A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § s) pont
sa) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
fenntartó:)
„sa) az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, a helyi önkormányzat, a helyi
önkormányzatok társulása, a nemzetiségi önkormányzat (a továbbiakban együtt: állami fenntartó),”
(ha az e törvényben és más jogszabályban meghatározott feltételek szerint, mûködési engedély alapján gondoskodik
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység biztosításához szükséges feltételekrõl.)

31. § A Gyvt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermeknek joga van – örökbefogadó családban vagy más, családot pótló ellátás formájában – a szülõi vagy más 
hozzátartozói gondoskodást helyettesítõ védelemhez. A tizenkét év alatti gyermek átmeneti gondozását és otthont
nyújtó ellátását befogadó szülõnél kell biztosítani, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos,
a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülõnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes
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elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes
képviselõ kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.”

32. § A Gyvt. 9. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek joga különösen, hogy életkorához, egészségi állapotához, fejlettségéhez,
valamint egyéb szükségleteihez igazodóan)
„a) állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körû ellátásban, gondozásban, – nemzetiségi, etnikai és vallási
hovatartozását figyelembe vevõ – megfelelõ nevelésben, oktatásban és érdekei érvényesítésére megfelelõ törvényes
képviseletben részesüljön,”

33. § A Gyvt. 11. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„11. § (1) A gyermeki jogok védelme minden olyan természetes és jogi személy kötelessége, aki a gyermek nevelésével, 
oktatásával, ellátásával, törvényes képviseletének biztosításával, ügyeinek intézésével foglalkozik.
(2) A gyermekvédelmi gyám a gyámhatóság kirendelõ határozata alapján
a) képviseli a gyermek érdekét, elõsegíti jogainak gyakorlását,
b) megismeri a gyermek véleményét és közvetíti azt az ellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, illetve a gyermek
ügyeivel foglalkozó hatóságok felé,
c) ellátja a gyermek törvényes képviseletét, és
d) jogszabályban meghatározott ügyekben eljárást kezdeményez.”

34. § (1) A Gyvt. 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje jogosult arra, hogy)
„a) a gyermeke gondozójától, gyermekvédelmi gyámjától a gyermeke elhelyezésérõl, nevelésérõl, fejlõdésérõl
rendszeres tájékoztatást, a kapcsolattartáshoz segítséget kapjon,”

(2) A Gyvt. 13. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje jogosult és köteles)
„a) a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel, a gyermekvédelmi gyámmal – a nevelés érdekében – 
együttmûködni,”

35. § A Gyvt. 15. §-a a következõ (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A (3) bekezdésben meghatározott gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézményekben és az (5) bekezdésben
meghatározott javítóintézeti nevelést nyújtó intézményekben a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott
pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy (a továbbiakban: pedagógus-munkakörben foglalkoztatott
személy) heti teljes munkaideje 40 óra, amelynek 80%-át (a továbbiakban: kötött munkaidõ) a munkáltató által,
a munkakörhöz kapcsolódóan meghatározott feladatok ellátásával kell tölteni. A munkaidõ fennmaradó részében
a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy a feladatainak beosztását maga határozza meg.
(12) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy tekintetében a teljes munkaidõ 60–75%-ában
(a továbbiakban: neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidõ) a gyermekekkel, fiatal felnõttekkel való
közvetlen, egyéni és csoportos foglalkozás, fejlesztés és oktatás tartása, a gyermekek, fiatal felnõttek
személyiségállapotának vizsgálata, pedagógiai megfigyelések végzése és utógondozói feladatok ellátása rendelhetõ
el a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint.
(13) A kötött munkaidõnek a neveléssel, fejlesztéssel és vizsgálattal lekötött munkaidõn túl fennmaradó részében
a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy a (12) bekezdés szerinti feladatokkal összefüggõ elõkészítõ,
értékelõ, adminisztratív és egyéb feladatokat, továbbá eseti helyettesítést lát el.
(14) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt és a pedagógus-munkakörbõl nyugdíjba vonult személyt
az Nktv. szerinti pedagógusigazolvány illeti meg.
(15) A pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személyt a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történõ végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint pótszabadság illeti
meg.”

M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 164. szám 27469



36. § A Gyvt. 34. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az átmeneti és tartós
nevelésbe vett gyermekkel történõ kapcsolattartásról a gyámhatóság hivatalból dönt. A gyermek legfeljebb két napra
történõ eltávozását és két napnál hosszabb idõtartamú szabadságát a gyermekvédelmi gyám engedélyezi, ha arra
a gyámhatóság döntésében felhatalmazta. A gyermekvédelmi gyám jelzi a gyámhatóságnak, ha a kapcsolattartás
végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek
gondozási helyét biztosító személy, intézmény között vita keletkezik.”

37. § Gyvt. a 38. §-t követõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Biztos Kezdet Gyerekház
38/A. § (1) A Biztos Kezdet Gyerekház (a továbbiakban: Gyerekház) célja a szocio-kulturális hátrányokkal küzdõ,
elsõsorban a hátrányos helyzetû, vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek egészséges fejlõdésének
biztosítását támogató, fejlõdési lemaradását kompenzáló, a szülõi kompetenciákat erõsítõ, a szülõ és különösen
az óvodáskort még el nem ért gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítõ prevenciós
szolgáltatás biztosítása.
(2) A Gyerekház a gyermek és család sikeres társadalmi integrációja érdekében együttmûködik különösen
a gyermekjóléti szolgálattal, a védõnõi szolgálattal, az óvodával, egyéb gyermekintézménnyel, valamint szükség
esetén a jelzõrendszer egyéb tagjaival.
(3) A Gyerekházra e törvény gyermekjóléti alapellátásokra vonatkozó rendelkezéseit nem kell alkalmazni.”

38. § A Gyvt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A bölcsõde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermekek nevelését és gondozását is.
A bölcsõdei ellátásban az Nktv. 4. § 25. pontja szerinti gyermek legfeljebb hatéves koráig vehet részt.”

39. § A Gyvt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyermekek átmeneti gondozásának helyén a gyermek otthontalanná vált szülõje is elhelyezhetõ.
A tizennegyedik életévét be nem töltött gyermeket szüleitõl elválasztani csak kivételesen indokolt esetben lehet.
A tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek átmeneti gondozását – a 7. § (2) bekezdésében foglalt kivételekkel –
elsõsorban helyettes szülõnél kell biztosítani. A szülõ gyermeke ellátásában munkarendjéhez igazodóan részt vesz.”

40. § A Gyvt. a következõ 48/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Befogadó szülõk
48/A. § (1) A befogadó szülõ átmeneti vagy tartós jelleggel saját háztartásában nyújt teljes körû ellátást az általa
befogadott gyermeknek, illetve fiatal felnõttnek.
(2) Befogadó szülõ a helyettes szülõ, a nevelõszülõ, a speciális nevelõszülõ és a különleges nevelõszülõ.
(3) Nem lehet befogadó szülõ az, akivel szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.
(4) A nevelõszülõ – a mûködtetõ hozzájárulásával – helyettes szülõi feladatokat is elláthat. A nevelõszülõ
gondozásában egyidejûleg vagy kizárólag átmeneti gondozásban lévõ gyermekek vagy kizárólag gyermekvédelmi
szakellátásban lévõ gyermekek lehetnek.
(5) Ha mindkét házastárs, illetve élettárs befogadó szülõi feladatot lát el, a közös háztartásukban elhelyezendõ
gyermekek száma akkor sem haladhatja meg a 49. § (3) bekezdésében, illetve az 54/A. §-ban meghatározott
gyermeklétszámot.
(6) A befogadó szülõnél elhelyezhetõ gyermekek és fiatal felnõttek számát a mûködtetõ a befogadó szülõvel
egyetértésben állapítja meg. A befogadó szülõnél elhelyezendõ gyermekek számának meghatározásakor figyelembe
kell venni a gyermek életkorát, tartós betegségét, fogyatékosságát, személyiségzavarát, a testvérek együttes
elhelyezésének lehetõségét, az egyéb gyermeknevelést befolyásoló körülményeket, továbbá a nevelõszülõ
személyiségét és életkörülményeit.
(7) A befogadó szülõ tevékenységét nevelõszülõi vagy helyettes szülõi hálózat keretében végzi. A nevelõszülõi vagy
helyettes szülõi hálózat nevelési alapdokumentuma a befogadó szülõk és a befogadó szülõi tanácsadók által
elfogadott, a nevelõszülõi vagy helyettes szülõi hálózatban folyó nevelés célját, alapelvét és módszereit tartalmazó
szakmai program.
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(8) A befogadó szülõ e tevékenysége révén attól az idõponttól kezdve áll foglalkoztatási jogviszonyban, amikor
gyermeket fogad be. A foglalkoztatási jogviszonyhoz kapcsolódó társadalombiztosítási ellátásra való jogosultság
részletes szabályait külön törvény határozza meg.”

41. § A Gyvt. 49. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A helyettes szülõ egyidejûleg – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb négy gyermek gondozását végezheti.
A mûködtetõ gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával segíti a helyettes szülõ munkáját, ha
a) a helyettes szülõnél elhelyezett gyermek rendszeres gyermekpszichiátriai kezelés alatt áll,
b) a helyettes szülõ gondozásában kettõnél több három éven aluli gyermek van,
c) a helyettes szülõ szabadságon van, beteg vagy feladatai ellátásában egyéb okból akadályozott.”

42. § A Gyvt. 50. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyermekek átmeneti otthonában az a családban élõ, tizenkettedik életévét betöltött vagy tizenkettedik életévét
be nem töltött, nem helyettes szülõnél elhelyezett gyermek helyezhetõ el, aki átmenetileg ellátás és felügyelet nélkül
marad, vagy elhelyezés hiányában ezek nélkül maradna, valamint akinek ellátása a család életvezetési nehézségei
miatt veszélyeztetett.”

43. § A Gyvt. 53. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Otthont nyújtó ellátást biztosít
a) a nevelõszülõ a mûködtetõ közremûködésével, vagy – ha ez nem lehetséges –
b) a gyermekotthon, vagy
c) az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosokat ápoló-gondozó bentlakásos intézmény, illetve fogyatékosok vagy
pszichiátriai betegek lakóotthona (a továbbiakban: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona)
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat támogatásával, különösen családgondozással, a gyermekvédelmi gyámság
ellátásával.”

44. § A Gyvt. 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § (1) Nevelõszülõ az a személy lehet, aki
a) huszonnegyedik életévét betöltötte,
b) cselekvõképes,
c) büntetlen elõéletû,
d) a gondozásba helyezett gyermeknél legalább tizennyolc évvel idõsebb, és életkora alapján alkalmas a gyermek,
fiatal felnõtt életkori szükségleteibõl adódó feladatoknak az ellátására,
e) személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott
fejlõdésének biztosítására és a családjába történõ visszakerülésének vagy örökbefogadásának támogatására,
f) a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben meghatározott képzésen eredményesen
részt vett.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott korkülönbségre, illetve az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott
képzés elvégzésére vonatkozó rendelkezéstõl – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint – a gyermek érdekében kivételesen el lehet térni.
(3) Speciális nevelõszülõ az a nevelõszülõ, aki – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló kormányrendeletben 
foglaltak alapján – alkalmas a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív
szerekkel küzdõ, speciális ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására.
(4) Különleges nevelõszülõ az a nevelõszülõ, aki – a nevelõszülõi jogviszony egyes kérdéseirõl szóló
kormányrendeletben foglaltak alapján – alkalmas a nála elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve három év alatti
különleges ellátást igénylõ gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására.”

45. § A Gyvt. a következõ 54/A. §-sal egészül ki:
„54/A. § (1) A nevelõszülõ – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb hat gyermek és fiatal felnõtt együttes ellátását
biztosíthatja.
(2) Ha a nevelõszülõ vagy a speciális nevelõszülõ speciális ellátási szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja,
a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, speciális nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát minden speciális ellátási
szükségletû gyermek teljes körû ellátása esetén egy fõvel kell csökkentenie. Ha a nevelõszülõ, speciális nevelõszülõ két 
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speciális ellátási szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, speciális
nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát két fõvel kell csökkentenie.
(3) Ha a nevelõszülõ vagy a különleges nevelõszülõ egy vagy két fõ különleges ellátási szükségletû gyermek teljes körû
ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, különleges nevelõszülõnél elhelyezhetõ gyermekek számát egy
fõvel kell csökkentenie. Ha a nevelõszülõ, különleges nevelõszülõ három vagy négy fõ különleges ellátási szükségletû
gyermek teljes körû ellátását biztosítja, a mûködtetõnek a nevelõszülõnél, különleges nevelõszülõnél elhelyezhetõ
gyermekek számát két fõvel kell csökkentenie.
(4) Indokolt esetben, így különösen testvérek együttes elhelyezésénél, a nevelõszülõ kérelmére vagy beleegyezésével
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott gyermeklétszámtól – a gyermek érdekében – el lehet térni.”

46. § (1) A Gyvt. 56. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nevelési díj a gyermek, fiatal felnõtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai
végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, a gyermek, fiatal felnõtt költõpénzére, egészségügyi
ellátására fordítható a nevelõszülõt megilletõ családi pótlékkal együtt.”

(2) A Gyvt. 56. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nevelõszülõ a nevelési díj mellett külön ellátmányban is részesül a gyermek, fiatal felnõtt élelmezésének és
a lakásfenntartás költségeinek kiegészítésére. Az ellátmány éves összege nem lehet kevesebb – gyermekenként, fiatal
felnõttenként – az éves nevelési díj 25%-ánál.”

(3) A Gyvt. 56. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A gyermek, fiatal felnõtt saját keresményébõl a nevelõszülõi háztartás költségeihez nem köteles hozzájárulni.”

47. § (1) A Gyvt. 57. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében]
„a) tájékoztatja
aa) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek befogadásáról
a gyámhatóságot, a gyermekvédelmi gyámot, a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot,
ab) a 46. § alapján ellátott gyermek befogadásáról a szülõt vagy más törvényes képviselõt, a gyámhatóságot,
a gyermekjóléti szolgálatot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot,
ac) az utógondozói ellátott befogadásáról a gyámhatóságot és a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot.”

(2) A Gyvt. 57. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyermekotthon az (1) és (2) bekezdésben foglaltak érdekében]
„d) együttmûködik a gyámhatóság határozata alapján kirendelt gyermekvédelmi gyámmal, elõsegíti a gyámi
feladatok ellátását, az otthont nyújtó ellátás rendszeres felülvizsgálatának elõkészítését, és ennek megfelelõen
da) elõsegíti a gyermek és családja kapcsolattartását, a gyermek családjába történõ visszatérését, ennek érdekében
együttmûködik a családdal, a gyermekjóléti szolgálattal, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, valamint
a gyámhatósággal,
db) rendszeresen tájékoztatja a gyámhatóságot a gyermek és a szülõ kapcsolattartásáról a gyermek
örökbefogadhatónak nyilvánítása érdekében,
dc) elõsegíti a gyermek vallási vagy lelkiismereti meggyõzõdésének szabad megválasztását, kinyilvánítását,
gyakorlását, hit- és vallásoktatásban való részvételét,
dd) felkészíti a gyermeket a családi életre és az önálló életvezetésre,
de) elõsegíti, hogy a gyermek iskolai tanulmányai sikeres befejezésével, szakképzettség megszerzésével, illetve
elõtakarékossággal készüljön az önálló életre,
df) utógondozást biztosít a volt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeknek, illetve az utógondozói ellátásban
részesült fiatal felnõttnek.”

48. § A Gyvt. 63. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a gyermekvédelmi gyámság alatt álló gyermek gyámjával (gyermekvédelmi
gyámjával), gondozási helyével együttmûködve, a gyermek gondozójának egyéni program szerinti gondozási,
nevelési tevékenysége segítése érdekében
a) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint elkészíti a gyermek
egyéni gondozási-nevelési tervét,
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b) jelzi a gyámhatóságnak, ha a gyermekvédelmi gyám vagy az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt
nevelõszülõ gyámi tisztségébõl való felmentése vagy felfüggesztése indokolt,
c) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a gyermekjóléti szolgálattal együttmûködve –
elõsegíti a vér szerinti család és a gyermek közötti kapcsolat helyreállítását, fenntartását.”

49. § A Gyvt. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett
gyermek törvényes képviseletének ellátása érdekében biztosítja
a) a gyermekvédelmi gyámi tevékenységet,
b) az eseti gondnoki feladatok ellátását, amelynek keretében ellátja a gyermek képviseletét, ha a gyermekvédelmi
gyám a gyermeket nem képviselheti, illetve, ha – különleges szakértelmet igénylõ ügyben – a gyermekvédelmi gyám
nem tudja a gyermek képviseletét ellátni.”

50. § A Gyvt. 66. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat szolgáltatási, szervezési, tanácsadói és gondozási feladatokat végez.
Tevékenysége körében a 60–65. §-okban foglaltakon túl)
„a) gyermekvédelmi gyámi, eseti gondnoki hálózatot mûködtet,”

51. § A Gyvt. 66/F. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mûködtetõ a kötelezõ legkisebb munkabér 25%-ának megfelelõ külön díjazásban részesítheti a nevelõszülõt, ha
a nevelõszülõ együttmûködésével a nála elhelyezett gyermeket sikerült vér szerinti családjába hazagondozni vagy
örökbefogadó családba átgondozni.”

52. § A Gyvt. Második Része a következõ 66/Q–66/R. §-sal és azokat megelõzõen a következõ alcímekkel egészül ki:

„A nevelõszülõ segítése gyermekgondozó alkalmazásával
66/Q. § (1) A mûködtetõnek gyermekgondozó alkalmazásával vagy megbízásával kell gondoskodnia
a) a nevelõszülõ segítésérõl, ha a nevelõszülõ egyidejûleg legalább öt gyermek teljes körû ellátását biztosítja,
b) a speciális nevelõszülõ segítésérõl a nála elhelyezett gyermekek számától függetlenül,
c) a különleges nevelõszülõ segítésérõl, ha a különleges nevelõszülõ egyidejûleg legalább három különleges ellátási
szükségletû gyermek teljes körû ellátását biztosítja,
d) gyermekszámtól függetlenül az a)–c) pont szerinti nevelõszülõ segítésérõl a nevelõszülõ szabadsága, betegsége
vagy egyéb akadályoztatása esetén.
(2) A gyermekgondozó személyére a nevelõszülõ tesz javaslatot. Gyermekgondozó elsõsorban a nevelõszülõ
hozzátartozója lehet.
(3) Nem lehet gyermekgondozó az, akivel szemben a 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.

A helyettes szülõi jogviszony
66/R. § (1) A helyettes szülõi jogviszony – a gyermekjóléti szolgálat javaslatának figyelembevételével – a mûködtetõ és
a helyettes szülõ között, a gyermek(ek) átmeneti gondozása-nevelése céljából, jogokat és kötelezettségeket
tartalmazó, írásba foglalt megállapodás alapján létrejövõ jogviszony.
(2) A helyettes szülõ gondozási, nevelési feladatának ellátásáért a helyettes szülõi jogviszony létrehozására irányuló
megállapodásban meghatározott, a nevelõszülõvel azonos mértékû díjazásra jogosult (a továbbiakban: helyettes
szülõi díj).
(3) A helyettes szülõi jogviszony fennállása alatt a helyettes szülõ együttmûködik a mûködtetõvel, a települési
önkormányzat jegyzõjével, a gyermekjóléti szolgálattal, a gyermek törvényes képviselõjével, továbbá a helyettes szülõ 
tevékenységét ellenõrzõ gyámhatósággal.”

53. § A Gyvt. 72. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Ha a gyermek felügyelet nélkül marad vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését családi környezete vagy önmaga
súlyosan veszélyezteti, és emiatt azonnali elhelyezése szükséges, a gyámhatóság valamint a rendõrség, az idegenrendészeti 
hatóság, a menekültügyi hatóság, az ügyészség, a bíróság a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága
(a továbbiakban: beutaló szerv) a gyermeket ideiglenesen]
„b) tizenkettedik életévét be nem töltött gyermek esetén a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek
ellátását is biztosító nevelõszülõnél, vagy ha erre nincs lehetõség, illetve ha a gyermek tizenkettedik életévét
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betöltötte vagy egészségi vagy személyiségállapota indokolja – az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is
kijelölt – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el, és errõl haladéktalanul
értesíti a gyámhatóságot, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében – ide nem értve a 4. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti személyt – a Kormány által kijelölt gyámhatóságot.”

54. § A Gyvt. 77. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatóság a gyermeket átmeneti nevelésbe veszi, ha a gyermek fejlõdését a családi környezete veszélyezteti,
és veszélyeztetettségét az alapellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem
lehetett megszüntetni, illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelõ gondozása a családján
belül nem biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejûleg a gyámhatóság a tizenkettedik életévét be nem
töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött
gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél vagy – ha ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy
személyiségállapota indokolja – gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi
el és gyermekvédelmi gyámot rendel.”

55. § A Gyvt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A gyámhatóság az átmeneti nevelésbe vétel fennállásának szükségességét a gyermekvédelmi gyám,
a nevelõszülõ vagy intézmény, valamint a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat és a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása, illetve javaslata, továbbá, ha szükséges a megyei, fõvárosi
gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleményének beszerzésével és azok mérlegelésével évente – a három éven
aluli gyermek esetében félévente – felülvizsgálja.
(1a) A felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhatóság dönt az egyéni elhelyezési terv, illetve a gondozási hely
fenntartásáról vagy módosításáról, továbbá – a feltételek fennállása esetén – a szülõi felügyelet megszüntetése iránti
per indításáról vagy, ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánításáról vagy az átmeneti nevelés
megszüntetésérõl.”

56. § A Gyvt. 80. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A tartós nevelésbe vétellel egyidejûleg a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése
szerinti kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél
vagy – ha ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy személyiségállapota indokolja – gyermekotthonban,
illetve fogyatékos vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezi el és gyermekvédelmi gyámot rendel.”

57. § A Gyvt. 81/C. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A bírósági eljárásban a gyermeket a gyermekjogi képviselõ képviseli. A gyermek képviseletére a gyámhatóság
döntése alapján a gyermekvédelmi gyám is jogosult.”

58. § A Gyvt. 82. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az elhelyezés során – a (3) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével – a gyermeket
elsõsorban örökbefogadó szülõnél, a tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket – a 7. § (2) bekezdése szerinti
kivételekkel – minden esetben, a tizenkettedik életévét betöltött gyermeket lehetõség szerint nevelõszülõnél vagy ha
ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi vagy személyiségállapota indokolja, gyermekotthonban, illetve az Szt.
hatálya alá tartozó fogyatékosok, pszichiátriai betegek otthonában kell elhelyezni.”

59. § (1) A Gyvt. 83. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyámhatóság a gyermek gondozási helyének azonnali hatállyal történõ megváltoztatásáról fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajtható határozatban dönthet, ha a gyermek érdekét korábbi gondozási helye súlyosan
veszélyezteti, illetve ha a gyermekvédelmi gyám a gyermeket súlyos veszélyeztetettsége miatt a gondozási helyérõl
elviszi, biztonságos gondozási helyre viszi és errõl a gyámhatóságot egyidejûleg értesíti, valamint kéri a gondozási
hely megváltoztatását.”

(2) A Gyvt. 83. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A gyámhatóság a (4) és a (7) bekezdésben meghatározott kérelem jóváhagyásáról annak megérkezését követõ
naptól számított huszonegy napon belül dönt. Ha a gyámhatóság huszonegy napon belül nem foglal állást, a kérelmet
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jóváhagyottnak kell tekinteni. A gyámhatóság a gyermekvédelmi gyám kérelmének jóváhagyását akkor tagadhatja
meg, ha a tartózkodási hely kijelölése vagy a gondozási hely megváltoztatása nem áll a gyermek érdekében.”

60. § A Gyvt. XII. Fejezet címe helyébe a következõ cím lép:

„A GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS ALATT ÁLLÓ GYERMEK GYÁMSÁGA”

61. § A Gyvt. XII. Fejezet „A gyám kirendelése és jogállása” alcíme helyébe a következõ alcím lép:

„A gyermekvédelmi gyám kirendelése és jogállása
84. § (1) A gyámhatóság a gyermek részére gyermekvédelmi gyámot rendel, ha
a) ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben helyezte el
a gyermeket, és pert indított a szülõi felügyelet megszüntetése iránt,
b) a gyermek szülei hozzájárultak a gyermek ismeretlen személy által történõ örökbefogadásához,
c) a gyermek szülei ismeretlen helyen tartózkodnak, a gyermek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény, valamint a menedékjogról szóló törvény szerint kísérõ nélküli kiskorúnak minõsül vagy
a szülõk bármilyen más okból nem gyakorolják szülõi felügyeleti jogukat, és egyik esetben sem lehetséges
családbafogadó gyám kirendelése,
d) átmeneti vagy tartós nevelésbe vette a gyermeket.
(2) A gyámhatóság a gyermek számára – gondozási helyétõl függetlenül – a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
javaslata alapján gyermekvédelmi gyámot rendel. A gyermek gondozási helyének megváltozása esetén
a gyámhatóság kizárólag akkor rendelhet ki másik gyermekvédelmi gyámot a gyermek részére, ha az új gondozási
helyen a gyámság ellátása másként nem biztosítható.
(3) A gyermekvédelmi gyám feladatait a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal létesített közalkalmazotti
jogviszony keretében, önálló munkakörben látja el.
(4) Nem lehet gyermekvédelmi gyám
a) a gyámhatóság vezetõje vagy ügyintézõje,
b) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetõje,
c) a gyermekotthon és a nevelõszülõi hálózat vezetõje vagy foglalkoztatottja,
d) a gyermek nevelõszülõje.
(5) A gyermekvédelmi gyám munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt – tudományos, oktatói, mûvészeti, lektori,
szerkesztõi, valamint jogi oltalom alá esõ szellemi tevékenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának
engedélyével létesíthet.
(6) A gyermekvédelmi gyám egyidejûleg legfeljebb harminc gyermek gyámságát láthatja el.
(7) A gyermekvédelmi gyám mellett a gyámhatóság egyes, e törvényben meghatározott gyámi feladatok ellátására
gyámként kirendelheti a nevelõszülõt, feltéve, hogy a nevelõszülõ a gyámságot vállalja.
85. § (1) A gyermekvédelmi gyámra az e törvényben meghatározott kivételekkel a Csjt. gyámságra vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
(2) A gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál egyes gyámi feladatok ellátására a nevelõszülõ
gyámként történõ kirendelését, ha
a) a nevelõszülõ már legalább két éve saját háztartásában neveli a gyermeket,
b) nincs folyamatban eljárás a nevelésbe vétel megszüntetésére,
c) a nevelõszülõ vállalja a gyermek törvényes képviseletének 87. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti ellátását.
(3) A gyámsággal járó jogok és kötelességek a gyermekvédelmi gyámot a kirendelõ határozat közlését követõ naptól
kezdve illetik meg, illetve terhelik.
(4) A gyermekvédelmi gyám tevékenységét a gyámhatóság irányítja és felügyeli, a gyermekvédelmi gyám
feladatainak ellátásához szükséges feltételeket a területi gyermekvédelmi szakszolgálat biztosítja.
(5) A gyermekvédelmi gyám és az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ a mûködésérõl,
valamint a gyámsága alatt álló gyermek ügyeirõl félévente írásban tájékoztatást ad a gyámhatóságnak. A tájékoztatás
elkészítéséhez a gyermeket gondozó nevelõszülõ, gyermekotthon, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona
segítséget nyújt. E tájékoztatási kötelezettség nem érinti a törvény szerinti számadási kötelezettséget.
(6) Ha a gyámhatóság a gyermekvédelmi gyámot tisztségébõl felmenti, elmozdítja vagy azonnali hatállyal
felfüggeszti, ezen határozatával egyidejûleg – amennyiben a gyermek otthont nyújtó ellátása továbbra is szükséges –
új gyermekvédelmi gyámot rendel. Az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ gyámi
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tisztségbõl való felmentése, elmozdítása vagy azonnali hatályú felfüggesztése esetén valamennyi gyámi feladatot
a gyermekvédelmi gyám látja el.”

62. § A Gyvt. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86. § (1) A gyermekvédelmi gyám figyelemmel kíséri és elõsegíti a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését, 
nevelését, valamint ellenõrzi a gyermek teljes körû ellátásának megvalósulását. Ennek érdekében a gyermekvédelmi
gyám
a) a gyermek életkorának megfelelõen a gyermekkel személyes és közvetlen találkozást, beszélgetést kezdeményez
aa) a kirendelését követõen legfeljebb tizenöt napon belül,
ab) a kirendelése idõtartama alatt legalább havonta egy alkalommal, a hatodik életévét be nem töltött gyermek esetén 
legalább kéthetente egy alkalommal,
b) a gyermek számára telefonon történõ elérhetõséget, illetve kérésére a gondozási helyén vagy semleges helyen
történõ találkozást biztosít,
c) a szülõkkel, más hozzátartozókkal való kapcsolattartást figyelemmel kíséri, szükség esetén elõsegíti,
d) a gyermek oktatását biztosító nevelési-oktatási intézményekkel kapcsolatot tart, figyelemmel kíséri a gyermek
iskolai elõmenetelét, magatartását,
e) együttmûködik a gyermekjóléti szolgálattal a gyermek vér szerinti családja helyzetének megismerése érdekében,
f) a kirendelését követõen harminc napon belül felveszi a kapcsolatot a gyermek szüleivel, és fenntartja azt
a gyermekvédelmi gondoskodás idõtartama alatt, továbbá a nevelésbe vétel megszüntetését követõen három
hónapig, kivéve, ha a szülõk hozzájárultak gyermekük örökbefogadásához vagy a bíróság megszüntette szülõi
felügyeleti jogukat, illetve a gyámhatóság örökbefogadhatóvá nyilvánította a gyermeket,
g) a gondozási helyrõl történõ engedély nélküli távozás esetén a gyermeket – ha ismert, hogy hova távozott –
visszaviszi a gondozási helyére, ellenkezõ esetben megteszi a gyermek felkutatásához szükséges intézkedéseket,
h) szükség szerint, de legalább félévente jelentést készít a gyámhatóságnak a gyermek helyzetérõl,
i) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint részt vesz a gyermek
egyéni gondozási-nevelési tervének elkészítésében.
(2) Ha a gyermekvédelmi gyám mellett a gyámhatóság egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli
a nevelõszülõt, a gyermekvédelmi gyám és a nevelõszülõ köteles egymással együttmûködni.
(3) A gyámot a gyermek elhelyezésének joga nem illeti meg, és a gyermek 83. § (6) bekezdés b) és c) pontja szerinti
tartózkodási helyét csak a gyámhatóság engedélyével változtathatja meg, kivéve a 83. § (4) bekezdésében foglalt
esetet.
(4) A gyermekvédelmi gyám a gyermekkel közösen választja meg a gyermek életpályáját, figyelembe véve az átmeneti
nevelésbe vett gyermek szülõjének véleményét, a gyermek képességeit, egyéb körülményeit. Az életpálya
kijelölésével kapcsolatos vitában a gyámhatóság dönt.”

63. § A Gyvt. 87. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„87. § (1) A gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége, hogy a gyermeket személyi és vagyoni ügyeiben képviselje.
Ennek érdekében a gyermekvédelmi gyám különösen
a) eljár a gyermek személyes okmányainak beszerzése érdekében, kéri a gyermek közgyógyellátásra való
jogosultságának megállapítását és a gyermek tartózkodási engedélyének meghosszabbítását,
b) törvényes képviselõként nyilatkozatot tesz a gyermeken végzendõ egészségügyi beavatkozásokhoz,
c) eljár a gyermek iskolai beíratása, tanulói jogviszonyának, magántanulói jogállásának létesítése, megszüntetése
ügyében,
d) kérelmezi a gyámhatóságnál a gyermek és szülei kapcsolattartásának szabályozását, módosítását, a gyermek
örökbefogadhatóvá nyilvánítását, a gondozási hely megváltoztatását, a gondokság alá helyezés iránt eljárás
megindítását, a nevelésbe vétel megszüntetését, ha azok feltételei fennállnak,
e) a gyermek örökbefogadásának elõkészítése során a gyermekvédelmi szakszolgálattal együttmûködve –
a szülõ-gyermek kapcsolat kialakulása érdekében – a kötelezõ gondozásba kihelyezést megelõzõen engedélyezheti,
hogy a gyermek az örökbe fogadni szándékozó szülõnél tartózkodjon, amelyrõl egyidejûleg értesíti a gyámhatóságot,
f) képviseli a gyermeket a hatósági ügyeiben,
g) szükség esetén kérelmezi a gyermek tanulási képességét érintõ vizsgálatát.
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(2) A gyermekvédelmi gyám nem adhat hozzájáruló nyilatkozatot a gyermek örökbefogadásához. A gyermekvédelmi
gyám jognyilatkozatainak érvényességéhez a gyámhatóság jóváhagyása szükséges, ha a jognyilatkozat a gyermek
családi jogállására és az ezzel kapcsolatos perindításra vonatkozik.
(3) A gyermekvédelmi gyám tájékoztatja a gyermeket az otthonteremtési támogatás és az utógondozói ellátás iránti
kérelem benyújtásának lehetõségérõl és elõsegíti a gyermek kérelmének benyújtását.
(4) A gyámhatóság a gyermek képviseletének ellátására eseti gondnokot rendel
a) hivatalból, ha a gyermekvédelmi gyám a gyermek törvényes képviseletét a Csjt. szabályai szerint nem láthatja el,
b) kérelemre, ha a különleges szakértelmet igénylõ ügyekben a gyermekvédelmi gyám nem vállalkozik a gyermek
képviseletének ellátására.
(5) A gyámhatóság a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben elsõsorban a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnak ezzel a feladattal megbízott munkatársai közül jelöli ki az eseti gondnokot.
(6) A nevelési felügyelettel kapcsolatos eljárásban a gyermek képviselõjeként a gyámhatóság a gyermekjogi
képviselõt rendeli ki. Ha a gyermekjogi képviselõ kirendelése akadályokba ütközik, a nevelési felügyelettel kapcsolatos 
eljárásban a gyermeket a gyermekvédelmi gyám képviseli.”

64. § A Gyvt. 88. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„88. § (1) A gyermekvédelmi gyám joga és kötelessége, hogy feladatkörében védje a gyermek vagyoni érdekeit,
gondoskodjon a vagyon megfelelõ hasznosításáról, kezelésérõl és a rendes vagyonkezelés szabályai szerint intézze
a gyermek ügyeit.
(2) A gyermekvédelmi gyám a gyermek vagyonát leltár alapján veszi át.
(3) A gyermekvédelmi gyám eseti, rendes és végszámadást készít a gyámhatóságnak.
(4) A gyermekvédelmi gyám a mûködése során felmerült kiadásainak megtérítését a gyermektõl nem igényelheti.”

65. § A Gyvt. XIV. Fejezet címe helyébe a következõ cím lép:

„A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS AZ ÁLLAM FELADATAI”

66. § A Gyvt. „Az állam megyei szintû feladatai, valamint a fõvárosi és megyei jogú városi önkormányzat feladatai” alcíme
helyébe a következõ alcím lép:

„Az állam feladatai
95. § Az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv az e törvényben foglaltak szerint 
biztosítja az otthont nyújtó ellátást, az utógondozói ellátást és a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást.”

67. § (1) A Gyvt. 96. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A települési önkormányzat az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátást – a több önkormányzat illetékességi területére kiterjedõ intézményi ellátási kötelezettségnek és
a 94/A. §-nak a figyelembevételével – más szervvel, személlyel kötött ellátási szerzõdés útján, illetve társulásban is
biztosíthatja.”

(2) A Gyvt. 96. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat az állam fenntartói feladatainak ellátására
a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el.”

68. § A Gyvt. 97. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátást vagy egyes körülhatárolható és
elkülöníthetõ feladatok ellátását, ide nem értve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást, a települési
önkormányzat, illetve az állam – a fenntartói feladatainak a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján – állami, egyházi
és egyéb nem állami fenntartóval kötött ellátási szerzõdés útján is biztosíthatja.”

69. § A Gyvt. 135. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A 15. § (1)–(4) bekezdéseiben meghatározott ellátások és intézkedések nyújtása és megtétele, azok ellenõrzése, valamint
biztosítása során az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elõsegítése céljából a (2) bekezdésben
meghatározott adatok kezelésére az alábbi szervek és személyek jogosultak:]
„d) a befogadó szülõ,”
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70. § A Gyvt. 139. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az állami fenntartó nyilvántartást vezet a gondozásidíj-fizetési kötelezettség teljesítésére, elmaradására,
behajtására, illetve elévülésére vonatkozó adatokról.”

71. § (1) A Gyvt. 151. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép és a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ha a szülõ (törvényes képviselõ) eltérõen nem rendelkezik, a nem állami fenntartó az általa fenntartott
nevelési-oktatási intézményben, a települési önkormányzat az általa fenntartott óvodában és a közigazgatási
területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben, a fenntartó
az egyéb állami fenntartású intézményben a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve
az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg fõétkezést és két további étkezést. A fõváros közigazgatási területén
lévõ tankerületekben az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben
– a fõvárosi önkormányzat saját tulajdonában álló ingatlanban mûködõ nevelési-oktatási intézmények kivételével –
az étkeztetést a kerületi önkormányzat biztosítja. A fõvárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon
nevelési-oktatási intézményben, amely saját tulajdonában álló ingatlanban mûködik. Az étkeztetés biztosítására
kötelezett önkormányzat e feladatának ellátásához a közigazgatási területén kívülrõl érkezõ gyermek, tanuló
lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást kérhet. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit
nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhetõ.
(2a) Ha a (2) bekezdés szerinti gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja, úgy az intézményi térítési díjat 
a települési önkormányzat állapítja meg.”

(2) A Gyvt. 151. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek nem állami fenntartású
nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetõje – a nem állami fenntartó 
által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti
kedvezményt állapíthat meg.”

72. § A Gyvt. 154. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gondozásidíj-hátralék adók módjára történõ behajtásáról – az állami fenntartó megkeresésére – a kötelezett
lakóhelye szerinti települési önkormányzat jegyzõje adóügyi hatáskörében gondoskodik.”

73. § (1) A Gyvt. a következõ 161/K. §-sal egészül ki:
„161/K. § A 96. § 2012. december 31-ét megelõzõen hatályos (7)–(8a) bekezdése alapján kijelölt módszertani
intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszûnik.”

(2) A Gyvt. a következõ 161/L–161/N. §-sal egészül ki:
„161/L. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 84–88. §-t a 2014. január 1-jén folyamatban
lévõ gyámrendelési eljárásokban, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vétel 2013. december 31-ét követõ soron
következõ felülvizsgálata során is alkalmazni kell.
161/M. § (1) Az átmeneti gondozásba, gyermekvédelmi szakellátásba 2013. december 31-ét követõen bekerült,
tizenkettedik életévét be nem töltött gyermeket befogadó szülõnél kell elhelyezni, kivéve, ha a gyermek tartósan
beteg vagy súlyosan fogyatékos, vagy a testvéreket nem lehet együttesen a befogadó szülõnél elhelyezni, vagy más
okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek átmeneti gondozása esetén
az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes képviselõ kéri és az nem ellentétes a gyermek érdekével.
(2) A 2014. január 1-jén átmeneti gondozásban, gyermekvédelmi szakellátásban részesülõ,
a) harmadik életévüket be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való elhelyezésérõl 2014. december 31-éig,
b) harmadik életévüket betöltött, de hatodik életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való
elhelyezésérõl 2015. december 31-éig,
c) hatodik életévüket betöltött, de tizenkettedik életévüket még be nem töltött gyermekek befogadó szülõnél való
elhelyezésérõl 2016. december 31-éig
kell gondoskodni, kivéve, ha a gyermek tartósan beteg, súlyosan fogyatékos, a testvéreket nem lehet együttesen
a befogadó szülõnél elhelyezni vagy más okból szükséges az intézményes elhelyezés biztosítása, továbbá gyermekek
átmeneti gondozása esetén az intézményes elhelyezést a szülõ, törvényes képviselõ kéri és az nem ellentétes
a gyermek érdekével. A befogadó szülõnél való elhelyezés nem járhat az együttnevelkedõ testvérek szétválasztásával.
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161/N. § Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 54/A. §-t a 2013. december 31-ét követõen
nevelésbe vett gyermek ügyében kell alkalmazni. A 2014. január 1-jét megelõzõen nevelésbe vett gyermek gondozási
helyét az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes törvények 
módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvénnyel megállapított 54/A. §-ra tekintettel nem lehet megváltoztatni.”

74. § (1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés x) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„x) az állam fenntartói feladatait ellátó szerv kijelölését, jogállását, mûködésének részletes szabályait, feladat- és
hatáskörét, a szerv feletti irányítási jogkörök gyakorlásának részletes szabályait,”

(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdése a következõ l) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„l) a Biztos Kezdet Gyerekház szakmai feladatait és mûködési feltételeit.”

75. § (1) Hatályát veszti a Gyvt.
a) 29. § (3) bekezdésében a „vagy többcélú kistérségi társulás” szövegrész,
b) 60. § c) pontjában az „önkormányzat által mûködtetett, illetve fenntartott” szövegrész,
c) 94/A. §-ában az „a külön jogszabályban meghatározott többcélú kistérségi” szövegrész,
d) 96. § (8)–(10) bekezdése,
e) 101. § (2) bekezdés d) pontja,
f) 139. § (1) bekezdés c) pontjában a „vagy gondozási” szövegrész.

(2) Hatályát veszti a Gyvt.
a) 15. § (7) bekezdés b) pontjában a „ , gyámi tanácsadó” szövegrész,
b) 55. § (1) bekezdésében az „a mûködtetõ által elkészített” szövegrész,
c) 55. § (2) bekezdése,
d) 55. § (5) bekezdés b) pontjában a „ , családgondozással” szövegrész,
e) 55. § (6) bekezdése,
f) 57. § (3) bekezdés c) pontjában az „általa elkészített” szövegrész,
g) 57. § (4) bekezdése,
h) 66/B. § (1) bekezdésében az „a gyámi tanácsadóval,” szövegrész,
i) 66/K. §-a,
j) 66/O–66/P. §-a és a 66/O. §-t megelõzõ alcím,
k) 81/B. § (4) bekezdésében az „a gyámi tanácsadót,” szövegrész,
l) 83. § (5) bekezdése,
m) 90–91. §-a és a 90. §-t megelõzõ alcím.

76. § (1) A Gyvt.
a) 5. § q) pont qb) alpontjában a „23” szövegrész helyébe a „25” szöveg,
b) 32. § (9) bekezdés elsõ mondatában a „helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzattal” 

szöveg,
c) 32. § (9) bekezdés második mondatában a „helyi önkormányzathoz” szövegrész helyébe a „települési

önkormányzathoz” szöveg,
d) 32. § (9) bekezdés harmadik mondatában, 97. § (5) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe

a „települési önkormányzat” szöveg,
e) 32. § (10) bekezdésében a „helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „települési önkormányzattal” szöveg és

a „helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „települési önkormányzatot” szöveg,
f) 56. § (1) bekezdésében az „ellátására” szövegrész helyébe az „(1a) bekezdésben foglaltak szerinti ellátására”

szöveg,
g) 66. § (1) és (2) bekezdésében az „A megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe az „Az állam

fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,
h) 66. § (3) bekezdés b) pontjában az „a megyei fenntartó és a fõvárosi önkormányzat” szövegrész helyébe

az „az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,
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i) 66. § (3) bekezdés d) pontjában az „a megyei fenntartó, a fõvárosi és a megyei jogú városi önkormányzat”
szövegrész helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

j) 82. § (6) bekezdés elsõ mondatában a „megyei, fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szövegrész
helyébe a „területi gyermekvédelmi szakszolgálat” szöveg,

k) 96. § (6) bekezdésben az „a megyei fenntartó” szövegrészek helyébe az „az állam fenntartói feladatainak ellátására 
a Kormány rendeletében kijelölt szerv” szöveg,

l) 97. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzatot” szövegrész helyébe a „települési önkormányzatot” szöveg,
m) 121. § (2) bekezdésében a „helyi önkormányzat” szövegrész helyébe a „települési önkormányzat” szöveg,
n) 122. § (1) bekezdésében az „A megyei fenntartó a 95. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az állam fenntartói

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a 95. §” szöveg,
o) 145/A. § (1) és (2) bekezdésében a „helyi önkormányzat vagy a társulás” szövegrész helyébe a „települési

önkormányzat vagy a társulás” szöveg és a „helyi önkormányzat, illetve a társulás” szövegrész helyébe
a „települési önkormányzat, illetve a társulás” szöveg,

p) 162. § (2) bekezdés h) pontjában az „intézmények kijelölésére és” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szerv”
szöveg,

q) 162. § (4) bekezdésében az „intézményeknek” szövegrész helyébe a „feladatokat ellátó szervnek” szöveg
lép.

(2) A Gyvt.
 1. 13. § (3) bekezdés b) pontjában a „nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ” szöveg,
 2. 15. § (7) bekezdés a) pontjában a „helyettes szülõ vagy nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ”

szöveg,
 3. 15. § (7) bekezdés b) pontjában, 61. §-ában a „nevelõszülõi” szövegrész helyébe a „befogadó szülõi” szöveg,
 4. 34. § (1), (2) és (8) bekezdésében a „helyettes szülõnél és a nevelõszülõnél” szövegrész helyébe a „befogadó

szülõnél” szöveg,
 5. 35. § (4) bekezdésében a „gyermekjogi képviselõnél” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámnál,

a gyermekjogi képviselõnél” szöveg,
 6. 53. § (2) bekezdésében a „három éven aluli gyermek esetében félévente” szövegrész helyébe a „három éven aluli

gyermek esetében félévente, illetve a gyermekvédelmi gyám kérelmére” szöveg,
 7. 66. § (2) bekezdés b) pontjában a „hivatásos gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,
 8. 66/B. § (1) bekezdésében a „hivatásos gyámmal” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámmal” szöveg,
 9. 70. § (1) bekezdés c) pontjában a „gyámjának” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámjának” szöveg,
10. 74. § (2) bekezdésében a „gyámjául” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyámjául” szöveg,
11. 75. § c) pontjában a „gyámot (hivatásos gyámot)” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
12. 75/A. § a) pontjában a „hivatásos gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
13. 77. § (5) bekezdésében, 80. § (6) bekezdésében a „nevelõszülõhöz” szövegrész helyébe a „befogadó szülõhöz”

szöveg,
14. 78. § (1) és (3) bekezdésében a „nevelõszülõvel” szövegrész helyébe a „befogadó szülõvel” szöveg,
15. 78. § (2) bekezdésében és 82. § (5) bekezdésében a „gyámja (hivatásos gyámja)” szövegrész helyébe

a „gyermekvédelmi gyámja” szöveg,
16. 79. § (2) bekezdésében a „kérelmére vagy hivatalból” szövegrész helyébe a „kérelmére, a gyermekvédelmi gyám

kezdeményezésére vagy hivatalból” szöveg,
17. 80. § (3) bekezdésében a „hivatásos gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
18. 80. § (7) bekezdésében és 81/B. § (3) bekezdés c) pontjában a „gyám (hivatásos gyám)” szövegrész helyébe

a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,
19. 81/D. §-ában a „gyermekjogi képviselõ” szövegrész helyébe a „gyermekjogi képviselõ, a gyermekvédelmi gyám”

szöveg,
20. 83. § (7) bekezdés elsõ mondatában a „gyám elõzetesen” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám

elõzetesen kérelmezi és” szöveg,
21. 83. § (7) bekezdés második mondatában a „gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,
22. 135. § (2) bekezdés b) pontjában a „helyettes szülõ, nevelõszülõ” szövegrész helyébe a „befogadó szülõ” szöveg,
23. 141. § (1) bekezdés a) pontjában a „nevelõszülõnél” szövegrész helyébe a „befogadó szülõnél” szöveg,
24. 141. § (1) bekezdés d) pontjában a „hivatásos gyámi” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámi” szöveg
lép.
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9. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

77. § Hatályát veszti a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 
a) 98. §-a,
b) 107. § (2) bekezdése.

10. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény módosítása

78. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés
8. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok
különösen:)
„8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

79. § A Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. pontja a következõ szöveggel lép hatályba:
(A kerületi önkormányzat feladata különösen:)
„11. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;”

11. A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény módosítása

80. § A megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 25. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A megváltozott munkaképességû személy határozott idejû munkaviszonya – a Munka Törvénykönyvérõl szóló
törvény 192. § (2) bekezdésétõl eltérõen – az (1) bekezdés alapján támogatott foglalkoztatása idõtartamára
meghosszabbítható.”

81. § Az Mmtv. 38. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 25. § alkalmazásában
a) a 33. § szerinti felülvizsgálattal érintett személyek esetében a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerõre
emelkedésének napjáig,
b) az a) pont alá nem tartozó személyek esetében a 26/A. § szerinti hatósági bizonyítvány kiállításának napjáig, de
legkésõbb 2013. december 31-éig
megváltozott munkaképességû személynek kell tekinteni azt a személyt is, akinek a foglalkoztatása alapján
a munkáltató 2012 decemberében megváltozott munkaképességû munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott
költségvetési támogatásban részesült.”

82. § Az Mmtv. 38. § (1) bekezdésének bevezetõ szövegében a „23–25. § alkalmazásában” szövegrész helyébe
a „23–24. § alkalmazásában” szöveg lép.

12. A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény módosítása

83. § Nem lép hatályba a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggõ törvények módosításáról szóló 2012. évi
XCIII. törvény
a) 20. § (4) és (6) bekezdése,
b) 35. § (7) bekezdés 7. és 8. pontja.

Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés alelnöke
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1. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

2013. január 1-jével állami tulajdonba kerülõ szociális, gyermekvédelmi intézmények

I. Fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények

1. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek
Otthona (Tompa)

6422 Tompa, Szabadföld 
utca 47.

Pszichiátriai betegek
otthona

2. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Foglalkoztató Intézete
Darvastó

8474 Csabrendek,
Darvastó

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

3. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek
Otthona Szentgotthárd

9970 Szentgotthárd,
Hunyadi János utca 29.

Pszichiátriai betegek
otthona

4. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Pszichiátriai Betegek
Lakóotthona

9970 Szentgotthárd,
Május 1. út 19.

Pszichiátriai betegek
lakóotthona

5. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Rákóczi
Ferenc út 12.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

6. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Flórián út 54. Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

7. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Peresznye

9734 Peresznye,
külterület 

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

8. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona Zsira-Peresznye

9476 Zsira, Fõ út 1. Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

9. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Csákánydoroszló 

9919 Csákánydoroszló,
Fõ utca 11.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

10. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona (Tordas)

2463 Tordas, 
Gesztenyés út 1.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

11. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona (Tordas)

2463 Tordas, 
Hangya sor 255/4.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

12. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Értelmi Fogyatékosok
Otthona (Tordas)

2463 Tordas, Somogyi
Béla utca 35.

Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

13. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Kéthely

8713 Kéthely, Magyari
utca 35.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

14. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Kéthely
Fészekotthon

8713 Kéthely, Ady Endre
utca 55.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

15. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Kéthely
Kuckóház

8713 Kéthely, Hunyadi
utca 93.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

16. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Értelmi Fogyatékosok
Otthona Kéthely
Bizalomház

8713 Kéthely, Hunyadi
utca 61

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

17. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek
Otthona (Búcsúszentlászló)

8925 Bucsuszentlászló,
Arany János út 17.

Pszichiátriai betegek
otthona, fogyatékos (látás,
mozgás, értelmi)
személyek otthona

18. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek
Otthona Zalaapáti II.
telephely

8741 Zalaapáti, 
Deák F. utca 3.

Pszichiátriai betegek
otthona
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19. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Fogyatékosok és
Pszichiátriai Betegek
Otthona Zalaapáti I.
telephely

8741 Zalaapáti, 
Deák Ferenc utca 7.

Pszichiátriai betegek
otthona

20. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Idõsek és Pszichiátriai
Betegek Otthona (Budapest) 
Pszichiátriai Betegek
Otthona (Ráday)

1183 Budapest 18. ker.,
Ráday Gedeon utca 3.

Pszichiátriai betegek
otthona

21. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi Önkormányzat
Idõsek és Pszichiátriai
Betegek Otthona (Budapest) 
Pszichiátriai Betegek
Lakóotthona

1183 Budapest 18. ker.,
155605/2. helyrajzi szám 

Pszichiátriai betegek
lakóotthona

22. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata Sztehlo
Gábor Gyermekotthona és
Fogyatékosokat Befogadó
Otthonai

1121 Budapest 12. ker.,
Rege utca 1–4

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

23. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata Sztehlo
Gábor Gyermekotthona és
Fogyatékosokat Befogadó
Otthonai

1203 Budapest 20. ker.,
Vas Gereben utca 19–21.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

24. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata Sztehlo
Gábor Gyermekotthona és
Fogyatékosokat Befogadó
Otthonai

1138 Budapest 13. ker.,
Berettyó utca 3.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

25. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata Sztehlo
Gábor Gyermekotthona és
Fogyatékosokat Befogadó
Otthonai

1095 Budapest 09. ker.,
Soroksári út 61.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

26. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Terápiás Ház

4031 Debrecen,
Kishegyesi út 88.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek
otthona, pszichiátriai
betegek otthona

27. Sopron Megyei Jogú
Város Önkormányzat

Flandorffer Ignác Szociális
Intézmény Sopron
Pszichiátrai Betegek Otthona

9423 Ágfalva, Ágfalva
liget

Pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye,
pszichiátriai betegek
otthona, pszichiátriai
betegek átmeneti otthona

28. Szolnok Megyei Jogú 
Város
Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos
Személyek Ápoló-Gondozó
Otthona és Nappali
Intézménye

5000 Szolnok, 
Liget utca 27.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

29. Szolnok Megyei Jogú 
Város
Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos
Személyek Ápoló-Gondozó
Otthona és Nappali
Intézménye Szolnok, Liget u. 
12. Napvirág lakóotthon

5000 Szolnok, 
Liget utca 12.

Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

30. Szolnok Megyei Jogú 
Város
Önkormányzata

Liget Otthon Fogyatékos
Személyek Ápoló-Gondozó
Otthona és Nappali
Intézménye Szolnok,
Thököly út 7. Tiszavirág
Lakóotthon

5000 Szolnok, 
Thököly út 7.

Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona
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31. Veszprém Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Veszprém Megyei Jogú
Város „Éltes Mátyás”
Fogyatékosok Nappali
Intézménye és
Gondozóháza

8200 Veszprém,
Ördögárok utca 5.

Fogyatékos személyek
gondozóháza

32. Budapest, XIII.
kerület
Önkormányzata 

Budapest Fõváros XIII.
kerület Önkormányzat Frím
Jakab Szociális Intézmény
Napközi Otthon

2184 Vácegres, 
Hámán Kató utca 25.

Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

33. Elek Város
Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek
Otthona

5742 Elek, 
Semmelweis utca 14–16.

Pszichiátriai betegek
otthona

34. Elek Város
Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek
Otthona
„Napsugár” Pszichiátriai
Betegek Lakóotthona

5742 Elek, Petõfi utca 4. Pszichiátriai betegek
lakóotthona

35. Elek Város
Önkormányzata

Pszichiátriai Betegek
Otthona

5742 Elek, Béke utca 4. Pszichiátriai betegek
otthona

36. Felsõ-Kiskunsági és
Dunamelléki
Többcélú Kistérségi
Társulás

Felsõ-Kiskunsági és
Dunamelléki Többcélú
Kistérségi Társulás Kistérségi 
Egyesített Szociális Int.
(Tass) - kiszolgáló
létesítményre szolgáló
ingatlannal együtt

6098 Tass, 
Egecsey körút 48.

Fogyatékos (látás, mozgás,
értelmi) személyek otthona

37. Körösladány Város
Önkormányzata

Egyesített Szociális
Intézmény

5516 Körösladány, 
Nagy Márton utca 2.

Pszichiátriai betegek
otthona

38. Miskolc Kistérség
Többcélú Társulása

Miskolc Kistérség Többcélú
Társulása Õszi Napsugár
Otthon Férfiak
Mentálhigiénés Otthona

3508 Miskolc, 
Mésztelep út 1.

Szenvedélybetegek
otthona

39. Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás

Szociális Gondozási Központ 
(Nyíregyháza)
Mentálhigiénés Központ –
Kék Szirom Lakóotthon

4400 Nyíregyháza,
Újszõlõ utca 21–23.

Fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona

40. Tiszavasvári
Többcélú Kistérségi
Társulás

Tiszavasvári Többcélú
Kistérségi Társulás
Tiszavasvári Szociális és
Egészségügyi Szolgáltató
Központ
Szenvedélybetegek Otthona

4440 Tiszavasvári,
Vasvári Pál utca 110.

Szenvedélybetegek
otthona

II. Gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézmények

1. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Gyermekotthon
(Bakonyoszlop) –
Bakonyszentkirály,
Gyõzelem u. 23. szám
alatti lakásotthon

8430 Bakonyszentkirály Gyõzelem 
utca 23.

Gyermekotthon
(lakásotthon)

2. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Gyermekotthon
(Bakonyoszlop)
Bakonyszentkirály,
Kossuth u. 30. szám
alatti lakásotthon

8430 Bakonyszentkirály Kossuth Lajos
utca 30.

Gyermekotthon
(lakásotthon)

3. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Mónosbéli
Gyermekotthona

3345 Mónosbél Dózsa György
út 12.

Gyermekotthon
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4. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának II.
Rákóczi Ferenc
Gyermekotthona

8640 Fonyód
(Alsóbélatelep)

Báthory 
utca 14.

Gyermekotthon

5. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzat
Gyermekotthona
(Balatonboglár)

8630 Balatonboglár Kikötõ 
sétány 5.

Gyermekotthon

6. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzat
Gyermekotthona
(Balatonboglár)
–Lakásotthon

8630 Balatonboglár Kórház 
utca 13/b.

Gyermekotthon
(lakásotthon)

7. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzat
Gyermekotthona
(Balatonboglár)-
Zamárdi Lakásotthon

8621 Zamárdi Siófoki utca 8. Gyermekotthon
(lakásotthon)

8. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthona és
Általános Iskolája I.

2060 Bicske Kossuth Lajos
utca 42.

Gyermekotthon

9. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthona és
Általános Iskolája II.

2060 Bicske Kossuth Lajos
utca 42.

Gyermekotthon

10. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthona és
Általános Iskolája III.

2060 Bicske Kossuth Lajos
utca 42.

Utógondozó
Otthon

11. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona és
Általános Iskolája

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc
utca 53.

Gyermekotthon

12. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona és
Általános Iskolája II.
Szakmai Egység

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc
utca 53.

Gyermekotthon

13. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona és
Általános Iskolája III.
Szakmai Egység

2840 Oroszlány Népek
Barátsága u 23.

Utógondozó
Otthon

14. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi 
utca 9–13.

Gyermekotthon

15. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi 
utca 9–13.

Nevelõszülõi
hálózat

16. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata Erzsébet 
királyné útja
Gyermekotthona

1146 Budapest 14. ker. Erzsébet
királyné 
útja 6/b.

Gyermekotthon
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17. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
Magvetõ u.
Gyermekotthona

1174 Budapest 17. ker. Magvetõ u. 11. Lakásotthon

18. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
Utógondozó
Lakásotthon ( Teleki tér
8–9.)

1086 Budapest 08. ker. Teleki László
tér 8–9. 
B épület 
III em. 7. a.

Utógondozó
lakásotthon

19. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata
Lakásotthon (Újlak u.
43.)

1173 Budapest 17. ker. Újlak utca 43. Utógondozó
lakásotthon

20. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata

1081 Budapest 08. ker. Alföldi 
utca 9–13.

Területi
gyermekvédelmi
szakszolgáltatás,
külsõ férõhely

21. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Módszertani
Gyermekvédelmi
Szakszolgálata

1185 Budapest 18.ker Szerencse u. 9. Utógondozó
otthon

22. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Zirzen Janka
Gyermekotthona

1021 Budapest 02. ker. Heinrich István 
utca 2.

Gyermekotthon

23. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Béke Gyermekotthona
és Általános Iskolája
II.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Hárshegyi út 9. Gyermekotthon

24. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzat Béke
Gyermekotthona és
Általános Iskolája
I.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Hárshegyi út 9. Gyermekotthon

25. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Szilágyi Erzsébet
Gyermekotthona

1038 Budapest 03. ker. Dózsa György
u. 44.

Gyermekotthon

26. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet
Gyermekotthon Szondi
u. Lakásotthona

1068 Budapest 06. ker. Szondi utca 92. 
1. em. 3 a.

Lakásotthon

27. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Szilágyi Erzsébet
Gyermekotthon Perje u. 
Lakásotthona

1038 Budapest 03. ker. Perje utca 25/a. Speciális
lakásotthon

28. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
(Bolyai u.)

1023 Budapest 02. ker. Bolyai utca 11. Gyermekotthon

29. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
(Bolyai u.) Breznó közi
telephely

1118 Budapest 11. ker. Breznó 
köz 10–12.

Gyermekotthon
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30. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1063 Budapest 06. ker. Kmety Gy. 
utca 31.

Gyermekotthon
Különl.Gyo

31. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata

1121 Budapest 12. ker. Rege út 4. Különleges
gyermekotthon

32. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1026 Budapest 02. ker. Gárdonyi út 25. Különleges
gyermekotthon

33. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Kalóz utca 6. Különleges
gyermekotthon

34. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Rege út 2. Különleges
gyermekotthon

35. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
József Attila
Gyermekotthona

1191 Budapest 19. ker. József Attila
utca 65–69.

Gyermekotthon

36. Budapest Fõváros
Önkormányzata

József Attila
Gyermekotthon
Lakásotthona

1153 Budapest 15. ker. Szerencs utca
13. fsz. em. 1. a.

Lakásotthon

37. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
József Attila
Gyermekotthon –
Lakásotthona

1042 Budapest 4. ker. Kassai u. 5. Utógondozó
otthon

38. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
József Attila
Gyermekotthon
–Lakásotthona

1196 Budapest 19. ker. Rákóczi u. 105. Lakásotthon

39. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai

1103 Budapest 10. ker. Szlávy utca 40. Gyermekotthon

40. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1172 Budapest, Szent
Imre herceg u. 46.)

1172 Budapest 17. ker. Szent Imre
herceg utca 46.

Lakásotthon

41. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1172 Budapest, IV. u.
47.)

1172 Budapest 17. ker. IV. utca 47.
2X10 (A és B.)

Lakásotthon

42. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1165 Budapest,
Farkasbab u. 24.)

1165 Budapest 16. ker. Farkasbab 
utca 24.

Lakásotthon

43. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1097 Bp. Vaskapu u. 7.)

1097 Budapest 09.ker Vaskapu u. 7.
III/6

Utógondozó
otthon
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44. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1108 Bp. Lenfonó u.4.)

1108 Budapest 10.ker Lenfonó u. 4.
V/23

Utógondozó
otthon

45. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai
(1202 Budapest,
Nagysándor József u.
149.)

1202 Budapest 20. ker. Nagysándor
József utca
149.

Lakásotthon

46. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthona – 
Bernecebaráti
Lakásotthon

2639 Bernecebaráti Petõfi utca 24. Lakásotthon

47. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1121 Budapest 12. ker. Budakeszi 
út 48.

Gyermekotthon

48. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

2040 Budaörs Pozsonyi 
utca 3.

Lakásotthon

49. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

2040 Budaörs Károly király
utca 56.

Lakásotthon

50. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

2045 Törökbálint Kazinczy utca
58.

Lakásotthon

51. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kaffka Margit
Gyermekotthona

1122 Budapest 12. ker. Acsády Ignác
utca 3.

Gyermekotthon

52. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kaffka Margit
Gyermekotthona

1023 Budapest 12. ker. Árpád fej.útja
3. II/9

Gyermekotthon
utógondozó
otthona

53. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona
(Gyöngyvirág u.)

1184 Budapest 18. ker. Gyöngyvirág
utca 28.

Gyermekotthon

54. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1188 Budapest 18. ker. Pázsit utca 34. Lakásotthon

55. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Esze Tamás
Gyermekotthona

1125 Budapest 12. ker. Diósárok utca
40.

Gyermekotthon

56. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Esze Tamás
Gyermekotthona

1125 Budapest 12. ker. Rõzse utca 22. Gyermekotthon

57. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona

1186 Budapest 18. ker. Tövishát utca
2/a.

Gyermekotthon
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58. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Aga Gyermekotthona

1186 Budapest 18. ker. Tövishát utca
2/a.

Utógondozó
Otthon

59. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1158 Budapest 15. ker. Pestújhelyi út
66.

Gyermekotthon

60. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1202 Budapest 20. ker. Lõcse utca 27. Lakásotthon

61. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1185 Budapest 18. ker. Kuróczy Pál
utca 17.

Lakásotthon

62. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1202 Budapest 20. ker. Brassó utca 19. Lakásotthon

63. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1158 Budapest 15. ker. Apolló utca 21. Lakásotthon

64. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1185 Budapest 18. ker. Honvéd utca
89.

Lakásotthon

65. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Cseppkõ
Gyermekotthona és
Óvodája I. számú
Gyermekotthoni
Egysége

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca
74.

Gyermekotthon

66. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Cseppkõ
Gyermekotthona és
Óvodája II. számú
Gyermekotthoni
Egysége

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca
74.

Gyermekotthon

67. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Cseppkõ
Gyermekotthona és
Óvodája III.számú
Gyermekotthoni
Egység

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca
74.

Gyermekotthon

68. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Cseppkõ
Gyermekotthona és
Óvodája 

1025 Budapest 02. ker. Cseppkõ utca
74.

Utógondozó
otthon

69. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Cseppkõ
Gyermekotthona és
Óvodája 

3045 Bér Újtelep utca 3. Nevelõszülõi
hálózat

70. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1211 Budapest 21. ker. Templom utca
13.

Gyermekotthon

71. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1214 Budapest 21. ker. Murányi utca
17.

Lakásotthon

72. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1213 Budapest 21. ker. Kórus utca
60/b

Lakásotthon

73. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1213 Budapest 21. ker. Szt. István u.
103

Utógondozó
otthon
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74. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1212 Budapest 21. ker. Széchenyi utca 
67.

Lakásotthon

75. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona 

1212 Budapest 21. ker. Széchenyi utca 
67.

Lakásotthon

76. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Hûvösvölgyi
Gyermekotthona I.
számú Gyermekotthoni 
Egysége

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út 
165.

Gyermekotthon

77. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Hûvösvölgyi
Gyermekotthona II.
számú Gyermekotthoni 
Egysége

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út 
165.

Gyermekotthon

78. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Hûvösvölgyi
Gyermekotthona –
lakásotthon

1021 Budapest 02. ker. Hûvösvölgyi út 
165.

Lakásotthon

79. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Lajos
Gyermekotthona és
Általános Iskolája I.
számú Gyermekotthoni 
Egység

1112 Budapest 11. ker. Menyecske
utca 16.

Gyermekotthon

80. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Lajos
Gyermekotthona és
Általános Iskolája II.
számú Gyermekotthoni 
Egység

1112 Budapest 11. ker. Menyecske
utca 16.

Gyermekotthon

81. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Lajos
Gyermekotthona és
Általános Iskolája
Speciális
Gyermekotthoni
Egysége

1112 Budapest 11. ker. Menyecske
utca 16.

Gyermekotthon

82. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola
és Gyermekotthon
Tüskevár
Gyermekotthon

2721 Pilis Vatyai utca 30. Különleges
gyermekotthon

83. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola
és Gyermekotthon
Csiga-ház Lakásotthon

2721 Pilis Tölgyfa utca
13.

Különleges
lakásotthon

84. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános Iskola
és Gyermekotthon
Fészek-lak Lakásotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos
utca 57/A.

Különleges
lakásotthon

85. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kornis Klára
Gyermekotthona

1042 Budapest 04. ker. Árpád út 199. Speciális
gyermekotthon

86. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1103 Budapest 10. ker Kõér u. 26. Utógondozó
otthon

87. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1102 Budapest 10. ker Harmat u. 5. Utógondozó
otthon
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88. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1095 Budapest 09. ker Soroksári út 72. Utógondozó
otthon

89. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1141 Budapest 14. ker Szuglói
körvasút sor
110.

Utógondozó
otthon

90. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1096 Budapest 09. ker Telepy u.15/b Utógondozó
otthon

91. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Utógondozó Otthona

1062 Budapest 06. ker Lehel u. 5. 2/31 Utógondozó
otthon

92. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Fõvárosi
Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági 
Szervezete

1087 Budapest 08. ker. Kerepesi út 33. Gazdasági
szervezet

93. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának II.
Rákóczi Ferenc
Gyermekotthona

8644 Fonyód
(Alsóbélatelep)

Báthory utca
14.

Gyermekotthon
által mûködtetett
külsõ férõhely

94. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Zsuzsa
Gyermekotthona és
Általános Iskolája I.

2060 Bicske Kossuth Lajos
utca 42.

Általános iskola

95. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona és
Általános Iskolája III.
Szakmai Egység

2840 Oroszlány Rákóczi Ferenc
utca 53.

Általános iskola

96. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Lajos
Gyermekotthona és
Általános Iskolája
Speciális
Gyermekotthoni
Egysége

1112 Budapest 11. ker. Menyecske
utca 16.

Általános iskola

97. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Gyermekotthon
(Bakonyoszlop)

8418 Bakonyoszlop Kossuth utca 1. Gyermekotthon

98. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és
Gyermekotthon
(Bakonyoszlop)

8418 Bakonyoszlop Kossuth utca 1. Általános iskola
Speciális szakiskola

99. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzat Béke
Gyermekotthona és
Általános Iskolája
I.Szakmai Egység

1021 Budapest 02. ker. Dénes u. 1. Általános iskola

100. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola
és Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos
utca 31.
(székhely)

Különleges
gyermekotthon

101. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola
és Gyermekotthon
Vadászlak
Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos
utca 31.
(székhely)

Különleges
lakásotthon

102. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Óvoda, Általános iskola
és Gyermekotthon

2721 Pilis Kossuth Lajos
utca 31.
(székhely)

Óvoda és Általános
iskola
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103. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi
Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági 
Szervezete, Zamárdi
telephelye

8621 Zamárdi Knézich K. u. 1. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ

104. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi
Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági 
Szervezete,
Balatonkenesei
telephelye

8174 Balatonkenese Parti sétány 23. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ

105. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Fõvárosi
Gyermekvédelmi
Intézmények Gazdasági 
Szervezete, Zamárdi
strand telephelye

8621 Zamárdi József A. u. 20. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ

106. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Gyermekotthona és
Általános Iskolája
Oroszlány

8621 Zamárdi Mókus u. 2. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ

107. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Kossuth Zuzsa
Gyermekotthon és
Általános Iskolája 

8621 Zamárdi Mókus u. 1. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ

108. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai

5500 Gyomaendrõd Csokonai u. 30. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ I.

109. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzatának
Bokréta Lakásotthonai

5500 Gyomaendrõd Csokonai u. 30. Fõvárosi
gyermekvédelmi
szakellátottakat
kiszolgáló üdülõ II.

110. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1121 Budapest Kalóz u. 4. Fõvárosi
gyermekvédelmi
intézmény
nõvérszállója

111. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1063 Budapest Lendvai u. 8. Fõvárosi
gyermekvédelmi
intézmény telke
(Játszóudvar
délutáni
pihenõhely – kis
építmény)

112. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1095 Budapest Soroksári út
67–73.

Fõvárosi
gyermekvédelmi
intézmény telke
(raktárépületek)

113. Budapest Fõváros
Önkormányzata

Budapest Fõváros
Önkormányzata
Sztehlo Gábor
Gyermekotthona és
Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai

1121 Budapest Farkasvölgyi út 
6.

Fõvárosi
gyermekvédelmi
intézmény TMK
mûhelye

114. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4032 Debrecen Ibolya utca 22. Gyermekotthon

115. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Arató utca 39. Lakásotthon
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116. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Arató utca 59. Lakásotthon

117. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Csongrád utca
14.

Lakásotthon

118. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4063 Debrecen (Nagymacs) Csongrád utca
16.

Lakásotthon

119. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4030 Debrecen Ladik utca 1/A. Lakásotthon

120. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4030 Debrecen Ladik utca 1/B. Lakásotthon

121. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4030 Debrecen Paprika utca 3. Lakásotthon

122. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Debrecen Megyei Jogú
Város Reménysugár
Otthona

4030 Debrecen Sõrés utca, 21. Lakásotthon

123. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi
Intézménye

4030 Debrecen Pákász utca 11. Lakásotthon

124. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi
Intézménye

4030 Debrecen Poroshát utca
33.

Lakásotthon

125. Debrecen Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

DMJV Gyermekvédelmi
Intézménye

4031 Debrecen Kálmán utca
28.

Lakásotthon

126. Gyõr Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Anya-Csecsemõ és
Gyermekotthon

9025 Gyõr Nagy Imre út 9. Gyermekotthon

127. Gyõr Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Anya-Csecsemõ és
Gyermekotthon

9025 Gyõr Nagy Imre út 9. Különleges
gyermekotthon

128. Miskolc Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Miskolci
Gyermekvédelmi
Központ Aranyhíd
Lakásotthon

3533 Miskolc Kiss tábornok
utca 80.

Lakásotthon

129. Pécs Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon
és Gyermekek Átmeneti 
Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/58. Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

130. Pécs Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon
és Gyermekek Átmeneti 
Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/59. Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

131. Pécs Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

Pécsi Gyermekotthon
és Gyermekek Átmeneti 
Otthona

7621 Pécs Lánc utca 2/60. Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

132. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Bölcsõde utca
3.

Gyermekotthon

133. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Bölcsõde utca
3.

Nevelõszülõi
hálózat

134. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Zöldfa u. 16.
I/3.

Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás
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135. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Zöldfa u. 5/C.
IV/14.

Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

136. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Ûrhajós u. 5/B.
I.1.

Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

137. Szeged Megyei
Jogú Város
Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata
dr. Waltner Károly
Otthon

6723 Szeged Pentelei sor 1.
IX.43.

Külsõ férõhelyen
nyújtott
utógondozói
ellátás

2. melléklet a 2012. évi CXCII. törvényhez

Teljességi nyilatkozat
Alulírott .........................., mint a ......................... Önkormányzat, társulás képviseletében eljáró vezetõ (a továbbiakban:
átadó) kijelentem, hogy a mai napon – ............................. – az átvevõ részére a jegyzõkönyvben átadottakon túlmenõen
nem áll rendelkezésemre az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvényben meghatározott intézményi kör (átvett
intézmények) mûködése körébe esõ adat, információ, tény, okirat, dokumentum, valamint kijelentem, hogy az általam
tett nyilatkozatok és az átadott, ismertetett adatok, információk, tények, okiratok, dokumentumok valóságtartalmáért, 
teljeskörûségéért, és az érdemi vizsgálatra alkalmas voltáért teljes felelõsséget vállalok.
Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi az átadás-átvételi jegyzõkönyvnek.
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V. A Kor mány tag ja i nak ren de le tei

A nemzeti fejlesztési miniszter 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelete
az állami tulajdonban lévõ vizek mederhasználati díjairól

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII. 6.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott mederhasználati vízilétesítményekre terjed ki.

2. § (1) Az 1. § szerinti vízilétesítmény elhelyezésére szolgáló mederterület használatáért 
a) a Balaton (a Kis-Balaton Vízvédelmi Rendszerrel együtt) vonatkozásában az 1. mellékletben, 
b) a Velencei-tó vonatkozásában a 2. mellékletben 
meghatározott mederhasználati díjat kell fizetni. 

(2) A mederhasználati díjfizetési kötelezettség az üzemeltetési engedély jogosultját a vízjogi üzemeltetési engedély
jogerõre emelkedésének napjától terheli. 

(3) Az 1. és 2. mellékletben meghatározott díjak a mindenkori általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 

3. § (1) A mederhasználati díj egy összegben történõ megfizetése esetén az 1. és 2. melléklet B, C és D oszlopaiban szereplõ
díjtételek kerülnek alkalmazásra a mederhasználati vízilétesítmény típusától és az üzemeltetési engedély
érvényességi idejétõl függõen. 

(2) Amennyiben a mederhasználati díj egyösszegû megfizetésére vonatkozó kötelezettség 2014. január 1. napját
követõen keletkezik, akkor az 1. és 2. melléklet B, C és D oszlopaiban meghatározott fajlagos díjtételek a Központi
Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) által a megelõzõ évekre vonatkozóan közzétett éves átlagos fogyasztói
árindex mértékével növekednek. 

(3) Egy összegben történõ díjfizetés esetén a 3. mellékletben szereplõ szakaszos bevezetés nem alkalmazható. 
(4) A mederhasználati díj elõre egy összegben történõ megfizetése esetén:

a) amennyiben az üzemeltetési engedély 10 vagy 15 éves idõtartamra kerül kiadásra, a mederhasználati díj az 1. és
2. melléklet B és C oszlopában szereplõ fajlagos díj és az igénybevett terület nagyságának szorzatával állapítandó
meg;

b) amennyiben az üzemeltetési engedély a 10 vagy 15 éves idõtartamtól eltérõ idõtartamra kerül kiadásra,
a mederhasználati díj az 1. és 2. melléklet D oszlopában meghatározott fajlagos éves díj és az igénybevett terület
nagyságának, valamint az évek számának szorzatával állapítandó meg. 

(5) Részletfizetés engedélyezése esetén az 1. és 2. melléklet D oszlopában szereplõ fajlagos éves díjtételek alkalmazandók
azzal, hogy a
a) 2012–2014. évekre vonatkozó éves mederhasználati díjak megállapítására a 3. mellékletben szereplõ számítási

mód az irányadó, 
b) 2015. évre és az azt követõ évekre vonatkozó éves mederhasználati díj megállapítására az 1. és 2. melléklet

D oszlopában szereplõ, a KSH honlapján közzétett elõzõ évekre vonatkozó éves átlagos fogyasztói árindex
mértékével megegyezõ mértékben megnövelt fajlagos éves díjtételek az irányadók.

4. § (1) A mederhasználati vízilétesítmény által igénybe vett állami ingatlan vagyonkezelõje az üzemeltetési engedély
kiadását kérelmezõ által hiánytalanul benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján – a benyújtástól számított
30 napon belül – nyilatkozik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) felé, hogy
a mederhasználati vízilétesítmények megvalósítását vagy fennmaradását támogatja-e. 
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(2) A vagyonkezelõ a támogató tartalmú nyilatkozatában javaslatot tesz arra vonatkozóan, hogy a változási vázrajzon,
valamint a mûszaki dokumentációban szereplõ méretek alapulvételével milyen mértékû mederhasználati díj
alkalmazandó.

(3) A mederhasználati vízilétesítmény változási vázrajzát, valamint a mûszaki dokumentációt az üzemeltetési engedély
kiadását kérelmezõ készítteti el és nyújtja be az ingatlan vagyonkezelõje részére.

(4) Az MNV Zrt. a vagyonkezelõ nyilatkozatának mérlegelésével 45 napon belül dönt a kérelmezõvel történõ írásbeli
megállapodás megkötésérõl. A megállapodásban a felek a mederhasználati díj összegérõl és az esetleges
részletfizetés lehetõségérõl állapodnak meg.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott 45 napos határidõt a vagyonkezelõ nyilatkozatának személyes átadása esetén
az átadás igazolt napjától, postai küldemény esetén a küldemény feladásának igazolt napjától kell számítani.

5. § (1) Azon központi költségvetési szervek, amelyeknek az alapító okiratában meghatározott alapfeladataik között szerepel
a kikötõ üzemeltetése és a mederkezelõi feladatok ellátása, e feladatok ellátásával összefüggésben a
vagyonkezelésükben álló hajók kikötésére szolgáló mederhasználati vízilétesítmények hajóhelyekkel arányos
területét térítésmentesen használhatják.

(2) A Nemzeti Sportközpontok az alaptevékenységük ellátása keretében a Magyar Vitorlás Szövetség részére biztosított
– az alaptevékenységhez szükséges mértékû – a hajók kikötésére szolgáló mederhasználati vízilétesítmények
hajóhelyekkel arányos területét térítésmentesen használhatják.

(3) A rendõrség, a Magyar Honvédség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, a vízimentõ szolgálat, a természetvédelmi
õrszolgálat, valamint a vízügyi igazgatási szervek állami feladataik ellátása érdekében, térítésmentesen használhatják
az állami tulajdonban lévõ vizek medrét. 

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba.

Németh Lászlóné s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez
  

A Balatonon alkalmazandó mederhasználati díjak
  

A B C D

1.

Mederhasználati vízilétesítmények

10 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén 

(Ft/m2/10 év) 
fizetendõ díjak

15 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén 

(Ft/m2/15 év) 
fizetendõ díj

Eltérõ idõtartamra szóló
üzemeltetési engedély
és/vagy részletfizetés
esetén fizetendõ díj

(Ft/m2/év)

2. Móló (az úszó móló kivételével) 5400              7560              615              
3. Partvédõmû 5400              7560              615              
4. Sólyapálya 4350              6090              495              
5. A közforgalom számára megnyitott

mólószárak járófelületének közpark,
sétány céljára történõ
igénybevétele

1              1              1              
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2. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez

A Velencei-tóra vonatkozóan alkalmazandó mederhasználati díjak
  

  A B C D

1.

Mederhasználati vízilétesítmények

10 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén 

(Ft/m2/10 év) 
fizetendõ díjak

15 évre szóló üzemeltetési
engedély esetén 

(Ft/m2/15 év) 
fizetendõ díj

Eltérõ idõtartamra szóló
üzemeltetési engedély
és/vagy részletfizetés
esetén fizetendõ díj

(Ft/m2/év)

2. Móló (az úszó móló kivételével) 4210              5890              479              
3. Partvédõmû 4210              5890              479              
4. Sólyapálya 3330              4660              379              
5. A közforgalom számára megnyitott

mólószárak járófelületének közpark,
sétány céljára történõ
igénybevétele

1              1              1              

3. melléklet a 64/2012. (XII. 7.) NFM rendelethez

A mederhasználati díjtételek szakaszos bevezetésének ütemezése

A B

1. Év Ténylegesen fizetendõ mederhasználati díj

2. 2012. a 2012. évre az 1. és 2. melléklet C oszlopában foglaltak alapján egy évre kiszámított
fizetendõ éves díj (2012. évi alapdíj) 55%-a

3. 2013. a 2012. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének (2013. évi alapdíj) 70 %-a
4. 2014. a 2013. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének 85%-a (2014. évi alapdíj)
5. 2015. a 2014. évi alapdíj inflációs rátával növelt összegének 100%-a
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IX. Ha tá ro za tok Tá ra

Az Országgyûlés 86/2012. (XII. 7.) OGY határozata
a Felvidékrõl kitelepítettek emléknapjáról*

1. Az Országgyûlés április 12-ét, a magyar lakosság Felvidékrõl való kitelepítésének kezdõnapját országgyûlési
emléknappá nyilvánítja.

2. Az Országgyûlés
– szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Benes-dekrétumok következtében a Csehszlovák

Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról;
– tisztelettel adózik azon családoknak, akik állampolgárságuktól, közösségüktõl, vagyonuktól megfosztva,

szülõföldjükrõl elûzve kemény akarással otthont teremtettek maguknak;
– támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékrõl való

kitelepítéssel kapcsolatosak.
3. Az Országgyûlés kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket az adott idõszakban csehországi kényszermunkára

deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megõrizni magyarságukat.
4. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.

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 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el.
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