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Törvények

2013. évi XXVII. törvény
a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról*
1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés
k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„k) aktív korú: a 18. életévét betöltött, de a rá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy;”

2. §

(1) Az Szt. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az e törvényben meghatározott feltételek hiányában vagy e törvény megsértésével nyújtott szociális ellátást – ha
e törvény eltérõen nem rendelkezik – meg kell szüntetni, továbbá az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszemûen
igénybevevõt kötelezni kell
a) a pénzbeli szociális ellátás visszafizetésére;
b) természetben nyújtott szociális ellátás esetén a dolog visszaszolgáltatására vagy a szolgáltatásnak megfelelõ
pénzegyenérték megfizetésére;
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás esetében az intézményi térítési díj teljes összegének
megfizetésére [az a)–c) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: megtérítés].”
(2) Az Szt. 17. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jegyzõ vagy a járási hivatal (4) bekezdés szerinti döntése ellen fellebbezésnek nincs helye.”

3. §

Az Szt. 24. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A szociális igazgatási eljárás során a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátásra való jogosultság
megállapítása, illetve ellenõrzése céljából adatot kérhet a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtõl,
a közúti közlekedési nyilvántartást vezetõ, valamint az ingatlanügyi hatóságtól.”

4. §

(1) Az Szt. 25. § (12) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A jövedelemszámításnál)
„c) a rendszeres szociális segély (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálata során a rendszeres szociális segélyre jogosult
személy közfoglalkoztatásban való részvételébõl származó jövedelmet”
(figyelmen kívül kell hagyni.)
(2) Az Szt. 25. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Ha a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás vagy a rendszeres szociális segély folyósítása e törvény rendelkezései
alapján szünetel, az ellátások (4)–(6) bekezdés szerinti felülvizsgálatát a szünetelés megszûnését követõen kell
lefolytatni.”

5. §

Az Szt. 32/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kérelmet – ha e törvény másként nem rendelkezik – az a szociális hatáskört gyakorló szerv bírálja el, amelynek
illetékességi területén a kérelmezõ lakóhelye, vagy ha a kérelmezõ életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén
lakik, a tartózkodási helye van.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el.
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6. §

Az Szt. 32/B. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az aktív korúak ellátására való jogosultságnak a nyugdíjkorhatár betöltésére tekintettel történõ megszüntetésérõl
hozott határozatát a jegyzõ, annak jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul megküldi az illetékes járási
hivatalnak. A járási hivatal a határozat megérkezését követõ öt napon belül, hivatalból eljárást indít az idõskorúak
járadékára való jogosultság megállapítása iránt. A jogosultság megállapítása esetén annak kezdõ napja az aktív korúak
ellátására való jogosultság megszûnését követõ nap.”

7. §

(1) Az Szt. 33. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az aktív korúak ellátása tekintetében – ha e törvény eltérõen nem rendelkezik – nem minõsül
keresõtevékenységnek, ha a kérelmezõ, illetve a jogosult közfoglalkoztatásban, egyszerûsített foglalkoztatásban vesz
részt vagy háztartási munkát végez.”
(2) Az Szt. 33. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Amennyiben az aktív korúak ellátására való jogosultságot az Flt. szerinti álláskeresési támogatás kimerítésétõl
számított 30 napon belül benyújtott kérelem alapján állapítják meg, az ellátásra való jogosultság kezdõ napja
az álláskeresési támogatás kimerítését követõ nap.”

8. §

9. §

Az Szt. 34. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Meg kell szüntetni az aktív korúak ellátására való jogosultságát annak a személynek,)
„c) aki keresõtevékenységet folytat, a keresõtevékenység 91. napjától,”
(1) Az Szt. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a jogosult
a) keresõtevékenységet végez, az azt megalapozó jogviszony fennállásának elsõ 90 napjában,
b) közfoglalkoztatásban vesz részt, a közfoglalkoztatásban való részvétel idõtartama alatt, vagy
c) olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatásban vagy képzési
támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elõsegítõ megélhetési támogatás vagy a keresetpótló
juttatás folyósításának idõtartama alatt
a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás folyósítása szünetel.”
(2) Az Szt. 36. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott 30 napos idõtartam számításakor az eb)–ed) alpontok szerinti
tevékenységeknek a felülvizsgálat idõpontját megelõzõ évben teljesített idõtartamát össze kell számítani.
Amennyiben a jogosult az e) pont szerinti feltételt így sem tudja teljesíteni, a 30 nap számításánál az általa
– a közérdekû önkéntes tevékenységrõl szóló törvény szerinti nyilvántartásban szereplõ fogadó szervezetnél – végzett
közérdekû önkéntes tevékenységének idõtartamát is figyelembe kell venni.”

10. §

Az Szt. 37/B. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 36. § (1) bekezdése szerinti esetekben a rendszeres szociális segély folyósítása szünetel.”

11. §

Az Szt. 38. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet 21 napon belül kell elbírálni.”

12. §

(1) Az Szt. 48. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere önkormányzati hatáskörben
– a halálesetrõl való tudomásszerzést követõ huszonegy napon belül – gondoskodik az elhunyt személy közköltségen
történõ eltemettetésérõl, ha”
(nincs vagy nem lelhetõ fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésrõl nem gondoskodik.)
(2) Az Szt. 48. § (2) bekezdés második mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétõl számított egy hónapon belül kell bejelenteni.”
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13. §

(1) Az Szt. 50. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Alanyi jogcímen jogosult közgyógyellátásra”
[az intézeti elhelyezett, az intézeti és állami nevelt kiskorú;
a rendszeres szociális segélyben részesülõ egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülõ hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a központi szociális segélyben részesülõ;
a rokkantsági járadékos;
az, aki
rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minõsítése alapján nem haladja
meg a 30%-os mértéket,
a megváltozott munkaképességû személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
(a továbbiakban: Mmtv.) 30. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjának vagy 32. § (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásával
rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt
jogosult,
rokkantsági ellátásban részesül, de nem tartozik a ga) és gb) alpont hatálya alá és a közgyógyellátásra való jogosultságát
2012. április 15-éig megállapították,
az Mmtv. 31. §-ának alkalmazásával öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági,
baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy
öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelõzõ napon a ga) vagy gb) alpont
hatálya alá tartozott;
az aki, vagy aki után szülõje vagy eltartója magasabb összegû családi pótlékban részesül.]
(2) Az Szt. 50. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Közgyógyellátásra jogosult]
„a) az átmeneti gondozásban részesülõ, és a nevelésbe vett kiskorú;”
(3) Az Szt. 50. § (2) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Normatív jogcímen jogosult közgyógyellátásra az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak
az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja (a továbbiakban: rendszeres gyógyító ellátás költsége)
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 10%-át meghaladja, feltéve hogy a családjában az egy fõre
jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élõ esetén 150%-át.”
(4) Az Szt. 50. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltakon kívül – méltányossági jogcímen – az a szociálisan rászorult személy is jogosult
közgyógyellátásra, akinek esetében a települési önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek fennállnak.”
(5) Az Szt. 50. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az alanyi és a normatív közgyógyellátásra való jogosultságról a járási hivatal, a méltányossági közgyógyellátásra
való jogosultságról a jegyzõ dönt. Az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot két évre, a normatív és
a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultságot egy évre állapítják meg. A közgyógyellátásra való jogosultság
kezdõ idõpontja – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogosultságot megállapító határozat meghozatalát
követõ 15. nap.”

14. §

(1) Az Szt. 50/E. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az eseti keret összegét az egészségbiztosítási szerv a jogosultság kezdõ idõpontjával nyitja meg. Az eseti keret
az alanyi jogcímen megállapított jogosultság esetében is évente kerül megnyitásra, elsõ alkalommal a jogosultság
kezdõ idõpontjában, majd az attól számított egy év elteltével.”
(2) Az Szt. 50/E. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Két évre megállapított jogosultság esetén az adott évre megnyitott keretbõl fel nem használt összeggel
a következõ évre járó egyéni és eseti keret összege nem növelhetõ meg.”

15. §

Az Szt. 55. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adósságkezelési szolgáltatásra való jogosultság megállapítására irányuló kérelmet 21 napon belül kell
elbírálni.”
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16. §

Az Szt. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § (1) A jogszabályban meghatározott szakmai, módszertani feladatokat – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel –
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv látja el.
(2) Egyházi fenntartású intézmények vonatkozásában a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter az egyház
központi szervének javaslatára egyházi módszertani intézményt jelöl ki öt éves idõtartamra, amelynek elteltét
követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.
(3) A kijelölés megszûnik, ha
a) a (2) bekezdés szerinti határidõ lejárt,
b) a módszertani intézmény megszûnik,
c) a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter a kijelölést visszavonja,
d) a módszertani intézmény a kijelölésrõl lemond.
(4) A kijelölést a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter azonnali hatállyal írásban visszavonja, ha
a) a kijelölést kérõ szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentõs tényt, körülményt elhallgatott, feltéve,
hogy a valós adatok, tények, körülmények ismeretében a kijelölésre nem került volna sor,
b) a módszertani intézmény a jogszabályból vagy a támogatási szerzõdésbõl eredõ kötelezettségeit súlyosan
megszegi,
c) a kijelölésre javaslatot tevõ egyház központi szerve a kijelölés visszavonását kezdeményezi.
(5) A módszertani intézmény a kijelölésrõl írásban, indokolás nélkül lemondhat. A lemondási idõ három hónap.
(6) Az egyházi módszertani intézmény módszertani feladatai keretében
a) külön jogszabály szerint véleményezi a szakmai programot és részt vesz a szociális hatóság ellenõrzéseiben,
b) javaslatot tesz az országos ellátórendszer fejlesztésére,
c) módszertani útmutatókkal, ajánlásokkal és egyéb kiadványokkal segíti az egyházi fenntartású szolgáltatók és
intézmények szakmai feladatainak teljesítését,
d) új szolgáltatási formák és szakmai módszerek bevezetése érdekében modellkísérleteket szervez,
e) közremûködik a minõségfejlesztési stratégia, a standardok, a szolgáltatási protokollok, valamint a szakmai
ellenõrzés módszertanának és eljárásrendjének kidolgozásában,
f) figyelemmel kíséri az ellátórendszert érintõ tudományos kutatómunka eredményeit, elõsegíti azok elterjesztését és
gyakorlati alkalmazását,
g) kutatásokat folytat, illetve szervez.
(7) A módszertani feladatok ellátására a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelõs miniszter egyedi támogatást nyújt.”

17. §

(1) Az Szt. 65. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élõ, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt
rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelõ használatára képes idõskorú vagy fogyatékos személyek, illetve
pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülõ krízishelyzetek elhárítása céljából
nyújtott ellátás.”
(2) Az Szt. 65. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás ellátója
a) fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére nyújtott ellátás esetében a támogató szolgáltatást, illetve
a pszichiátriai betegek részére közösségi alapellátást nyújtó szolgáltatóval,
b) idõsek, krónikus betegek részére nyújtott ellátás esetében a területi házi segítségnyújtó szolgálattal
együttmûködik.”
(3) Az Szt. 65. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.”

18. §

(1) Hatályát veszti az Szt.
a)
4. § (1a) bekezdés 2. pontjában a „pénzbeli” szövegrész,
b)
18. § k) pontja,
c)
33. § (1) bekezdés záró szövegrészében az „ – ide nem értve a közfoglalkoztatást, az egyszerûsített
foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási
munkát–” szöveg,
d)
35. § (5) bekezdése.
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(2) Hatályát veszti az Szt.
a)
115. § (1) bekezdésében az „és jelzõrendszeres házi segítségnyújtás” szöveg,
b)
131/A. §-ában és 132. § (1) bekezdés p) pontjában az „a jelzõrendszeres házi segítségnyújtás,” szöveg.
19. §

Az Szt.
a)
19. § (3) bekezdésében az „f), h), valamint k) pontjaiban” szövegrész helyébe az „f), valamint h) pontjaiban”
szöveg,
b)
20. § (2) bekezdés h) pontjában az „egyszerûsített elõgondozás vagy az elõgondozás szakaszai” szövegrész
helyébe az „elõgondozás” szöveg,
c)
25. § (11) bekezdésében az „a foglalkoztatást helyettesítõ támogatásra” szövegrész helyébe az „az aktív korúak
ellátására” szöveg,
d)
32/D. § (4) bekezdésében a „megszüntetésérõl” szövegrész helyébe a „megszüntetésérõl hozott határozatát”
szöveg,
e)
33. § (1) bekezdés f) és g) pontjában az „állami foglalkoztatási szervvel” szövegrész helyébe az „állami
foglalkoztatási szervvel vagy a rehabilitációs hatósággal” szöveg,
f)
36. § (2) bekezdés a) pontjában a „rendkívüli felmondással” szövegrész helyébe az „a munka törvénykönyvérõl
szóló 2012. évi I. törvény 78. §-a szerint azonnali hatályú felmondással” szöveg,
g)
50. § (4a) bekezdésében az „a (3) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe a „méltányossági” szöveg,
az „az (1) vagy a (2) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „alanyi vagy normatív” szöveg,
h)
50. § (6) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2)–(3) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek alapján benyújtott,”
szövegrész helyébe a „normatív vagy a méltányossági” szöveg,
i)
50/A. § (4) bekezdésében az „Az 50. § (2)–(3) bekezdése alapján közgyógyellátást” szövegrész helyébe
az „A normatív vagy a méltányossági közgyógyellátás megállapítását” szöveg,
j)
50/A. § (11) bekezdésében az „50. § (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „alanyi közgyógyellátásra”
szöveg,
k)
50/B. § (1) bekezdésében az „Az 50. § (2)–(3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A normatív vagy
a méltányossági közgyógyellátásra való” szöveg,
l)
53. § (1) bekezdésében az „Az 50. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A méltányossági jogcímen
megállapított jogosultság” szöveg,
m)
115. § (2) bekezdésében az „az ellátás igénybevételét megelõzõen” szövegrész helyébe az „a megállapodás
megkötésekor” szöveg,
n)
123. § (1) bekezdésében az „50. § (1) és (2) bekezdése” szövegrész helyébe az „alanyi és a normatív jogcímen
megállapított jogosultság” szöveg
lép.

2. A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
20. §

(1) A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„o) várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet vagy ezek következtében
kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal
veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését; ezen belül terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós
anya az a válsághelyzetben lévõ várandós anya, aki nyilatkozata szerint állapotát környezete és hozzátartozói elõtt
titokban szándékozik tartani,”
(2) A Gyvt. 5. §-a a következõ zs) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„zs) utógondozás: a nevelésbe vétel megszüntetését, megszûnését követõen
zsa) a gyermek családjába való visszailleszkedését elõsegítõ utógondozó szociális munka,
zsb) a fiatal felnõttnek az önálló élet megkezdéséhez szükséges személyre szóló tanácsadás és a társadalomba való
beilleszkedéshez történõ segítségnyújtás.”
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21. §

A Gyvt. 6. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A hátrányos helyzetû és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermeknek joga van ahhoz, hogy fokozott segítséget
kapjon a fejlõdését hátráltató körülmények leküzdéséhez és esélyeinek növeléséhez.”

22. §

(1) A Gyvt. 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nevelésbe vett gyermek szülõje, ha szülõi felügyeleti joga nem szûnt meg, jogosult arra, hogy”
(a gyermeke gondozójától, gyámjától, hivatásos gyámjától a gyermeke elhelyezésérõl, nevelésérõl, fejlõdésérõl rendszeres
tájékoztatást kapjon,
a gyámhatóságtól gyermeke gondozási helyének megváltoztatását kérje,
a gyermeke családba történõ visszahelyezése érdekében a települési önkormányzattól – a nevelésbe vétel okának
elhárításához, a körülmények rendezéséhez, a gyermeke családba való visszailleszkedéséhez – segítséget kapjon,
a Csjt.-nek megfelelõen a gyermeke sorsát érintõ lényeges kérdésekben – a gyermeke nevének meghatározásáról, illetve
megváltoztatásáról, tartózkodási helyének kijelölésérõl, iskolájának, valamint életpályájának megválasztásáról –
meghallgassák.)
(2) A Gyvt. 13. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra feljogosított szülõje jogosult és köteles”
(a gyermeke gondozását ellátó személyekkel, intézményekkel – a nevelés érdekében – együttmûködni,
gyermekével – törvényben meghatározott módon – kapcsolatot tartani.)
(3) A Gyvt. 13. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nevelésbe vett gyermek szülõje – a gyámhatóság eltérõ rendelkezése hiányában – köteles”
(4) A Gyvt. 13. § (3) bekezdésének b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az átmeneti nevelésbe vett gyermek szülõje köteles)
„b) tiszteletben tartani a nevelõszülõ családját és otthonát, az intézményben dolgozó személyeket, valamint köteles
betartani az intézmény házirendjét,”

23. §

(1) A Gyvt. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések:
a) a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása,
b) a védelembe vétel,
c) a családbafogadás,
d) az ideiglenes hatályú elhelyezés,
e) a nevelésbe vétel,
f) a nevelési felügyelet elrendelése,
g) az utógondozás elrendelése,
h) az utógondozói ellátás elrendelése.”
(2) A Gyvt. 15. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(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 és a velük
kapcsolatos intézkedések meghozatala, a számukra nyújtott ellátások meghatározása szempontjából jelentõséggel
bíró személyek személyiségállapotának vizsgálata, pedagógiai megfigyelések végzése és családgondozási,
utógondozási feladatok ellátása rendelhetõ el a Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint.”

24. §

A Gyvt. 18/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzbeli és természetbeni ellátás iránti kérelmet az a gyámhatóság bírálja el, amelynek illetékességi területén
a kérelmezõ lakóhelye, vagy ha a kérelmezõ életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási
helye van.”

25. §

(1) A Gyvt. 19. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául
kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha
a) a gyermek tartására köteles, és

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

14327

b) nyugellátásban, korhatár elõtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettmûvészeti életjáradékban, átmeneti
bányászjáradékban, megváltozott munkaképességû személyek ellátásaiban, idõskorúak járadékában vagy olyan
ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerû rendszeres szociális ellátások emelésérõl szóló jogszabály hatálya alá
tartozik.”
(2) A Gyvt. 19. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (2) bekezdésben meghatározott összeg számításánál – a kérelem benyújtásának idõpontjában – közös
háztartásban élõ közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni az egy lakásban együtt lakó, ott
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ
a) szülõt, a szülõ házastársát vagy élettársát,
b) 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ gyermeket,
c) 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytató gyermeket,
d) 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezõ, felsõoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat
folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg és a fogyatékos gyermeket,
f) az a)–e) pontokba nem tartozó, a Csjt. alapján a szülõ vagy házastársa által eltartott rokont.”
26. §

A Gyvt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § (1) A feltételek fennállása esetén a gyámhatóság egy év idõtartamra, de legfeljebb
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 23. életévének betöltéséig,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a nagykorúvá vált gyermek 25. életévének betöltéséig
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.
(2) Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre, ha
a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsõfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be,
és a nagykorúvá válását megelõzõ második hónap elsõ napja, valamint a nagykorúvá válását megelõzõ nap közötti
idõszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.
(3) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot, ideértve a 19. § (1a) bekezdés szerinti pénzbeli
ellátásra való jogosultságot is, a gyámhatóság – hivatalból vagy kérelemre – felülvizsgálja, ha a megállapított
jogosultság idõtartama alatt a jogosultsági feltételekben változás következett be.
(4) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
a) megszûnik az (1) bekezdésben meghatározott idõtartam leteltével,
b) megszüntetésre kerül, ha
ba) a (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat azzal az eredménnyel zárul, hogy a jogosultsági feltételek nem állnak fenn,
vagy
bb) a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.”

27. §

(1) A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A gyámhatóság annak a családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozónak, akinek pénzbeli ellátásra való
jogosultsága
a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra járó pénzbeli ellátás
összege mellett –,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában – a november hónapra járó pénzbeli ellátás
összege mellett –
pótlékot folyósít.”
(2) A Gyvt. 20/B. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(6) Ha a pénzbeli ellátást jogerõsen megállapították, az
a) a kérelem benyújtásától esedékes azzal, hogy ha a kérelmet
aa) a tárgyhónap tizenötödikéig nyújtották be, a támogatás teljes összegét,
ab) a tárgyhónap tizenötödikét követõen nyújtották be, a támogatás ötven százalékát;
b) a hivatalbóli eljárás megindulásának napjától esedékes azzal, hogy ha a hivatalbóli eljárás
ba) a tárgyhónap tizenötödikéig megindult, a támogatás teljes összegét,
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bb) a tárgyhónap tizenötödikét követõen indult meg, a támogatás ötven százalékát
kell kifizetni.
(7) Ha a pénzbeli ellátásra való jogosultság megszûnik, az a jogosultság megszûnésének hónapjáig esedékes azzal,
hogy ha a megszûnés
a) a tárgyhónap tizenötödikéig következik be, a támogatás ötven százalékát,
b) a tárgyhónap tizenötödikét követõen következik be, a támogatás teljes összegét
kell kifizetni.”
28. §

A Gyvt. 20/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/C. § (1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek minél korábbi életkorban történõ rendszeres óvodába járásának elõsegítése.
(2) A gyámhatóság az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak a szülõnek állapítja meg,
a) akinek gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
b) akinek gyermeke legkésõbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõ
idõszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába, és
c) aki önkéntes nyilatkozatot tesz arról, hogy gyermekének hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik
évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen.
(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ legfeljebb annak az óvodai nevelési
évnek a kezdetéig terjesztheti elõ, amely évben gyermeke az ötödik életévét betölti.
(4) A (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot mindkét szülõnek meg kell tennie, ha a szülõi felügyeleti jogot
mindketten gyakorolják.
(5) A gyámhatóság az óvodáztatási támogatást elsõ alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra való jogosultság
jogerõs megállapítására
a) az elõzõ év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,
b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában
folyósítja.
(6) Az elsõ alkalmat követõen a települési önkormányzat jegyzõje a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának
fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülõnek, ha
a) a gyermek továbbra is rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és
b) a szülõ a gyermek külön jogszabály szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.
(7) Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet
a) december 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerõs
elbírálására december 4-éig,
b) június 4-éig benyújtották és a támogatásra való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerõs elbírálására
június 4-éig
nem kerül sor, a további óvodáztatási támogatás folyósításának (6) bekezdés szerinti idõpontjában kell folyósítani
az elsõ alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is
fennállnak, akkor az elsõ alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani.
(8) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követõen a (2) és (3) bekezdésben foglalt
feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a külön jogszabályban
meghatározott idõszak tekintetében kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat a (6) bekezdés szerinti további
óvodáztatási támogatás illeti meg.
(9) A támogatás összege gyermekenként elsõ alkalommal húszezer forint, ezt követõen esetenként és gyermekenként
tízezer forint.
(10) A települési önkormányzat rendeletben elõírhatja, hogy elsõ alkalommal az óvodáztatási támogatást
természetbeni formában kell biztosítani.”

29. §

A Gyvt. 20/C. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20/C. § (1) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításának célja a halmozottan hátrányos helyzetû
gyermekek minél korábbi életkorban történõ rendszeres óvodába járásának elõsegítése.
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(2) A települési önkormányzat jegyzõje az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát – kérelmére – annak
a szülõnek vagy családbafogadó gyámnak állapítja meg, akinek gyermeke
a) tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyzõ a 67/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
megállapította, és
b) legkésõbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai
nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását közvetlenül megelõzõ idõszakban legalább két
hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
kormányrendeletben foglaltak szerint rendszeresen jár óvodába.
(3) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ vagy a családbafogadó gyám
legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig terjesztheti elõ, amely évben a gyermek az ötödik életévét
betölti.
(4) A települési önkormányzat jegyzõje az óvodáztatási támogatást elsõ alkalommal, ha az óvodáztatási támogatásra
való jogosultság jogerõs megállapítására
a) az elõzõ év december 5-e és a tárgyév június 4-e között kerül sor, a tárgyév június hónapjában,
b) a tárgyév június 5-e és a tárgyév december 4-e között kerül sor, a tárgyév december hónapjában
folyósítja.
(5) Az elsõ alkalmat követõen a települési önkormányzat jegyzõje a gyermek óvodai nevelési jogviszonyának
fennállásáig június és december hónapban további óvodáztatási támogatást folyósít a szülõnek vagy
a családbafogadó gyámnak, ha
a) a gyermek továbbra is halmozottan hátrányos helyzetûnek minõsül, és
b) a szülõ, a családbafogadó gyám a gyermeknek a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló kormányrendelet szerinti rendszeres óvodába járásáról gondoskodik.
(6) Ha az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet december 4-éig, illetve június 4-éig benyújtották és a támogatásra
való jogosultság feltételei fennállnak, de a kérelem jogerõs elbírálására december 4-éig, illetve június 4-éig nem kerül
sor, a további óvodáztatási támogatás folyósításának (5) bekezdés szerinti idõpontjában kell folyósítani az elsõ
alkalommal járó óvodáztatási támogatást. Ha a további óvodáztatási támogatás folyósításának feltételei is fennállnak,
akkor az elsõ alkalommal járó és a további óvodáztatási támogatást együtt kell folyósítani.
(7) Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a megszüntetését követõen a (2) és (3) bekezdésben foglalt
feltételek fennállása esetén ismételten megállapítható, azzal, hogy a rendszeres óvodába járást a gyámhatóságokról,
valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott idõszak tekintetében
kell vizsgálni. Ebben az esetben a jogosultat az (5) bekezdés szerinti további óvodáztatási támogatás illeti meg.
(8) A támogatás összege gyermekenként elsõ alkalommal húszezer forint, ezt követõen esetenként és gyermekenként
tízezer forint.
(9) A települési önkormányzat rendeletben elõírhatja, hogy elsõ alkalommal az óvodáztatási támogatást
természetbeni formában kell biztosítani.”
30. §

A Gyvt. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A támogatás Magyarország területén használható fel
a) részben vagy egészben a fiatal felnõtt tulajdonába kerülõ vagy már a fiatal felnõtt tulajdonában lévõ lakás lakhatóvá
tételére,
b) építési telek, életvitelszerû lakhatásra alkalmas lakás, családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy
tulajdonrészszerzéssel járó felújítására vagy bõvítésére,
c) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetésére, lakás bérleti díjának kifizetésére,
d) önkormányzati bérlakás felújítására,
e) államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-elõtakarékossági programban való részvételre,
f) otthonteremtést elõsegítõ hitelintézeti kölcsön egyösszegû törlesztésére,
g) indokolt esetben a tartósan beteg vagy fogyatékos fiatal felnõtt megfelelõ ellátását biztosító, az Szt. hatálya alá
tartozó bentlakásos szociális intézménybe fizetendõ egyszeri hozzájárulásra.”

31. §

(1) A Gyvt. 26. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a fiatal felnõtt az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére, államilag támogatott
lakás-elõtakarékossági programban való részvételre vagy ingatlan felújítására, bõvítésre használja fel, a gyámhatóság
az otthonteremtési támogatás összegének részletekben történõ kifizetésérõl dönthet. Az ingatlan felújítása, bõvítése
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céljára megállapított otthonteremtési támogatás részletekben történõ kifizetése esetén a következõ részlet
kifizetésére csak akkor kerülhet sor, ha a fiatal felnõtt az elõzõ részlet cél szerinti felhasználásáról okmányokkal
igazoltan elszámolt.
(3) A fiatal felnõtt az otthonteremtési támogatás gyámhatóság által elfogadott célra történõ felhasználásáról
legkésõbb a támogatás megállapításától számított egy éven belül okmányokkal igazoltan elszámol, kivéve ha
az otthonteremtési támogatást lakás bérleti díjának kifizetésére vagy államilag támogatott lakás-elõtakarékossági
programban való részvételre használja fel. Ezekben az esetekben az otthonteremtési támogatás felhasználásáról
az utolsó részlet kiegyenlítését követõ hónap utolsó napjáig kell elszámolni.”
(2) A Gyvt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A gyámhatóság öt év idõtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az állam javára az ingatlan-nyilvántartásba
az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra és az otthonteremtési támogatásból felújított,
a támogatásban részesülõ fiatal felnõtt tulajdonában vagy részben a tulajdonában lévõ ingatlanra.”
32. §

(1) A Gyvt. 32. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermekjóléti alapellátások igénybevételének – az (5a) bekezdésben foglalt kivétellel – a megkezdése elõtt,
valamint az utógondozói ellátás igénybevételének megkezdésekor
a) állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a szolgáltató vezetõje, illetve az intézményvezetõ,
b) egyházi és nem állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a fenntartó vagy az általa megbízott személy
a kérelmezõvel, illetve törvényes képviselõjével írásban megállapodást köt.
(5a) Gyermekek átmeneti otthona és családok átmeneti otthona esetén az (5) bekezdés szerinti megállapodást
az ellátás kezdetétõl számított 15 napon belül kell megkötni.”
(2) A Gyvt. 32. § (7) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[Az (5) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza]
„g) az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselõje, illetve a fiatal felnõtt nyilatkozatát a 33. § (2) bekezdésében
meghatározott tájékoztatás megtörténtérõl.”
(3) A Gyvt. 32. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Családok átmeneti otthona esetén a megállapodás – a (7) bekezdésben foglaltakon túl – tartalmazza
a) a gyermekkel együtt ellátásban részesülõ személy gyermekgondozással kapcsolatos feladatait, a gondozás módját,
mértékét, és
b) a szülõ nyilatkozatát arról, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó szolgáltatóval, illetve intézménnyel
együttmûködik.”

33. §

A Gyvt. 33. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ellátásra jogosult gyermek törvényes képviselõje, illetve a fiatal felnõtt köteles)
„a) a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatás megtörténtérõl nyilatkozni, ha az ellátás igénybevételérõl nem
kötöttek megállapodást,”

34. §

A Gyvt. 34. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá a 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.”

35. §

A Gyvt. 38. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az alapellátás hozzájárul a gyermek hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetének feltárásához, és a gyermek
szocializációs hátrányának csökkentésével annak leküzdéséhez.”

36. §

(1) A Gyvt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyermekek átmeneti gondozását – a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ vagy más törvényes képviselõ
(a továbbiakban együtt: szülõ) kérelmére vagy belegyezésével – ideiglenes jelleggel, teljes körû ellátással kell
biztosítani, ha a szülõ egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt
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a gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani, vagy utógondozói ellátásban részesül. A fogyatékos gyermek
számára a különleges szükségleteihez igazodó ellátást kell biztosítani.”
(2) A Gyvt. 45. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gyermekek átmeneti gondozása az alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb tizenkettõ hónapig tart,
kivéve ha az utógondozói ellátásban részesülõ szülõ a gyermekével együtt veszi igénybe az ellátást. Ebben az esetben
a gyermek átmeneti gondozása legfeljebb a szülõ utógondozói ellátásának fennállásáig tartható fenn az utógondozói
ellátás helyszínén.”
37. §

A Gyvt. 53. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az otthont nyújtó ellátásban részesülõ gyermek családi pótlékának felhasználható részét a gyermek teljes körû
ellátására vagy teljes körû ellátásának kiegészítésére kell fordítani, így különösen ruházattal, szabadidõ-eltöltéshez,
kulturálódáshoz, játékhoz, sporthoz szükséges eszközökkel való ellátására, fejlesztésére, tehetségének gondozására,
továbbá a gyermekotthonban elhelyezett gyermek zsebpénzének biztosítására.”

38. §

A Gyvt. 53/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás keretében a fiatal felnõtt számára utógondozást és szükség
szerinti ellátást kell biztosítani.”

39. §

A Gyvt. 55. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A nevelõszülõ a saját háztartásában – a mûködtetõje közremûködésével – utógondozói ellátást nyújt.”

40. §

(1) A Gyvt. 57. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermekotthon)
„a) otthont nyújtó ellátást biztosít annak az ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeknek, akit nem
nevelõszülõnél helyeztek el,”
(2) 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, a 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.”
(3) 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 nevelésbe vett gyermeknek, illetve az utógondozói ellátásban részesült fiatal
felnõttnek.”

41. §

A Gyvt. 60. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„60. § (1) A területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás (a továbbiakban: gyermekvédelmi szakszolgáltatás) javaslatot
tesz az ideiglenes hatályú elhelyezést követõen, valamint a nevelésbe vételi eljárás során, illetve a nevelésbe vételt
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követõen a gyermek ideiglenes gondozási helyére és a gyermek sorsának rendezõdéséig a számára otthont nyújtó
ellátást biztosító gondozási helyére (a továbbiakban: gondozási hely).
(2) Az ideiglenes gondozási hely meghatározása érdekében a gyermekvédelmi szakszolgáltatás kijelöli az ideiglenes
hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket ideiglenesen befogadó nevelõszülõt vagy gyermekotthont.
(3) A gondozási hely meghatározása érdekében a gyermekvédelmi szakszolgáltatás a gyámhatóság megkeresésére
a) elvégzi a gyermek személyiségvizsgálatát, elkészíti a gyermekre vonatkozó szakvéleményt,
b) elõkészíti az elhelyezési javaslatot és a gyermek egyéni elhelyezési tervét.”
42. §

A Gyvt. 61. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„61. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás ideiglenesen befogadó nevelõszülõi feladatokat is ellátó nevelõszülõi
hálózatot és gyermekotthont mûködtethet.”

43. §

A Gyvt. 62. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya kérelmére a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéül
a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapította meg, a fõvárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálat feladata a gyermek számára kiállított iratok megõrzése, valamint kiadása a gyámhatóság által megjelölt
törvényes képviselõ számára.”

44. §

A Gyvt. 64. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„64. § A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a 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.”

45. §

A Gyvt. VIII. Fejezete a következõ 67/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
67/A. § (1) Hátrányos helyzetû az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált
gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
a) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelõ mindkét szülõrõl,
a gyermeket egyedül nevelõ szülõrõl vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján –
megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai
végzettséggel rendelkezik,
b) a szülõ vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelõ szülõk bármelyikérõl
vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor
az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének
idõpontját megelõzõ 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresõként nyilvántartott személy,
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre
vonatkozó integrált városfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos,
komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak
az egészséges fejlõdéséhez szükséges feltételek.
(2) Halmozottan hátrányos helyzetû
a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében
az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettõ fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülõ és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt.
(3) A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejûleg kérelemre
– külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyezõ idõtartamra –
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
(4) A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapítását követõen is kérelmezhetõ. Ebben az esetben az (1) bekezdésben
meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának idõpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint
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a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény idõtartamára állapítható meg.
(5) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt utógondozói ellátásának igénybevételét
elrendelõ határozatában megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállását. A gyámhatóság a gyermek
nevelésbe vételét és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt utógondozói ellátásának igénybevételét
elrendelõ jogerõs határozatát megküldi a 138. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetõ gyámhatóság részére.
(6) A gyámhatóság a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt utógondozói ellátásának megszûnése
vagy megszüntetése esetén megállapítja a halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megszûnését.
A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételének és a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt
utógondozói ellátásának megszûnésérõl vagy megszüntetésérõl szóló jogerõs határozatát megküldi a 138. §
(1) bekezdése szerinti nyilvántartást vezetõ gyámhatóság részére.”
46. §

A Gyvt. 70. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyámhatóság)
„c) a nevelésbe vett gyermek feletti szülõi felügyeleti jogot a nevelésbe vétel elõtt gyakorló azon szülõ kérelmére,
akinek a szülõi felügyeleti joga szünetel – a nevelésbe vett gyermek gyámjának meghallgatásával –”
(hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülõ egészségi állapota, indokolt távolléte vagy más családi ok miatt a gyermeket
a szükséges ideig más, általa megnevezett család átmenetileg befogadja, gondozza és nevelje, feltéve, hogy
a családbafogadás a gyermek érdekében áll.)

47. §

A Gyvt. 72. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze 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 fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható
határozatával ideiglenesen”
[a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélõ szülõnél, más hozzátartozónál, illetve személynél, vagy ha erre nincs lehetõség,
a legközelebbi ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekek ellátását is biztosító nevelõszülõnél, vagy ha erre nincs lehetõség
– az ideiglenes hatályú elhelyezés biztosítására is kijelölt – gyermekotthonban helyezi el, és errõl haladéktalanul értesíti
a gyámhatóságot, illetve külföldi állampolgárságú gyermek esetében – ide nem értve a 4. § (1) bekezdésének b) pontja
szerinti személyt – a Kormány által kijelölt gyámhatóságot.]

48. §

A Gyvt. 73. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyámhatóság – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ideiglenes hatályú elhelyezést követõen – függetlenül
attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor, és hogy a döntést megfellebbezték-e – annak
elrendelésétõl számított]
„b) harmincöt napon belül elrendeli a gyermek nevelésbe vételét, valamint egyidejûleg meghatározza a gyermek
gondozási helyét és dönt a 79. § (5) bekezdés b)–g) pontjai szerinti járulékos kérdésekrõl, vagy”

49. §

A Gyvt. 77–78. §-a helyébe és a 77. §-t megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezések lépnek:

„A nevelésbe vétel elrendelése
77. § (1) A nevelésbe vétel célja a gyermek otthont nyújtó ellátásának és törvényes képviseletének biztosítása, amíg
a gyermek
a) családja képessé válik a gyermek visszafogadására,
b) számára családbafogadó gyám rendelésére kerülhet sor,
c) örökbefogadása megtörténik, vagy
d) eléri nagykorúságát, ha az a)–c) pontban foglaltak teljesülésére nincs lehetõség.
(2) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt esetben a nevelésbe vétel célja a törvényes képviselet és az otthont nyújtó
ellátás biztosítása mellett a gyermek felkészítése az önálló életre.
78. § (1) A gyámhatóság a gyermeket nevelésbe veszi, ha
a) a gyermek számára családbafogadó gyám rendelésére nem kerülhet sor, és
aa) a gyermek fejlõdését 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, vagy
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ab) a szülõ vagy mindkét szülõ szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy
ac) a szülõ vagy mindkét szülõ elhalálozott, vagy
ad) a gyermeknek az ab) és ac) alponton kívül más okból nincs szülõi felügyeletet gyakorló szülõje,
b) a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhetõ el a leendõ örökbefogadó szülõnél, és
ba) a gyermek ismeretlen szülõktõl származik, vagy
bb) a szülõ gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett
hozzájáruló nyilatkozatot.
(2) A nevelésbe vétel elrendelésével egyidejûleg a gyámhatóság
a) a gyermek ideiglenes gondozási helyéül
aa) 12. életévét be nem töltött gyermek esetén – a 7. § (2) bekezdés szerinti kivételekkel – minden esetben, 12. életévét
betöltött gyermek esetén lehetõség szerint nevelõszülõt, vagy – ha ez nem lehetséges, illetve a gyermek egészségi
vagy személyiségállapota indokolja – ,
ab) gyermekotthont, vagy
ac) fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát
jelöli ki,
b) a gyermek számára gyermekvédelmi gyámot rendel,
c) hivatalból dönt a szülõvel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás szabályozásáról, vagy arról, hogy a szülõ
vagy más hozzátartozó nem jogosult kapcsolattartásra,
d) három év alatti gyermek esetében megállapítja a különleges ellátási szükségletet,
e) megállapítja, ha a gyermek örökbe fogadható.
(3) A nevelésbe vett gyermek szülõjének szülõi felügyeleti joga
a) az (1) bekezdés a) pont aa) és ad) alpontja szerinti esetben,
b) az (1) bekezdés b) pont bb) alpontja szerinti esetben a gyermek hathetes életkorának betöltéséig
szünetel.
(4) A gyámhatóság a gyermek nevelésbe vételérõl soron kívül, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható
határozatban dönt.
(5) A gyermeknek az ideiglenes gondozási helyre vitelérõl a gyámhatóság rendelkezése alapján a gyermek szülõje,
gyámja, a gyermeket gondozó más személy, a nevelõszülõi hálózatot mûködtetõ, a gyermekjóléti szolgálat vagy
a gyámhatóság gondoskodik.
(6) Ha a gyámhatóság a nevelésbe vételi eljárás során vagy azt követõen azt állapítja meg, hogy a szülõi felügyelet
megszüntetésének okai fennállnak, haladéktalanul pert indít a szülõ ellen a szülõi felügyeleti jog megszüntetése iránt.
(7) A gyámhatóság – ha arra a nevelésbe vételi eljárás során nem került sor – a nevelésbe vételt követõen
haladéktalanul eljárást indít a gyermek gondozási helyének meghatározása és a 79. § (5) bekezdés b)–g) pontjai
szerinti járulékos kérdések eldöntése érdekében.”
50. §

A Gyvt. a 79. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A gondozási hely meghatározása és a járulékos kérdések eldöntése”
51. §

A Gyvt. 79. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„79. § (1) A gyámhatóság lehetõség szerint már az ideiglenes hatályú elhelyezést követõen vagy a nevelésbe vételi
eljárás során, de legkésõbb a nevelésbe vételt követõen meghatározza a gyermek gondozási helyét. A gyermek
gondozási helyét a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság, valamint a 132. § (1) bekezdésében
meghatározott szerv vagy személy szakvéleményének, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által készített
elhelyezési javaslatnak és egyéni elhelyezési tervnek, továbbá a (3) és (4) bekezdés szerinti szempontoknak
a mérlegelésével kell meghatározni.
(2) A gondozási hely meghatározására irányuló eljárás során a gyámhatóság meghallgatja a gyermek szülõjét, feltéve
hogy szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg, és a gyámhatóság tárgyalást tart.
(3) A gondozási hely meghatározása során figyelemmel kell lenni
a) a gyermek életkorára, egészségi állapotára, neveltségi szintjére,
b) a testvérek együttes elhelyezésére,
c) a gyermek nevelésének megkívánt folyamatosságára,
d) a gyermek vallási és lelkiismereti meggyõzõdésére,
e) a gyermek korábbi lakóhelyétõl és nevelési-oktatási intézményétõl való távolságra,
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f) a 141. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti nyilvántartások alapján rendelkezésre álló férõhelyekre.
(4) A gyermek gondozási helyéül 12. életévét be nem töltött gyermek esetén – a 7. § (2) bekezdés szerinti kivételekkel –
minden esetben, a 12. életévét betöltött gyermek esetén lehetõség szerint nevelõszülõt, vagy ha ez nem lehetséges,
gyermekotthont, illetve fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonát kell kijelölni.
(5) A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként a gyámhatóság dönt
a) a gyermek gondozási helyérõl,
b) a gyermekvédelmi gyám személyérõl,
c) a kapcsolattartásra jogosult szülõvel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartásról,
d) a gyermekre vonatkozó elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elfogadásáról vagy módosításáról,
e) a gyermek után fizetendõ gondozási díjról,
f) a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a gyermek ellátási szükségletérõl,
g) a (7) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a gyermek örökbe fogadhatóságáról [a b)–g) pontban
foglaltak a továbbiakban együtt: járulékos kérdések].
(6) A gyámhatóság a gyermek ellátási szükségletét a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság
szakvéleménye mérlegelésével állapítja meg. Három év alatti gyermek esetében a különleges ellátási szükséglet
megállapításához nem szükséges a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye.
(7) A gyámhatóság akkor állapítja meg, hogy a nevelésbe vett gyermek örökbe fogadható, ha
a) a szülõ vagy mindkét szülõ szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,
b) a szülõ vagy mindkét szülõ elhalálozott,
c) a gyermek ismeretlen szülõktõl származik,
d) a szülõ gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nélkül tett
hozzájáruló nyilatkozatot és a gyermek betöltötte hathetes életkorát,
e) a szülõ hozzájárult, hogy gyermekét általa ismert személy fogadja örökbe,
f) a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításáról hozott határozat jogerõre emelkedett.
(8) A gyermeknek a gondozási helyre vitelérõl a gyámhatóság rendelkezése alapján a gyermek szülõje, gyámja,
a gyermeket gondozó más személy, a nevelõszülõi hálózatot mûködtetõ, a gyermekjóléti szolgálat vagy
a gyámhatóság gondoskodik.”
52. §

A Gyvt. 80. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A nevelésbe vétel megvalósulása
80. § (1) A nevelésbe vételhez kapcsolódó, a gyermek véleményét figyelembe vevõ egyéni elhelyezési terv
megvalósításában, a feladatok teljesítésében a gyermek gyermekvédelmi gyámja, gondozója, valamint – ha szülõi
felügyeleti joga nem szûnt meg – a szülõje, a szülõ lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálat és települési
önkormányzat együttmûködik.
(2) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülõ, illetve más hozzátartozó
kapcsolatát, a szülõnek, más hozzátartozónak a nevelõszülõvel, a gyermekotthonnal, a fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthonával és a gyermekvédelmi gyámmal való együttmûködését, továbbá a szülõ, más hozzátartozó
magatartásában, életvitelében és körülményeiben beálló változásokat folyamatosan figyelemmel kíséri.
(3) Ha a nevelésbe vett gyermek szülõje vagy más hozzátartozója a gyámhatósági határozatban biztosított
kapcsolattartási jogával a gyermek vagy a gyermeket gondozó személy sérelmére visszaél és magatartásával
a gyermek nevelését, testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlõdését veszélyezteti, a gyermeket gondozó személy, illetve
a gyermekvédelmi gyám kezdeményezheti a gyámhatóságnál, illetve a bíróságnál a kapcsolattartási jog korlátozását,
a felügyelt kapcsolattartás elrendelését, a kapcsolattartás szüneteltetését vagy megvonását.
(4) Ha a nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásra jogosult szülõje neki felróhatóan, a gyermek érdekét súlyosan sértõ
módon nem mûködik együtt a gyermekét gondozó nevelõszülõvel vagy intézménnyel, a gyermekével nem tart
kapcsolatot, továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein a gyermek nevelésbe vételének megszüntetése
céljából nem változtat, illetõleg, ha a szülõi felügyelet megszüntetésének egyéb oka valósul meg, a gyámhatóság pert
indít a szülõ ellen szülõi felügyeleti jogának megszüntetése iránt, vagy a Csjt. 48/A. §-ában foglalt feltételek fennállása
esetén örökbe fogadhatóvá nyilvánítja a gyermeket.”
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A Gyvt. a következõ 80/A. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A nevelésbe vétel felülvizsgálata
80/A. § (1) A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét a gyermek gondozási helyét
meghatározó döntés jogerõre emelkedését követõ elsõ két évben félévente felülvizsgálja, kivéve ha a gyermek
nevelésbe vétele megszüntetésének, családbafogadásának vagy örökbefogadásának elõkészítése zajlik, vagy
a gyermek elhelyezése, illetve a szülõi felügyeleti jog megszüntetése tárgyában per van folyamatban. A felülvizsgálat
során a gyámhatóság értékeli
a) a gondozási hely megfelelõségét a gyermek számára,
b) az egyéni elhelyezési tervben foglaltak teljesülését,
c) a kapcsolattartásra jogosult szülõvel, illetve más hozzátartozóval való kapcsolat alakulását, a gyermek nevelésbe
vétele megszüntetéséhez szükséges feltételek változását, a szülõi felügyeleti jog visszaállítása iránti perindítás
szükségességét, a gyermek családbafogadásának lehetõségét, a gyermek harmadik személynél történõ elhelyezése
iránti perindítás szükségességét,
d) az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás, illetve a szülõi felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás
szükségességét,
e) – különösen kilenc év alatti gyermek esetén – a gyermek örökbefogadásának lehetõségét,
f) örökbe fogadható gyermek esetén – kivéve ha az már folyamatban van – az örökbefogadása érdekében a területi
gyermekvédelmi szakszolgálat által tett intézkedéseket.
(2) A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét a gyermek gondozási helyét meghatározó
döntés jogerõre emelkedését követõ harmadik évtõl kezdve – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – évente felülvizsgálja,
amelynek során értékeli az (1) bekezdésben foglaltakat.
(3) A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét kilenc év fölötti gyermek esetében a gyermek
gondozási helyét meghatározó döntés jogerõre emelkedését követõ harmadik évtõl kétévente felülvizsgálja. Ennek
során értékeli
a) a gondozási hely megfelelõségét a gyermek számára,
b) az egyéni elhelyezési tervben foglaltak teljesülését,
c) a kapcsolattartásra jogosult szülõvel, illetve más hozzátartozóval való kapcsolat alakulását, a gyermek nevelésbe
vétele megszüntetéséhez szükséges feltételek változását, a szülõi felügyeleti jog visszaállítása iránti perindítás
szükségességét, a gyermek családbafogadásának lehetõségét.
(4) A gyámhatóság a nevelésbe vétel fenntartásának szükségességét soron kívül felülvizsgálja
a) a gyermekvédelmi gyám kérelmére,
b) hivatalból, ha
ba) a gyermek szüleinek a szülõi felügyeleti jogát a bíróság megszüntette vagy a szülõk elhaláloztak,
bb) a felülvizsgálatot indokoló egyéb körülmény jut a tudomására.
(5) A gyámhatóság a nevelésbe vétel felülvizsgálata során dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy
módosításáról, illetve – szükség szerint a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság véleményének
beszerzésével és mérlegelésével – a gyermek gondozási helyének megváltoztatásáról.
(6) Ha a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és az országos örökbefogadási nyilvántartás – a nyilvántartott adatai,
a gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei figyelembevételével adott – tájékoztatása alapján
a gyermek örökbefogadására reális esély van, a gyámhatóság megindítja az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás iránti
eljárást.
(7) A gyámhatóság a nevelésbe vétel felülvizsgálata eredményeként hozott határozatában megállapítja, ha a gyermek
örökbe fogadható. A (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglaltak fennállásakor a gyámhatóság minden esetben
megállapítja a gyermek örökbefogadhatóságának tényét.
(8) Ha a gyámhatóság a felülvizsgálat során valószínûsíti, hogy a gyermek nevelésbe vétele a különélõ másik szülõnél
vagy harmadik személynél történõ elhelyezéssel megszüntethetõ lenne, haladéktalanul pert indít a gyermeket
korábban gondozó szülõ (szülõk) ellen a gyermeknek a különélõ másik szülõnél vagy harmadik személynél történõ
elhelyezése iránt.”
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A Gyvt. a következõ 80/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A gondozási hely megváltoztatása
80/B. § (1) A gyámhatóság a gyermek gondozási helyét hivatalból vagy kérelemre megváltoztatja, ha
a) azok a körülmények, amelyekre a gondozási hely meghatározására irányuló döntését alapozta, késõbb lényegesen
megváltoztak, vagy
b) a kijelölt gondozási hely a gyermek érdekével ellentétes, vagy
c) a gyermekotthon telephelye vagy a nevelõszülõ lakóhelye megváltozik,
és ezért a gyermek nevelését az addigi ellátási formában már nem vagy nem megfelelõ módon lehet biztosítani.
(2) A gyámhatóság a gondozási hely megváltoztatásáról soron kívül, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható
határozatban dönt.
(3) A gyámhatóság a gyermek gondozási helyének azonnali hatállyal történõ megváltoztatásáról fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajtható határozatban dönt, ha a gyermek érdekét gondozási helye súlyosan veszélyezteti, illetve
ha a gyermekvédelmi gyám a gyermeket súlyos veszélyeztetettsége miatt másik, biztonságos gondozási helyre viszi,
errõl a gyámhatóságot egyidejûleg értesíti, és kéri a kijelölt gondozási hely megváltoztatását.
(4) A gyermekvédelmi gyám felmentése vagy elmozdítása esetén a gyámhatóság egyidejûleg új gyermekvédelmi
gyámot rendel. Az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ gyámi tisztségbõl való
felmentése vagy elmozdítása esetén valamennyi gyámi feladatot a gyermekvédelmi gyám látja el.
(5) Gondozási helyen lévõ gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik
a gondozási helyén kívül, így különösen, ha
a) kórházi kezelés alatt áll,
b) diákotthonban, kollégiumban van,
c) tanulmányai folytatása, illetve üdülés céljából harminc napot meghaladóan külföldön tartózkodik,
d) elõzetes letartóztatásban van, illetve szabadságvesztését vagy egyéb büntetését tölti, vagy
e) a gyermek örökbefogadásának elõkészítése során a szülõ-gyermek kapcsolat kialakulása érdekében a kötelezõ
gondozásba kihelyezést megelõzõen az örökbe fogadni szándékozóknál tartózkodik.
(6) A gyermek tartózkodási helyét, illetve annak megváltoztatását – az (5) bekezdés a) és d) pontjának kivételével –
a gyermekvédelmi gyám bejelenti a gyámhatóságnak, és kéri annak jóváhagyását. Az (5) bekezdés a) és d) pontjában
meghatározott esetekben a gyermekvédelmi gyám értesíti a gyámhatóságot a gyermek tartózkodási helye
megváltozásáról.
(7) A gyámhatóság a (3) és a (6) bekezdésben meghatározott kérelemrõl annak megérkezését követõ naptól számított
huszonegy napon belül dönt. Ha a gyámhatóság huszonegy napon belül nem dönt, a bejelentett tartózkodási helyet
jóváhagyottnak kell tekinteni. A gyámhatóság a gyermekvédelmi gyám kérelmét akkor utasítja el, ha a tartózkodási
hely kijelölése vagy a gondozási hely megváltoztatása nem áll a gyermek érdekében.”
55. §

A Gyvt. a 81. §-t megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A nevelésbe vétel megszüntetése és megszûnése”
56. §

57. §

A Gyvt. 81. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„81. § (1) A gyámhatóság – kivéve ha a szülõ szülõi felügyeleti jogát megszüntették vagy az megszûnt – a szülõ
kérelmére, vagy a szülõ és a gyermekvédelmi gyám együttes kérelmére, vagy hivatalból a gyermek nevelésbe vételét
megszünteti, ha annak okai már nem állnak fenn. Ha a nevelésbe vétel megszüntetését a szülõ kéri, a megszüntetéssel
egyidejûleg hatályát veszti a szülõnek a Csjt. 48. § (3) bekezdése alapján tett jognyilatkozata.
(2) A nevelésbe vétel megszûnik, ha a gyermeket családbafogadták, örökbe fogadták, nagykorúvá vált, vagy
a bíróságnak a gyermekelhelyezésre vonatkozó döntését követõen a gyermek a különélõ másik szülõhöz vagy
harmadik személyhez került.”
A Gyvt. 82. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„A gyermekvédelmi szakértõi bizottság
82. § (1) A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottságot a megyei, fõvárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálat mûködteti. Az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság vezetõjét és tagjait a miniszter jelöli ki
ötéves idõtartamra.
(2) A megyei, fõvárosi, illetve az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság legalább három tagból, a speciális
szükségletû gyermekek vizsgálata esetén legalább öt tagból áll. A szakértõi bizottság állandó tagja egy fõ
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gyermekorvos, egy fõ gyermek-szakpszichológus és egy fõ szociális munkás. A speciális szükségletû gyermekek
esetében a három állandó tagból álló bizottság kiegészül egy fõ pszichiáterrel és egy fõ gyógypedagógussal.
A gyermekvédelmi szakértõi bizottság munkájába – felkérésre – bevonható a gyermek egészségi, mentális és általános
személyiségállapota szerinti eseti szakértõ is.
(3) A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság a gyámhatóságnak, az országos gyermekvédelmi szakértõi
bizottság a miniszternek évente beszámol a tevékenységérõl.
(4) A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye tartalmazza a gyermek állapotának
megfelelõ ellátási formára és az egyéni elhelyezési tervre vonatkozó javaslatot, annak indokolásával együtt.
(5) A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság a gyermek örökbefogadásának elõkészítése céljából
a területi gyermekvédelmi szakszolgálat megkeresésétõl számított 30 napon belül összefoglaló véleményt készít
a gyermek egészségi és személyiségállapotáról, az életkorához viszonyított értelmi, érzelmi és mozgásfejlettségi
szintjérõl.
(6) A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleményének felülvizsgálatát, valamint szükség
szerinti új szakvélemény készítését a gyámhatóság megkeresése alapján az országos gyermekvédelmi szakértõi
bizottság végzi.”
58. §

A Gyvt. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Gyámi feladatokat lát el a nevelõszülõ – feltéve, ha a gyámságot vállalja –, továbbá a gyermekotthon vezetõje.
A Kormány rendeletében kijelölt szerv központi szerve útján fenntartott országos ellátási területû speciális
gyermekotthon vezetõje a gyermekotthonban elhelyezett gyermekek gyámjául nem rendelhetõ.”

59. §

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) 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 a 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
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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
tisztségbõl való felmentése, elmozdítása vagy azonnali hatályú felfüggesztése esetén valamennyi gyámi feladatot
a gyermekvédelmi gyám látja el.”
60. §

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 80/B. § (5) bekezdés b) és c) pontja szerinti
tartózkodási helyét csak a gyámhatóság engedélyével változtathatja meg, kivéve a 80/B. § (3) bekezdésében foglalt
esetet.
(4) A gyermekvédelmi gyám a gyermekkel közösen választja meg a gyermek életpályáját, figyelembe véve – feltéve,
hogy szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szûnt meg – a nevelésbe vett gyermek szülõjének
véleményét, a gyermek képességeit, egyéb körülményeit. Az életpálya kijelölésével kapcsolatos vitában
a gyámhatóság dönt.”
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61. §

A Gyvt. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92. § (1) Utógondozásnak van helye
a) a nevelésbe vétel megszüntetését követõen – kivéve ha a gyermeket örökbe fogadták – legalább egy év
idõtartamra, de legfeljebb a gyermek 18. életévének betöltéséig,
b) a nevelésbe vétel megszûnését követõen a fiatal felnõtt kérelmére legfeljebb egy év idõtartamra,
c) az otthonteremtési támogatás igénylésének, felhasználásának és elszámolásának idõtartamára.
(2) Az utógondozást
a) a gyermek tekintetében a lakóhelye szerinti gyermekjóléti szolgálat,
b) a fiatal felnõtt tekintetében a befogadó szülõi hálózatot mûködtetõ, a gyermekotthon, az utógondozó otthon vagy
a külsõ férõhely mûködtetõjének
utógondozója látja el.
(3) A gyámhatóság elrendeli az utógondozást az otthonteremtési támogatás iránti kérelem elõterjesztésekor, valamint
meghosszabbítja az utógondozást az annak idõtartama alatt nyújtott otthonteremtési támogatás elszámolásának
idõpontjáig.
(4) Az utógondozás az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben ismételten elrendelhetõ, kivéve ha a korábbi
utógondozás megszüntetésére a (6) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt került sor.
(5) Megszûnik az utógondozás
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt idõtartam elteltével,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a határozatban megjelölt idõtartam elteltével, de legkésõbb a fiatal felnõtt
24. életévének betöltésével,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben az otthonteremtési támogatással való elszámolással, kivéve ha
a gyámhatóság az otthonteremtési támogatást kizárólag ingatlanvásárlás céljára engedte felhasználni.
(6) A gyámhatóság az utógondozást megszünteti, ha
a) egyéb gyermekvédelmi intézkedést rendeltek el,
b) azt a fiatal felnõtt kéri, kivéve ha otthonteremtési támogatásban részesül,
c) a fiatal felnõtt az utógondozóval önhibájából legalább három hónapja nem mûködik együtt.”

62. §

A Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A gyámhatóság a fiatal felnõtt kérelmére, – illetve a gyermek nagykorúságának elérése elõtt a gyám (hivatásos gyám)
javaslatának figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve a fiatal felnõtt átmeneti vagy
tartós nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szûnt meg, és]
„b) köznevelési, felsõoktatási vagy felnõttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnõttképzési
jogviszonyban áll, vagy”

63. §

A Gyvt. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § (1) A gyámhatóság a gyermek vagy a fiatal felnõtt kérelmére – a gyermek nagykorúságának elérése elõtt
a gyermekvédelmi gyám javaslatának figyelembevételével – elrendeli az utógondozói ellátást, ha a gyermek, illetve
a fiatal felnõtt nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szûnt meg, és
a) létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja, vagy
b) köznevelési, felsõoktatási vagy felnõttképzési intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói vagy felnõttképzési
jogviszonyban áll, vagy
c) szociális bentlakásos intézménybe felvételét várja.
(2) Az utógondozói ellátást a fiatal felnõtt, ha
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a 21. életévének, vagy ha speciális vagy különleges
ellátási szükségletûként töltötte be nagykorúságát, 22. életévének,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a 22. életévének, ha felsõoktatási intézménnyel áll
hallgatói jogviszonyban, 25. életévének,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a felvétel idõpontjáig, de legkésõbb 22. életévének
betöltéséig kérheti.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában akkor nem biztosított a fiatal felnõtt létfenntartása, ha
a) a havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszorosát nem haladja meg, vagy
b) a nagykorúvá válásának idõpontjában a rendelkezésére bocsátott készpénzvagyonának értéke az öregségi nyugdíj
legkisebb összegének negyvenszeresét nem haladja meg.
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(4) Az utógondozói ellátás elrendelésérõl a gyámhatóság fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatban
dönt.
(5) Az otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnõtt utógondozói ellátását a gyámhatóság akkor rendeli el, ha
a fiatal felnõtt létfenntartását vagy lakhatását veszélyeztetõ, rendkívüli élethelyzetbe került.
(6) Az utógondozói ellátás ismételten elrendelhetõ az (1) bekezdésben meghatározott ok fennállása esetén, legfeljebb
a (2) bekezdésben meghatározott idõtartamig.
(7) Nincs helye az utógondozói ellátás ismételt elrendelésének, ha az utógondozói ellátás megszüntetésére
a (10) bekezdés b)–f) pontjában foglaltak miatt került sor és a megszüntetõ határozat jogerõre emelkedésétõl
számítva egy év még nem telt el.
(8) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott ok alapján elrendelt utógondozói ellátásban részesülõ
munkaképes fiatal felnõtt köteles a munkaügyi központtal együttmûködni.
(9) Megszûnik az utógondozói ellátás, ha a fiatal felnõtt
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, az utógondozói ellátás elrendelése okának
megszûnésével, de legkésõbb a fiatal felnõtt 21. életévének betöltésével, vagy ha speciális vagy különleges ellátási
szükségletûként érte el nagykorúságát, a 22. életévének betöltésével,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a tanulói, hallgatói vagy felnõttképzési jogviszony
megszûnését követõ 120. napon, de tanulói vagy felnõttképzési jogviszony fennállása esetén legkésõbb
a 22., hallgatói jogviszony fennállása esetén legkésõbb a 25. életévének betöltésével,
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti ok miatt részesül ellátásban, a szociális intézménybe való felvételével, de legkésõbb
a 22. életévének betöltésével.
(10) A gyámhatóság az utógondozói ellátást megszünteti, ha a fiatal felnõtt
a) utógondozói ellátásának jogosultsági feltételei már nem állnak fenn,
b) a nevelõszülõjével, utógondozójával, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársával, illetve
az intézményben ellátott társával szemben elfogadhatatlan, az együttélés szabályait súlyosan sértõ magatartást
tanúsít,
c) a házirendet többször súlyosan megsérti,
d) azt kéri,
e) az (1) bekezdés b) pontja alapján elrendelt utógondozói ellátás esetén a tanulmányi vagy vizsgakötelezettségét
önhibájából nem teljesíti,
f) az ellátás megállapításáról szóló gyámhatósági határozat közlésétõl számított 15 napon belül az ellátást nem vette
igénybe és ennek okáról önhibájából nem értesítette az ellátást nyújtót.”
64. §

A Gyvt. 96. §-a a következõ (8)–(13) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A miniszter – az egyházi fenntartó kérelmére – a nevelõszülõi ellátást, gyermekotthoni ellátást nyújtó, jogi
személyiséggel és mûködési engedéllyel rendelkezõ egyházi fenntartású szolgáltatók közül országos hatáskörrel
módszertani feladatokat ellátó intézményeket jelölhet ki az egyházi fenntartású nevelõszülõi hálózatok és
gyermekotthonok módszertani támogatására.
(9) A kijelölés ötévi idõtartamra szól, amelynek elteltét követõen az intézmény ismételten kijelölhetõ.
(10) A kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatkörében, az egyháza által fenntartott nevelõszülõi ellátást,
gyermekotthoni ellátást nyújtó intézmények vonatkozásában
a) részt vesz a minõségfejlesztési elvek kidolgozásában,
b) ajánlásokat készít a hatékonyabb szolgáltatási módszerek alkalmazására,
c) szakmai tanácsadást nyújt,
d) szakértõként közremûködik a mûködést engedélyezõ szerv felkérésére szakmai program értékelésében, szakmai
ellenõrzésben,
e) kezdeményezi a személyes gondoskodást nyújtó munkakörben dolgozók továbbképzését és tapasztalatcseréjét.
(11) A kijelölt egyházi módszertani intézmény módszertani tevékenységének biztosítása során együttmûködik
az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt, módszertani feladatokat is ellátó szervvel.
(12) A miniszter a kijelölt egyházi módszertani intézmény feladatainak ellátásához egyedi támogatást nyújt.
(13) Az egyházi fenntartó a tárgyév január 31-éig bejelentheti a mûködést engedélyezõ szervnek – ha egyházának
az általa fenntartott intézmény tevékenysége vonatkozásában nincs módszertani intézménye –, hogy a módszertani
tevékenységekkel összefüggésben az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt,
módszertani feladatokat is ellátó szerv helyett mely kijelölt egyházi módszertani intézménnyel kíván együttmûködni.
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A bejelentés annak közlését követõ nyolcadik naptól hatályos. A bejelentésrõl a mûködést engedélyezõ szerv
értesíti az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt, módszertani feladatokat is ellátó
szervet. A bejelentés – a tárgyévet követõ év január 1-jei hatállyal – visszavonható.”
65. §

(1) A Gyvt. 101. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]
„h) a Kormány rendeletében kijelölt szerv központi szerve útján gondoskodik az országos gyermekvédelmi szakértõi
bizottság mûködésérõl,”
(2) A Gyvt. 101. § (2) bekezdése a következõ i) ponttal egészül ki:
[A miniszter az (1) bekezdésben foglalt ágazati irányító jogkörében]
„i) az egyházi fenntartású nevelõszülõi, gyermekotthoni ellátás területén az országos módszertani feladatok ellátására
egyházi fenntartású intézményeket jelölhet ki.”
(3) A Gyvt. 101. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) A miniszter gondoskodik az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett
a) súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ, továbbá
b) akut orvosi ellátást nem igénylõ – egyedi gondozásra szoruló – szerzett immunhiányos tünetegyüttesben szenvedõ
gyermekek ellátásának feltételeirõl,
feltéve, ha – az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság véleménye alapján – a gondozásuk máshol nem
biztosítható, vagy ha külön elhelyezésük szükséges. Ennek érdekében a Kormány rendeletében kijelölt szerv központi
szerve útján speciális gyermekotthonok fenntartásáról gondoskodik.
(4) A miniszter a Kormány rendeletében kijelölt szerv útján megszervezi a szülõi felügyelet nélkül Magyarországon
tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek ellátását, és ennek érdekében – ha a külön jogszabály alapján számára
kötelezõ tartózkodási helyként gyermekvédelmi intézményt kell kijelölni – a Kormány rendeletében kijelölt szerv
gyermekotthont tart fenn vagy a feladat biztosítása érdekében ellátási szerzõdést köt.
(5) A miniszter gondoskodik a bíróság által javítóintézeti nevelésre utalt vagy oda elõzetes letartóztatásba helyezett
fiatalkorú bûnelkövetõk nevelésének feltételeirõl, a javítóintézeteknek a Kormány rendeletében kijelölt szerv központi
szerve útján történõ fenntartásáról. A miniszter – a büntetés-végrehajtásért felelõs miniszterrel együttesen – ellátja
a javítóintézetek felügyeletével kapcsolatos feladatokat.”

66. §

(1) A Gyvt. 128. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ, korlátozottan cselekvõképes kiskorú anya kérelmére
a gyámhatóság mellõzheti a törvényes képviselõ meghallgatását, ha az a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ
várandós anya vagy a születendõ gyermek érdekét veszélyeztetné.”
(2) A Gyvt. 128. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A kapcsolattartással, a kiskorú házasságkötésének engedélyezésével, az örökbefogadással, a származás
megismerésével, a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya születendõ gyermeke lakóhelyének
megállapításával, a családi jogállással, a szülõi ház elhagyásával, a családbafogadással és a gyámsággal,
gondnoksággal kapcsolatos jognyilatkozatokat csak személyesen lehet megtenni, valamint, ha a tényállás tisztázása
érdekében a gyámhatóság tárgyalást tart, azon személyesen kell megjelenni.”

67. §

68. §

A Gyvt. 135. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti szervek jogosultak a szülõ, törvényes képviselõ, helyettes szülõ, nevelõszülõ]
„ba) személyazonosító, és a társadalombiztosítási azonosító jelére vonatkozó,”
(adatainak a kezelésére.)
(1) A Gyvt. 138. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyámhatóság a hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és
megszüntetéséhez nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza
a) a gyermek, a szülõ vagy más törvényes képviselõ, illetve tartásra köteles személy személyazonosító adatait, valamint
a gyermek és a törvényes képviselõ társadalombiztosítási azonosító jelét,”
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(2) A Gyvt. 138. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A gyámhatóság a hatáskörébe tartozó ellátásra való jogosultság megállapításához, megváltoztatásához és
megszüntetéséhez nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza)
„f) a gyermek (nagykorúvá vált gyermek), fiatal felnõtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének
megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát.”
69. §

A Gyvt. 141. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat – a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása érdekében –
az (1) bekezdés c) pontja szerint, naprakész adatok alapján vezetett nyilvántartásából tájékoztatást nyújt
a gyámhatóság vagy a gyermekvédelmi gyám megkeresésére a nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának várható
esélyérõl.”

70. §

A Gyvt. 141/C. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az országos örökbefogadási nyilvántartás a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítása érdekében – naprakész
adatok alapján – tájékoztatást nyújt a gyámhatóság, a gyermekvédelmi gyám vagy a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat megkeresésére a nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának várható esélyérõl.”

71. §

A Gyvt. 148. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezetõ a kötelezettet írásban tájékoztatja a személyi térítési díj összegérõl
a) a gyermekek napközbeni ellátása esetén a megállapodás megkötésekor,
b) a gyermekek átmeneti gondozása és utógondozói ellátás esetén legkésõbb az ellátás igénybevételétõl számított
harminc napon belül.”

72. §

A Gyvt. 152. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a nevelésbe vett gyermek és a 93. § (1) bekezdés b) pontja alapján
utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt gondozási költségeihez az járul hozzá, aki a Csjt. rendelkezése
értelmében a gyermek tartására köteles.”

73. §

A Gyvt. a következõ 161/O. és 161/P. §-sal egészül ki:
„161/O. § A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvénnyel megállapított 19. §
(1a) bekezdésben, valamint 20. és 20/B. §-ban foglalt rendelkezéseket a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és
a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás iránt 2013. április 1-jén folyamatban lévõ ügyekben, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás 2013. március 31-ét követõ felülvizsgálata
során is alkalmazni kell.
161/P. § A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 28. §-ával megállapított
20/C. §-t a 2013. március 31-ét követõen indult ügyekben és a 2013. április 1-jét megelõzõen megállapított
óvodáztatási támogatásnak a 2013. március 31-ét követõen esedékes, további alkalommal történõ folyósítására kell
alkalmazni.”

74. §

A Gyvt. a következõ 161/Q. §-sal egészül ki:
„161/Q. § (1) A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 95. § (3) bekezdése és a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14. pontja alapján a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek,
tanulók részére a 2013. augusztus 31-én hatályos rendelkezések szerint biztosított kedvezményeket, támogatásokat
a 2013/2014. nevelési évben, tanévben változatlan feltételek mellett kell nyújtani.
(2) Azon gyermekek, tanulók, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetük alapján 2013. szeptember 1-jén
a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó, Kollégiumi vagy Kollégiumi-Szakiskolai Programjában,
az Útravaló Ösztöndíjprogramban, óvodai fejlesztõ programban, képességkibontakoztató és integrációs
felkészítésben vesznek részt vagy ezek bármelyikére felvételt nyertek, az óvodai kötelezettség vagy a tankötelezettség
befejezéséig a 2013. augusztus 31-én hatályos szabályok szerint minõsülnek hátrányos helyzetûnek, illetve
halmozottan hátrányos helyzetûnek.
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(3) A 2013. szeptember 1-jén utógondozói ellátásban részesülõ, tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt
halmozottan hátrányos helyzetét a fiatal felnõtt kérelmére, annak hiányában hivatalból legkésõbb 2014. január 31-éig
meg kell állapítani.
(4) A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény 29. §-ával megállapított 20/C. §-t a 2013.
augusztus 31-ét követõen óvodáztatási támogatás megállapítása iránt indult új ügyekben és a 2013. szeptember 1-jét
megelõzõen megállapított óvodáztatási támogatásnak a 2014. szeptember 1-jét követõen esedékes, további
alkalommal történõ folyósítására kell alkalmazni.
(5) A települési önkormányzat jegyzõje a 2013. szeptember 1-jét megelõzõen megállapított óvodáztatási támogatásra
való jogosultsággal rendelkezõ személyeket legkésõbb 2013. december 31-éig levélben tájékoztatja a további
óvodáztatási támogatás folyósításának 2013. szeptember 1-jétõl hatályos szabályairól, valamint a halmozottan
hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó rendelkezésekrõl.”
75. §

A Gyvt. a következõ 161/R. §-sal egészül ki:
„161/R. § (1) A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvénnyel megállapított 77–81. §-t
a 2014. január 1-jén átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránt folyamatban lévõ eljárásokban, valamint az átmeneti és
tartós nevelésbe vétel 2013. december 31-ét követõ soron következõ felülvizsgálata során is alkalmazni kell.
(2) A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ módosításáról,
valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvénnyel megállapított 45. § (2) és (6) bekezdését,
53/A. § (1) bekezdését, 55. § (7) bekezdését, 92. §-t és 93. §-t azon gyermekek, fiatal felnõttek tekintetében kell
alkalmazni, akiknek az utógondozását, utógondozói ellátását 2013. december 31-ét követõen rendelték el. A 2014.
január 1-jét megelõzõen elrendelt utógondozásra, utógondozói ellátásra a 2013. december 31-én hatályos
szabályokat kell alkalmazni.”

76. §

A Gyvt. a következõ 161/S. §-sal egészül ki:
„161/S. § A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerûsítési Programmal összefüggõ
módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvénnyel megállapított 96. §
(13) bekezdése szerinti bejelentést az egyházi fenntartó a 2013. évben július 31-éig teheti meg.”

77. §

A Gyvt. 162. § (1) bekezdés y) és z) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„y) a Biztos Kezdet Gyerekház támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának,
elszámolásának és ellenõrzésének részletes szabályait,
z) a gyermek (nagykorúvá vált gyermek), fiatal felnõtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete
megállapítására irányuló eljárás részletes szabályait.”

78. §

(1) Hatályát veszti a Gyvt.
a)
15. § (1) bekezdés e) pontja,
b)
20/B. §-t megelõzõ alcímmegjelölés,
c)
20/B. § (1) és (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Gyvt.
a)
11/A. § (8) bekezdés e) pontjában, 70. § (5) bekezdésében, 76. § (1) bekezdés b) pontjában, 136/A. §
(2) bekezdésében az „átmeneti” szövegrész,
b)
24. § (5) bekezdés c) pontjában, 39. § (4) bekezdés c) pont ce) alpontjában, 57. § (2) bekezdés d) pontjában,
69/B. § (2) bekezdés a) pontjában, 81/A. § (1) bekezdésében, 81/B. § (1) bekezdés a) pontjában, 141. §
(1) bekezdés e) pontjában, 151. § (8) bekezdésében, 152. § (3) bekezdésében, 156. § (4) bekezdés nyitó
szövegrészében és a) pontjában, 161. § b) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész,
c)
62. § (1) bekezdés d) pontja,
d)
76. § (1) bekezdés f) pontja,
e)
81/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „77. § (1) és a 80. § (1)–(2) bekezdésében meghatározott átmeneti vagy
tartós” szövegrész,
f)
83. §-a.
(3) Hatályát veszti a Gyvt. 57. § (4) bekezdés harmadik mondata.
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(1) A Gyvt.
a)
19. § (1) bekezdés a) pontjában a „148. §” szövegrész helyébe a „151. §” szöveg,
b)
19. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „20. § (3) vagy (4)” szövegrész helyébe a „20. § (2)” szöveg,
c)
20/B. § (3) bekezdésében a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás” szövegrész helyébe a „pénzbeli ellátás”
szöveg
lép.
(2) A Gyvt.
a)
9. § (1) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében az „Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe
az „A nevelésbe vett” szöveg,
b)
25. § (1) bekezdésében az „az átmeneti vagy tartós nevelésbõl” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vételbõl”
szöveg,
c)
25. § (4) bekezdésében a „80. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „78. § (1) bekezdés
a) pont ab), ac), ad) és b) pont ba) alpontjában” szöveg,
d)
39. § (5) bekezdés b) pontjában az „utógondozó szociális munka (a továbbiakban: utógondozás)” szövegrész
helyébe az „utógondozás” szöveg,
e)
52. §-ában, 53. § (1) bekezdésében, 55. § (1) bekezdésében, 62. § (1) bekezdésének nyitó szövegrészében
az „az átmeneti és a tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett” szöveg,
f)
53. § (4) bekezdésében az „átmeneti vagy tartós nevelésbõl” szövegrész helyébe a „nevelésbe vételbõl” szöveg,
g)
56. § (1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, 81/A. § (3) bekezdésében, 101. § (3) bekezdésében, 135. § (8) és
(9) bekezdésében, 135/A. § (5) bekezdésében, 141/C. § (1) bekezdésében, 141/D. § (1) bekezdésében, 150. §
(6) bekezdés d) pontjában az „az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett”
szöveg,
h)
58. § (4) bekezdésében az „az átmeneti és tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vett”
szöveg,
i)
62. § (1) bekezdés a) pontjában az „átmeneti nevelésbe, illetve az örökbefogadható tartós” szövegrész helyébe
az „ , illetve a más okból örökbefogadható” szöveg,
j)
69. § (1) bekezdés b) pontjában az „elhelyezését, átmeneti vagy tartós” szövegrész helyébe az „elhelyezését
vagy” szöveg,
k)
72. § (3) bekezdésében az „a gondozási helyre” szövegrész helyébe az „az ideiglenes gondozási helyre” szöveg,
l)
139. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontjában az „átmeneti nevelésbe vétel, tartós nevelésbe vétel” szövegrész
helyébe a „nevelésbe vétel” szöveg,
m)
140. § (1) bekezdés b) pontjában az „az átmeneti és a tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „a nevelésbe
vett” szöveg,
n)
154. § (1) bekezdés b) pontjában a „gyermekotthonban” szövegrész helyébe a „nevelõszülõnél vagy
a gyermekotthonban” szöveg
lép.

3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
módosítása
80. §

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban:
Fot.) 23/E. §-a a következõ (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A jogosult halálának hónapját követõen belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára átutalt
jogalap nélküli ellátásnak a fizetési számla terhére történõ visszafizetésére a kincstár a pénzforgalmi szolgáltatót
kötelezi, feltéve hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre más személy nem jogosult és a visszautalás a fizetési
számla terhére megtörténhet. A fizetési számla felett rendelkezésre jogosult más személy természetes
személyazonosító adatait és lakcímét a pénzforgalmi szolgáltató a kincstárnak átadja. A kincstár a követelését
– visszafizetésre kötelezõ határozat kibocsátásával – akkor is e személlyel szemben érvényesíti, ha a jogalap nélkül
kiutalt ellátást az elhunyt számlájáról még nem vették fel.”

81. §

A Fot. 23/F. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kincstár a fogyatékossági támogatással kapcsolatos eljárása során a fogyatékossági támogatást igénylõ vagy
fogyatékossági támogatásra jogosult személyre vonatkozóan – a fogyatékossági támogatásra való jogosultság
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elbírálása, illetve a jogosultság fennállásának ellenõrzése céljából – az (1) bekezdés c) pontja szerinti adatot kérhet
a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervtõl és az (1) bekezdés g) pontja szerinti adatot kérhet
az Egészségbiztosítási Alap kezeléséért felelõs szervtõl.”
82. §

A Fot. 30. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„e) az e törvény alapján nyújtott ellátás igénylésével, megállapításával, folyósításával és ellenõrzésével, valamint
az igényelbíráló szervek adatkezelésével kapcsolatos részletes szabályokat.”

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
83. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) Nevelési ellátásra jogosult – a gyermekre tekintettel folyósított iskoláztatási támogatásra való jogosultság
megszûnésének idõpontjától a gyermek tizennyolcadik életévének betöltéséig – az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti
személy
a) a tizenhatodik életévét betöltött, a sajátos nevelési igény tényét megállapító szakértõi vélemény alapján
középsúlyosan vagy súlyosan értelmi fogyatékos, illetve siketvak gyermekre tekintettel,
b) azon tizenhatodik életévét betöltött gyermekre tekintettel, aki tankötelezettségét fejlesztõ nevelés-oktatás, vagy
fejlesztõ iskolai oktatás keretében teljesítette.”

84. §

A Cst. 13. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„13. § A gyermekotthon vezetõje, a javítóintézet igazgatója vagy a büntetés-végrehajtási intézet igazgatója
a gyermekotthonban, javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévõ és gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló gyermekre tekintettel járó családi pótlék teljes összegét a gyermek teljes körû ellátására vagy ellátásának
kiegészítésére használja fel. A szociális intézmény vezetõje a szociális intézményben elhelyezett gyermekre tekintettel
járó családi pótlék teljes összegét a teljes körû ellátás biztosítására vagy annak kiegészítésére használja fel.”

5. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet módosítása
85. §

A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejû rendelet (a továbbiakban: Nmjt.) 43. § (2) és (3) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Magyar állampolgár nem magyar állampolgárt, illetve nem magyar állampolgár magyar állampolgárt a magyar
gyámhatóság engedélyével vagy külföldi hatóságnak a magyar gyámhatóság által jóváhagyott engedélyével
fogadhat örökbe.
(3) A gyámhatóság az örökbefogadást csak akkor engedélyezheti, illetve azt csak akkor hagyhatja jóvá, ha az a magyar
jogban meghatározott feltételeknek is megfelel.”

86. §

Az Nmjt. 62/B. § e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Magyar állampolgár személyi állapotát érintõ eljárásban magyar bíróság vagy más hatóság minden esetben eljárhat.
Ez a joghatóság kizárólagos, kivéve, ha)
„e) magyar állampolgár örökbefogadásának engedélyezése, illetve megszüntetése iránt indul külföldön eljárás,
feltéve hogy az örökbefogadó külföldi állampolgár, és az örökbefogadást a magyar gyámhatóság a 43. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltak szerint jóváhagyta.”

87. §

Az Nmjt. 70/A. § (1) bekezdésében a „(3) és (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdésében” szöveg
lép.

88. §

Hatályát veszti az Nmjt. 43. § (4) bekezdése.
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6. A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása
89. §

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 51. § (2) bekezdés m) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn]
„m) a lakáscélú támogatások igénybevételének és felhasználásának jogszerûsége céljából feladatkörében ellenõrzést
végzõ, továbbá a jogalap nélkül felvett fogyatékossági támogatás összegének megtérülése érdekében eljáró
kincstárral,”
(szemben e szerveknek a pénzügyi intézményhez intézett írásbeli megkeresése esetén.)

7. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása
90. §

Hatályát veszti a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény mellékletének
19. pontjában a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás,” szövegrész.

8. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
91. §

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdése a következõ u) ponttal egészül ki:
[A nyilvántartásból igényelheti(k):]
„u) a szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, ellenõrzése céljából a 9. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (2) bekezdés a)–c) pontjaiban megjelölt adatokat.”

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
92. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az egységes szociális nyilvántartásból
a) a települési önkormányzat jegyzõje az általa megállapított támogatások feltételeinek meghatározása érdekében
szükséges adatokat,
b) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatala a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény szerint a hatáskörébe tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások feltételeinek
meghatározása érdekében szükséges adatokat,
c) a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalának járási (fõvárosi kerületi) gyámhivatala
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint a hatáskörébe tartozó
pénzbeli ellátások feltételeinek meghatározása érdekében, valamint az iskoláztatási támogatás szüneteltetésével
kapcsolatos feladatainak ellátásához szükséges adatokat,
d) a fõvárosi és megyei kormányhivatal szociális és gyámhivatala az a)–c) pontok szerinti eljárásban hozott döntés
elleni, a hatáskörébe tartozó jogorvoslati eljárás lefolytatásához, valamint az a)–c) pontok szerinti ügyekkel összefüggõ
felügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges adatokat, és
e) a Diákhitel Központ Zrt. a célzott kamattámogatás megállapításához a gyermekgondozási segélyre vonatkozó
adatokat
közvetlen lekérdezéssel díjmentesen elérheti.”

10. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása
93. §

Nem lép hatályba az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételérõl és
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 36. §-a, 47. §-a, 49. §-a, 54–56. §-a, 61. és 62. §-a.

14348

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

11. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása
94. §

(1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 48/A. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja, ha a szülõjének szülõi felügyeleti
joga nem szûnt meg és a szülõ gyermekével önhibájából egy éve nem tart rendszeres kapcsolatot, életvitelén,
körülményein nem változtat, és emiatt a nevelésbe vétel nem szüntethetõ meg. Erre a jogkövetkezményre a szülõt
a nevelésbe vételt elrendelõ határozatban figyelmeztetni kell.”
(2) A Csjt. 48/A. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A gyámhatóság a nevelésbe vett gyermeket örökbefogadhatónak nyilvánítja abban az esetben is, ha szülõjének
szülõi felügyeleti joga nem szûnt meg vagy azt a bíróság nem szüntette meg, és”
(3) A Csjt. 48/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyámhatóság a gyermek örökbefogadása érdekében az örökbefogadhatónak nyilvánítással egyidejûleg a szülõ
kapcsolattartási jogát szünetelteti.”

95. §

A Csjt. 88. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bíróság megszünteti a szülõi felügyeletet:)
„b) ha a gyermeket más személynél helyezték el, vagy nevelésbe vették és a szülõ felróhatóan gyermeke érdekét
súlyosan sértõ módon nem mûködik együtt a gyermekét gondozó nevelõszülõvel vagy intézménnyel, gyermekével
nem tart kapcsolatot, továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein a nevelésbe vétel megszüntetése céljából
nem változtat,”

96. §

A Csjt. 91. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Szünetel a szülõi felügyelet,)
„e) ha a gyermeket a gyámhatóság nevelésbe vette és a szülõ szülõi felügyeleti joga nem szûnt meg vagy azt a bíróság
nem szüntette meg,”

97. §

Hatályát veszti a Csjt.
a)
92. § (3) bekezdésében a „tartós” szövegrész,
b)
99. § (2) bekezdés d) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.

12. Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló
1991. évi XII. törvény módosítása
98. §

Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetõleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetésérõl szóló 1991. évi
XII. törvény
a)
2/A. § (1) bekezdésében a „2012. október 31-éig” szövegrész helyébe a „2013. június 1-jéig” szöveg,
b)
2/A. § (2) bekezdésében a „2013. január 1-jétõl” szövegrész helyébe a „2013. augusztus 1-jétõl” szöveg,
c)
2/C. § (2) bekezdésében a „Magyarország Alaptörvényének átmeneti rendelkezései 1. cikkének végrehajtása”
szöveg helyébe az „a 2/A. § (2) bekezdése szerinti érdemtelenség megállapítása” szöveg
lép.

13. Záró rendelkezések
99. §

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

Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.
A 17. §, a 18. § (2) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, a 37. §, a 43. §, a 66. § és a 84. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
A 21. §, a 23. § (1) bekezdése, a 29. §, a 35. §, a 45. §, a 68. § (2) bekezdése és a 74. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
A 20. § (2) bekezdése, a 22. §, a 30. és 31. §, a 34. §, a 36. §, a 38–42. §, a 44. §, a 46–57. §, az 59–61. §, a 63. §, a 69. és 70. §,
a 72. §, a 75. §, a 78. § (2) bekezdése, a 79. § (2) bekezdése, a 85–88. § és a 94–97. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2013. évi XXVIII. törvény
a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjérõl szóló 2011. évi LXXV. törvény módosításáról*
1. §

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítésérõl és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjérõl szóló
2011. évi LXXV. törvény 3. § (1) bekezdésében a „2013. év március hónap 29.” szövegrész helyébe a „2013. év
május hónap 31.” szöveg lép.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2013. évi XXIX. törvény
az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló
2012. évi CLXXVIII. törvény módosításáról**
1. §

Nem lép hatályba az egyes adótörvények és azzal összefüggõ egyéb törvények módosításáról szóló 2012. évi
CLXXVIII. törvény 128. § (2)–(3) bekezdése, 151. §-a, 152. § b) és c) pontja, 256. §-a, 6. és 7. melléklete.

2. §

E törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

2013. évi XXX. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
módosításáról***
1. §

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4. §-a a következõ
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A személyes adatok kezelését tisztességesnek és törvényesnek kell tekinteni, ha az érintett véleménynyilvánítási
szabadságának biztosítása érdekében az érintett véleményét megismerni kívánó személy az érintett lakóhelyén vagy
tartózkodási helyén felkeresi, feltéve, hogy az érintett személyes adatait e törvény rendelkezéseinek megfelelõen
kezelik és a személyes megkeresés nem üzleti célra irányul. A személyes megkeresésre a munka törvénykönyve szerinti
munkaszüneti napon nem kerülhet sor.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 26-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 26-i ülésnapján fogadta el.
*** A törvényt az Országgyûlés a 2013. március 26-i ülésnapján fogadta el.

14350

2. §

MAGYAR KÖZLÖNY

Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

•

2013. évi 54. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

III.

•

2013. évi 54. szám

14351

Kormányrendeletek

A Kormány 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló
265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) és
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Statútum) 1. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Nemzeti Külgazdasági Hivatal irányítását a miniszterelnök a Miniszterelnökségen mûködõ külügyi és
külgazdasági ügyekért felelõs államtitkár útján látja el.”

2. §

A Statútum 10/B. § n) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A Miniszterelnökségen mûködõ külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs államtitkár)
„n) a külgazdasági feladatok tekintetében együttmûködik a nemzetgazdasági miniszterrel és a nemzeti fejlesztési
miniszterrel,”

3. §

A Statútum 10/B. §-a a következõ o) ponttal egészül ki:
(A Miniszterelnökségen mûködõ külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs államtitkár)
„o) ellátja – jogszabályban meghatározottak szerint – az 1. § (5) bekezdésében foglaltakból eredõ feladatokat.”

4. §

A Statútum XV. Fejezete a következõ 122. §-sal egészül ki:
„122. § Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 93/2013. (III. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésével az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetekkel
való kapcsolattartásért felelõs tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköre a nemzetgazdasági miniszterhez kerül át.”

5. §

Hatályát veszti a Statútum
a)
78. § j) pontja,
b)
XI/A. fejezete,
c)
118. § i) pontja,
d)
119. § j) pontja.

2. A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a miniszterelnök irányítása alatt álló központi hivatal. A miniszterelnök a Hivatal irányítását –
jogszabályban meghatározottak szerint – a Miniszterelnökségen mûködõ külügyi és külgazdasági ügyekért felelõs
államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el.”
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7. §

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) A miniszterelnök irányítási jogkörében
a) gyakorolja a Hivatal irányításával összefüggõ, a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és
az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott
hatásköröket;
b) hatékonysági és pénzügyi ellenõrzést folytathat le.
(2) Az államtitkár irányítási jogkörében
a) jóváhagyja a Hivatal éves munkatervét, számviteli jogszabályok szerinti éves beszámolóját és költségvetésére
vonatkozó javaslatát;
b) irányítja és ellenõrzi a Hivatal tevékenységét a központi államigazgatási szervekrõl, valamint a Kormány tagjai és az
államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés a), b), d) és i) pontjában meghatározott
hatáskör, valamint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ellenõrzés kivételével;
c) haladéktalanul intézkedik a jogsértõ állapot megszüntetésérõl, amennyiben a Hivatal jogszabállyal vagy egyéb
normatív szabállyal ellentétes tevékenységet folytat.
(3) A miniszterelnöki szintû képviseletet igénylõ és a Hivatal feladatkörét érintõ ügyekben az Európai Unió
intézményeivel és más államok szerveivel az államtitkár folytat tárgyalásokat.”

8. §

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe
a következõ rendelkezés lép:
(A Hivatal)
„c) segíti az államtitkárt a miniszterelnök külügyi és külgazdasági stratégiájából eredõ feladatok elõkészítésében;”

9. §

A Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés i) és p) pontjában az „a miniszter” szövegrészek helyébe az
„az államtitkár”,
b)
2. § (3) bekezdésében, 5. § (1) bekezdés m) pontjában az „a miniszter” szövegrészek helyébe az
„a miniszterelnök”
szöveg lép.

3. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés d) és f) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 14. pontjában,
a 6. § a) pontja tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 6. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 6. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Tv. 5/B. § (1) bekezdése alapján indult eljárásokban az OTH az eljárás megindításától számított 90 napon belül
dönt.”

2. §

A Kr. a következõ 17/E. §-sal egészül ki:
„17/E. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 94/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr8.) megállapított 6. § (4) bekezdését a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A Módr8. által módosított 2. és 3. számú mellékletben foglaltaknak, valamint az ahhoz kapcsolódó
szakmakódoknak a Módr8. hatálybalépésekor érvényes finanszírozási szerzõdéseknek 2013. július 1-jétõl kell
megfelelniük.”

3. §

A Kr. 2. számú melléklet „B) Krónikus fekvõbeteg-szakellátás” része a következõ 20. ponttal egészül ki:
„20. gyermek palliatív ellátás”

4. §

(1) A Kr. 2. számú melléklet „B) Krónikus fekvõbeteg-szakellátás” részében
a)
a „11. gerincsérültek rehabilitációja” szövegrész helyébe a „11. gerincvelõsérültek rehabilitációja” szöveg,
b)
a „18. kórházi szakápolás” szövegrész helyébe a „18. szakápolás” szöveg,
c)
a „19. hospice” szövegrész helyébe a „19. felnõtt hospice ellátás” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Kr.
a)
2. számú melléklet „A) Aktív fekvõbeteg szakellátás” részében a „11. invazív kardiológia” szövegrész,
b)
3. számú mellékletében a „35. fejfájás szakrendelés” szövegrész, és
c)
3. számú mellékletében az „59. reumatológiai rehabilitáció” szövegrész.

5. §

(1) A közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 70. pontjában
a)
az „Országos tisztifõorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és
közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.” szövegrész
helyébe az „Országos tisztifõorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és
közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan, vagy belgyógyászat, vagy csecsemõés gyermekgyógyászat, vagy gasztroenterológia, vagy háziorvostan, vagy kardiológia, vagy klinikai onkológia,
vagy neurológia, vagy pszichiátria, vagy reumatológia, vagy szülészet-nõgyógyászat, vagy tüdõgyógyászat
szakorvosi, valamint egészségügyi menedzser képesítés.” szöveg,
b)
a „Helyettes országos tisztifõorvos: általános orvos vagy higiénikus orvos vagy fogorvos szakképzettség és
közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.” szövegrész
helyébe a „Helyettes országos tisztifõorvos: általános orvos vagy fogorvos szakképzettség és
közegészségtan-járványtan, vagy megelõzõ orvostan és népegészségtan szakorvosi képesítés.” szöveg
lép.
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(2) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 8. §
(4) bekezdésében a „tisztifõorvosként olyan közszolgálati tisztviselõk foglalkoztathatók” szövegrész helyébe
a „tisztifõorvosként – ide nem értve az országos tisztifõorvost – olyan közszolgálati tisztviselõk foglalkoztathatók”
szöveg lép.
6. §

Hatályát veszti
a)
az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeirõl, valamint a mûködési engedélyezési
eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 14/A. §-a, és
b)
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról,
valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelölésérõl szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. §
(3) bekezdése.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes szociális tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal
összefüggõ módosításáról
A Kormány
a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4–10. §, valamint a 3. és 4. melléklet tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló
1998. évi XXVI. törvény 30. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11–24. § és az 5–11. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló
102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A FOB elé utalás
a) a munkaképesség-változás, illetve a keresõképesség felülvéleményezése céljából a 4. számú melléklet szerinti
nyomtatvány (a továbbiakban: Orvosi Beutaló),
b) a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából a 4/A. számú melléklet szerinti nyomtatvány
kiállításával történik.”
(2) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 8. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés szerinti nyomtatványt kell kitölteni továbbá minden olyan esetben, amikor a beteg vagy a
kezelõorvos orvosszakértõi vizsgálatot kezdeményez az orvosszakértõi szerv illetékes szakértõi bizottságánál a
munkaképesség vagy a súlyos fogyatékosság megállapítása, illetve a baleseti táppénz folyósításának
meghosszabbítása céljából.”
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2. §

(1) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 4. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet a 2. melléklet szerinti 4/A. számú melléklettel egészül ki.

3. §

A keresõképtelenség és keresõképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenõrzésérõl szóló 102/1995. (VIII. 25.)
Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a „4. számú melléklet szerinti nyomtatványt” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés
szerinti nyomtatványt” szöveg lép.

2. A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
4. §

A súlyos fogyatékosság minõsítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának
szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 1. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A Fot. 23. § (1) bekezdés h) pontja alkalmazása során kromoszóma-rendellenességgel élõnek azt a személyt kell
tekinteni, akinek az 1. számú melléklet 7. pontjában meghatározott fogyatékossága fennáll.”

5. §

Az Fr. 4. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A fogyatékossági támogatást igénylõ személy a természetes személyazonosító adatait érvényes személyazonosító
igazolvány vagy a személyazonosság igazolására alkalmas más hatósági igazolvány bemutatásával, vagy az arról
készült másolat csatolásával igazolja.”

6. §

Az Fr. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az Igazgatóság a határozat közlésével egyidejûleg a rehabilitációs szakigazgatási szerv szakhatósági
állásfoglalását is közli a kérelmezõvel.
(2) A fogyatékossági támogatással kapcsolatos döntéshozatal során a kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság
bélyegzõlenyomata informatikai eszközzel rögzíthetõ.
(3) A Magyar Államkincstár a fogyatékossági támogatással kapcsolatos ügyekben azonosító adatok megadását nem
igénylõ elektronikus ügyfélszolgálati rendszert mûködtet.”

7. §

Az Fr. 9/B. § (3) bekezdés elsõ mondata helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A Fot. 23/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kérelemhez – a természetes személyazonosító adatok
igazolására szolgáló irat másolatán túl – kizárólag a háziorvos által kiállított orvosi beutalót kell mellékelni.”

8. §

Az Fr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jogosult lakcímének a támogatást folyósító szerv illetékességét érintõ megváltozása esetén az ellátás
folyósítására illetékessé vált Igazgatóság hivatalból intézkedik a fogyatékossági támogatás továbbfolyósításáról.”

9. §

10. §

(1) Az Fr. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) Az Fr. 2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
Hatályát veszti az Fr.
a)
5/A. §-a,
b)
9/B. § (1) bekezdés második mondata,
c)
10. § (1) bekezdés második mondata,
d)
3. számú melléklete.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
11. §

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pr.) 1/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1/A. § (1) A szociális rászorultságtól függõ pénzbeli és természetbeni ellátások iránti kérelmet
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a) a jegyzõ hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalánál
(a továbbiakban: járási hivatal),
b) a járási hivatal hatáskörébe tartozó ellátás esetén a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes járási hivatalnál, továbbá
a kérelmezõ lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
lehet benyújtani.
(2) Az aktív korúak ellátása iránti kérelem az (1) bekezdés a) pontjában meghatározottakon túl a kérelmezõt
álláskeresõként nyilvántartó járási hivatal munkaügyi kirendeltségénél is benyújtható.”
12. §

A Pr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A jövedelemtõl függõ szociális ellátások esetében – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – a jövedelemrõl tett
nyilatkozathoz másolatban mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelõ igazolást.
(1a) A jegyzõ vagy a járási hivatal a hatáskörébe tartozó eljárás során a Magyar Államkincstár területi szerve által
folyósított családtámogatási ellátásra vagy fogyatékossági támogatásra vonatkozó adatot az államháztartásról szóló
törvény szerinti szociális nyilvántartásból közvetlen lekérdezéssel veszi át.”

13. §

A Pr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármû, ha
a) a kérelmezõ vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
kormányrendelet szerint mozgáskorlátozottnak, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük
biztosításáról szóló törvény szerint mozgásszervi fogyatékosnak minõsül, és a gépjármûvet rendeltetésszerûen
személyszállításra használják, vagy
b) a kérelmezõ vagy háztartásának tagja a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló
kormányrendelet szerint egyéb fogyatékosnak minõsül, és a gépjármûvet szerzési támogatás felhasználásával
vásárolták.”

14. §

A Pr. 7. §-a a következõ (3)–(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Szt. 25. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatot – kivéve, ha annak lefolytatására az Szt. 25. § (13) bekezdése
alapján az aktív korúak ellátása szünetelésének megszûnését követõen kerül sor –
a) az Szt. 25. § (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben elsõ felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító
határozat jogerõre emelkedésétõl, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálatot lezáró döntés jogerõre
emelkedésétõl számított két éven belül,
b) az Szt. 25. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben elsõ felülvizsgálatkor az ellátásra való jogosultságot megállapító
határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy éven belül, további felülvizsgálatok esetén a legutóbbi felülvizsgálat
során vizsgált idõszak utolsó napját követõ egy éven belül
kell megindítani.
(3a) A (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a felülvizsgált idõszak az elsõ felülvizsgálat esetén az ellátásra való
jogosultságot megállapító határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év, a további felülvizsgálatok esetén
a legutóbbi felülvizsgálat során vizsgált idõszak utolsó napját követõ egy év.
(3b) Az Szt. 25. § (13) bekezdése alapján a szünetelés megszûnését követõen lefolytatott felülvizsgálat esetében
a felülvizsgált idõszak a felülvizsgálati eljárás megindításának napját megelõzõ egy naptári év.”

15. §

A Pr. 14. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Amennyiben az idõskorúak járadékának megállapítására irányuló eljárás az Szt. 32/B. § (2) bekezdése szerint
hivatalból indul, az eljárás megindításáról szóló értesítéssel egyidejûleg a hatóság – a döntéshez szükséges adatok
beszerzése érdekében – az ügyfél számára megküldi a 2/A. számú melléklet szerinti formanyomtatványt. Az ügyfél
természetes személyazonosító adatait, lakcímét, valamint Társadalombiztosítási Azonosító Jelét – az aktív korúak
ellátására való jogosultság megszüntetésérõl szóló határozat alapján – a hatóság rögzíti a formanyomtatványon.
Amennyiben az ügyfél a formanyomtatványt a kézbesítéstõl számított 15 napos jogvesztõ határidõn belül nem küldi
vissza, az eljárást meg kell szüntetni.”
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16. §

A Pr. 15. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A munkaügyi központ honlapján közzéteszi az aktív korúak ellátása igénylésére szolgáló 3. számú melléklet
szerinti formanyomtatványt, valamint az 1. számú melléklet szerinti vagyonnyilatkozatot. A munkaügyi központ
emellett tájékoztatást nyújt az álláskeresési támogatást kimerítõ ügyfelek számára az aktív korúak ellátásának
jogosultsági feltételeirõl.”

17. §

A Pr. 17. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az Szt. 36. § (2) bekezdés a) pontjának alkalmazásában jogellenes a közfoglalkoztatási jogviszony megszüntetése,
ha a jogosult
a) a közfoglalkoztatási jogviszonyát nem a munka törvénykönyvérõl szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
64. § (1) bekezdésében meghatározott módon szüntette meg,
b) felmondása nem felel meg az Mt. 67. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek, vagy
c) azonnali hatályú felmondása nem felel meg az Mt. 78. §-ában foglalt feltételeknek.”

18. §

A Pr. a következõ 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § Amennyiben az aktív korúak ellátására jogosult ügyfél betöltötte a reá irányadó nyugdíjkorhatárt, az aktív
korúak ellátására való jogosultságot a nyugdíjkorhatár betöltése hónapjának utolsó napjával kell megszüntetni.”

19. §

A Pr. „Aktív korúak ellátása” alcíme a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § (1) Az Szt. 36. § (2) bekezdés e) pontjában elõírt kötelezettség teljesítésének vizsgálata során
a) az egyszerûsített foglalkoztatás a munkaszerzõdéssel, írásbeli munkaszerzõdés hiányában a munkáltató által
kiállított bizonylattal,
b) a háztartási munka a foglalkoztató által kiadott, a munkavégzéssel töltött idõtartamot is tartalmazó igazolással,
c) a közérdekû önkéntes tevékenység a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerzõdéssel vagy
– írásbeli szerzõdés hiányában – a fogadó szervezet által az önkéntesekrõl vezetett nyilvántartás alapján a fogadó
szervezet vezetõje által kiállított igazolással
igazolható.
(2) A közérdekû önkéntes tevékenységrõl kiállított igazolás tartalmazza az elvégzett önkéntes tevékenység
megnevezését és idõtartamát, valamint a fogadó szervezet nyilvántartásba vételérõl hozott határozat számát.”

20. §

(1) A Pr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A kérelem elbírálásához csatolni kell a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a 10. számú melléklet alapján kiállított
háziorvosi igazolást, továbbá
a) alanyi közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az Szt. 50. § (1) bekezdés c)–h) pontjában foglaltak
fennállását,
b) normatív közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén a jövedelem-nyilatkozatban foglaltak
megalapozottságát,
c) méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem esetén az önkormányzat rendeletében foglalt
feltételek fennállását
igazoló iratot.”
(2) A Pr. 35. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az Szt. 50. § (1) bekezdés h) pontja szerinti adatot a járási hivatal a 3. § (1a) bekezdésében foglaltak szerint
szerzi be.”

21. §

(1) A Pr. 35/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35/A. § A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmezõ alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e.
Amennyiben a kérelmezõ számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási
hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a kérelmezõt arról, hogy a jegyzõnél méltányossági
közgyógyellátás megállapítását kérheti.”
(2) A Pr. 35/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„35/A. § (1) A járási hivatal megvizsgálja, hogy a kérelmezõ alanyi vagy normatív közgyógyellátásra jogosult-e.
Amennyiben a kérelmezõ számára alanyi vagy normatív jogcímen az ellátást nem lehet megállapítani, úgy a járási
hivatal a kérelmet elutasítja, és ezzel egyidejûleg tájékoztatja a kérelmezõt arról, hogy a jegyzõnél méltányossági
közgyógyellátás megállapítását kérheti.
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(2) A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása iránt kormányablaknál benyújtott kérelmet a kormányablak
az Szt. 32/A. §-a szerint illetékes járási hivatalhoz továbbítja.”
22. §

(1) A Pr.
a)
2. számú melléklete helyébe az 5. melléklet,
b)
3. számú melléklete helyébe a 6. melléklet,
c)
9. számú melléklete helyébe a 7. melléklet
lép.
(2) A Pr. a 8. melléklet szerinti 2/A. számú melléklettel egészül ki.
(3) A Pr.
a)
2. számú melléklete a 9. melléklet szerint,
b)
2/A. számú melléklete a 10. melléklet szerint,
c)
3. számú melléklete a 11. melléklet szerint
módosul.

23. §

(1) A Pr.
a)
14. § (3) bekezdésében a „kérelmet” szövegrész helyébe a „kérelmet vagy adatlapot” szöveg,
b)
35. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Szt. 50. §-ának (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az
„alanyi jogcímen” szöveg,
c)
35/B. § (3) bekezdés elsõ mondatában az „Szt. 50. § (1) és (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „alanyi és
normatív jogcímen megállapítható” szöveg,
d)
35/B. § (3) bekezdés második mondatában az „Az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a
„Normatív” szöveg, az „az Szt. 50. § (1) bekezdése alapján” szövegrész helyébe az „alanyi” szöveg,
e)
36. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „Az Szt. 50. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A
normatív közgyógyellátás megállapítása iránti” szöveg, az „az Szt. 50. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész
helyébe az „a méltányossági közgyógyellátás megállapítása iránti” szöveg,
f)
37. § (4) bekezdésében az „Szt. 50. §-ának (1) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „alanyi közgyógyellátás
megállapítása iránti” szöveg,
g)
45. § (3) bekezdésében az „Az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az „A méltányossági
közgyógyellátásra” szöveg,
h)
48. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Szt. 50. §-ának (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe az
„a méltányossági közgyógyellátásra” szöveg
lép.
(2) A Pr. 35. § (2) bekezdés a) pontjában a „c)–h) pontjában” szövegrész helyébe a „c)–g) pontjában” szöveg lép.
(3) A Pr.
a)
1/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „(a továbbiakban: járási hivatal),” szövegrész helyébe az „(a továbbiakban:
járási hivatal), továbbá a kormányablaknál,” szöveg,
b)
1/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „polgármesteri hivatalánál” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatalánál,
továbbá a kormányablaknál” szöveg
lép.

24. §

Hatályát veszti a Pr. 9. számú melléklet 2.1.3.3. alpontja.

4. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 12. §, a 20. § (2) bekezdése, a 22. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdése, a 24. §, valamint a 9–11. melléklet
2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 21. § (2) bekezdése, valamint a 23. § (3) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

ORVOSI BEUTALÓ
az orvosszakértĘi szerv szakértĘi bizottságához, illetve FOB-hoz a munkaképesség-változás vagy a
keresĘképesség felülvéleményezése céljából
I. Személyi adatok
A beteg/biztosított neve: ...........................................................................................................................................
Születési neve: ..................................................................... Anyja neve: ................................................................
Születési ideje: ............. év .........................hó ......... nap
Szül. helye ..... .............................................................
TAJ: -- a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és
az igazolvány száma
Lakóhelye:  .................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:  ....................................................................................................................................
II. Orvosi dokumentáció
1. Mióta tartozik ellátási körébe a beteg/biztosított: .................................................................................................
2. KórelĘzményben szereplĘ érdemi megbetegedések: .............................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Jelenlegi betegségeirĘl kérjük közölni az alábbiakat:
– Az alapbetegség megnevezése: ............................................................... BNO kód: . ....... ....................................
– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ............................................. mióta kezeli: ....... .................................
– ElĘzĘleg kezelte-e más is a beteget és mikor: ........................................................................................................
– Az alapbetegséghez társuló szövĘdmények:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
– Egyéb megbetegedések:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje:
4. A beteg kórházi kezelésére vonatkozó adatok az utolsó 2 év során:
-tól
-ig
diagnózis
.............................................. .............................................. ............................................... BNO kód:
.............................................. .............................................. ............................................... BNO kód:
.............................................. .............................................. ............................................... BNO kód:
5. Kérjük, ismertesse a beteg/biztosított jelenlegi részletes státuszát [kiemelve anatómiai és funkcionális
károsodása(i)nak jellemzĘit]:

6. Kérjük, közölje a beteg/biztosított állapotának megítélését elĘsegítĘ leleteket, konzíláriusi véleményeket:
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7. Kérjük, ismertesse az eddig alkalmazott kezelési módokat és azok hatékonyságát, a kórlefolyás jellegét
(progresszió, stagnálás, regresszió):

8. Megítélése szerint milyen további terápiával, rehabilitációs intézkedéssel lehetne a beteg/biztosított állapotán
javítani:

9. Lehetségesnek tartja-e a beteg/biztosított:
– orvosi rehabilitációját:
– foglalkozási rehabilitációját saját munkakörében:
más munkakörben:

igen
igen
igen

nem
nem
nem

10. Mikor és milyen rehabilitációban részesült a beteg/biztosított:

11. Összefoglaló orvosi vélemény (együttmĦködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása,
fizikai terhelhetĘség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

12. Kérjük, nyilatkozzék, a beteg/biztosított rendelkezik-e a keresĘképtelenség vagy a munkaképesség változás
minĘsítéséhez szükséges dokumentumokkal:
igen

nem

13. A beteg/biztosított vizsgálata
lakóhelyén, tartózkodási helyén,

az orvosszakértĘi szerv telephelyén

indokolt.
III. A keresĘképtelenségre vagy a munkaképesség változásra vonatkozó további adatok
1. A beteg keresĘképtelenségére vonatkozó adatok az utolsó két év során a kiállító orvos dokumentációjában:
keresĘképtelen:
-tól
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

-ig
..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

diagnózis
...........................................
...........................................
...........................................
...........................................

BNO kód: ........................
BNO kód: ........................
BNO kód: ........................
BNO kód: ........................

2. Táppénz-joga lejár: ...............................................................................................................................................
3. Táppénzfolyósító szerv:
neve: ..........................................................................................................................................................................
címe: ........................................................................................ telefonszáma: ..........................................................
4. FĘorvosi Bizottság elé küldés indoka:
vitatott keresĘképtelenség

keresĘképtelenség visszaigazolása
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IV. A beutalót kiállító orvos adatai
A kiállító orvos neve: ................................................................................................................................................
Munkahelyének neve: ...............................................................................................................................................
Munkahelyének címe: ................................................................................................. tel: ........................................
Mióta tartozik ellátási körébe az igénylĘ:…………………………………………
Kelt: ..................................................................., ................... év ...................................................... hó ......... nap.

..........................................................................................
a kezelĘorvos aláírása, bélyegzĘjének lenyomata, száma

V.
Kérjük, hogy az OEP illetékes felülvéleményezĘ fĘorvosával is véleményeztesse a beteget!

Az OEP ellenĘrzĘ vagy felülvéleményezĘ fĘorvosának véleménye

”
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2. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„4/A. számú melléklet a 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelethez

ORVOSI BEUTALÓ
a rehabilitációs szakértĘi szerv szakértĘi bizottságához a súlyos fogyatékosság véleményezése céljából
I. Személyi adatok
Az igénylĘ neve: .......................................................................................................................................................
Születési neve: ................................................................. Anyja neve: ....................................................................
Születési ideje: ............. év .........................hó ......... nap Szül. helye .....................................................................
a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány típusa: ......................., és
TAJ: --
az igazolvány száma
Lakóhelye:  .................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:  ....................................................................................................................................
II. Orvosi dokumentáció
1. Jelenlegi betegségeirĘl kérjük közölni az alábbiakat:
– Az alapbetegség megnevezése: ....................................................................... BNO kód: ....................................
– Az alapbetegséget mikor diagnosztizálták: ............................................................................................................
2. Egyéb megbetegedések:
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje: .....................................
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje: .....................................
.............................................. BNO kód: .............................................. Az észlelés ideje: .....................................
3. Kérjük, közölje az igénylĘ állapotának megítélését elĘsegítĘ leleteket, konzíláriusi véleményeket:

4. Összefoglaló orvosi vélemény (együttmĦködési készség, gyógykezelésre vonatkozó utasítások betartása,
fizikai terhelhetĘség, járásképesség, segédeszköz használata, veszélyeztetett állapot stb.):

5. Kérjük, nyilatkozzon, hogy az igénylĘ rendelkezik-e a súlyos fogyatékos állapot minĘsítéséhez szükséges
dokumentumokkal:
 igen  nem
6. Az igénylĘ vizsgálata

 lakóhelyén, tartózkodási helyén
indokolt.

 a rehabilitációs szakértĘi szerv telephelyén
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III. A fogyatékosság jellege
1. Az igénylĘ fogyatékosságának jellege
a)  látási,
b)  hallási,
c)  értelmi,
d)  a személyiség egészét érintĘ fejlĘdés átható zavara,
e)  mozgásszervi,
f)  halmozott, mert az igénylĘnek az a)–e) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettĘ
fogyatékossága van,
g)  halmozott, mert az igénylĘ hallássérült és emellett az a) vagy c) vagy d) pontban meghatározott
fogyatékossága is van,
h)  kromoszóma-rendellenesség.
2. Véleménye szerint az igénylĘ a súlyos fogyatékossággal összefüggésben mindennapi életvitele során a
következĘkben felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli rendszeresen más személyek közremĦködését:
 bevásárlás,
 fĘzés,
 mosás,
 takarítás,
 közlekedés,
 mindennapos ügyintézés.
3. Véleménye szerint az igénylĘ a súlyos fogyatékosságával összefüggésben önmaga ellátása során a
következĘkben a felsoroltak közül mely tevékenységekhez igényli más személy segítségét:
 étkezés,
 illemhely használata,

 tisztálkodás,
 öltözködés,
 lakáson belüli közlekedés.

IV. A beutalót kiállító orvos adatai
A kiállító orvos neve: ................................................................................................................................................
Munkahelyének neve: ...............................................................................................................................................
Munkahelyének címe: ................................................................................................. tel: ........................................
Mióta tartozik ellátási körébe az igénylĘ: …………………………………………
Kelt: ..................................................................., ................... év ...................................................... hó ......... nap.

..........................................................................................
a kezelĘorvos aláírása, bélyegzĘjének lenyomata, száma”
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3. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

Az Fr. 1. számú melléklete a következĘ 7. ponttal egészül ki:
„7. Kromoszóma-rendellenességgel élĘnek kell tekinteni azt a személyt, aki az autoszómák
vagy nemi kromoszómák teljes egészének vagy azok egy részletének többletével vagy
hiányával született, és ebbĘl adódóan állapota súlyos vagy középsúlyos.”

4. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez

A fogyatékossági támogatás iránti kérelem adattartalma
1. A támogatás jogcímével, a kérelmezĘvel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok
1.1 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmet
1.1.1
fogyatékossági támogatás megállapítása vagy a már megállapított támogatás mértékének
állapotrosszabbodás miatti módosítása, vagy
1.1.2
a vakok személyi járadékára való jogosultságról történĘ lemondás és az alacsonyabb mértékĦ
fogyatékossági támogatás megállapítása, vagy
1.1.3
a vakok személyi járadékára való jogosultságról történĘ lemondás és a magasabb mértékĦ
fogyatékossági támogatás megállapítása
iránt nyújtják-e be;
1.2 a kérelmezĘ
1.2.1 neve
1.2.2 születési neve
1.2.3 születési helye, ideje
1.2.4 anyja neve
1.2.5 lakcíme
1.2.6 Társadalombiztosítási Azonosító Jele
1.2.7 állampolgársága (bevándorolt, letelepedett vagy menekült jogállása);
1.3 arra vonatkozó adat, hogy a kérelmezĘ gondnokság alatt áll-e, valamint a gondnokának neve és lakcíme;
1.4 a kérelmezĘ bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról
történĘ készpénzkifizetés kézbesítése útján) történĘ folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím.
2. A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
2.1 nyilatkozat arról, hogy a kérelmezĘ részesül-e magasabb összegĦ családi pótlékban, valamint arról, hogy
ha igen, akkor arról lemond;
2.2 nyilatkozat arról, hogy a kérelmezĘ részesül-e vakok személyi járadékában, valamint arról, hogy ha igen,
akkor arról lemond;
2.3 nyilatkozat a fogyatékossági támogatás folyósítását érintĘ változások – azok bekövetkezésétĘl számított
15 napon belül történĘ – bejelentésére elĘírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételérĘl, hogy a
kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
2.4 az 1.1.1 alpontban, valamint az 1.1.3 alpontban foglalt jogcímen benyújtott kérelem esetén nyilatkozat a
rehabilitációs szakigazgatási szervvel történĘ együttmĦködés vállalásáról.
3. Kitöltési útmutató és tájékoztatás a csatolandó dokumentumokról.”
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5. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
az idĘskorúak járadékának megállapítására
1. Személyes adatok
1.1. A kérelmezĘ személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.1.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.1.3. Anyja neve: .................................................................................................................................................
1.1.4. Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
1.1.5. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.1.6. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
1.1.8. Telefonszám (nem kötelezĘ megadni): .......................................................................................................
1.1.9. Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ............................................................
1.1.10. A fizetési számlát vezetĘ pénzintézet neve: ................................................................................................
1.2. A kérelmezĘ családi állapota:
1.2.1. F egyedülálló
1.2.2. F házastársával/élettársával él együtt
1.3. A kérelmezĘ házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
1.3.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.3.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.3.3. Lakóhely: ....................................................................................................................................................
1.3.4. Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
1.3.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
2. Jövedelmi adatok:
A
2.1.

Jövedelem típusa

B

C

KérelmezĘ

Házastárs/élettárs
havi jövedelme (forint)

2.2. Nyugdíj vagy nyugdíjszerĦ ellátás
2.3. KeresĘtevékenységbĘl származó jövedelem
2.4. Egyéb jövedelem
2.5. Összesen

3. Nyilatkozatok:
3.1.
Tudomásul veszem, hogy
3.1.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
illetékes adóigazgatósága útján – ellenĘrizheti,
3.1.2. a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
3.2.
Hozzájárulok a kérelemben szereplĘ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történĘ
felhasználásához.
3.3.
(A kérelmezĘ részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
3.3.1.* életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó), és
3.3.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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3.4.

(A kérelmezĘ házastársának/élettársának részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
3.4.1.* életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó), és
3.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: …………………………………………………., ……………………………………….
...................................................................
kérelmezĘ aláírása

..................................................................
kérelmezĘ
házastársának/élettársának aláírása

__________
* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejĦleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.

4. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a megfelelĘ választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
4.1.
A személyi adatok kitöltéséhez
4.1.1.
„Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nĘtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetĘk különélĘnek, ha a lakcímük különbözĘ.
4.2.
A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez
4.2.1.
„Nyugdíj vagy nyugdíjszerĦ ellátásként” kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a
hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezĘgazdasági járadékot, a korhatár elĘtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a balettmĦvészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást, a
rehabilitációs ellátást, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs
járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegĦ juttatásokat.
4.2.2.
„KeresĘtevékenységbĘl származó jövedelemnek” minĘsül minden olyan bevétel, amely
munkavégzésbĘl származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem).
4.2.3.
„Egyéb jövedelmek” között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a
gyermeknevelési támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy az önkormányzat által folyósított
pénzbeli ellátásokat (például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítĘ
támogatás, ápolási díj), valamint azon jövedelmeket, amelyek az elĘzĘ két rovatban nem tüntethetĘk fel.
4.2.4.
Ha a jövedelembĘl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor a jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett
összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
4.2.5.
Nem minĘsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ munkavégzés, az egyszerĦsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
4.2.6.
A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás összegét meghaladó részét.
4.2.7.
A havi jövedelem kiszámításakor
4.2.7.1. a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelĘzĘ hónap alatt, és
4.2.7.2. a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ĘstermelésbĘl származó jövedelem esetén a
kérelem benyújtását megelĘzĘ tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4.2.8.
A jövedelemrĘl a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak
másolatát.”
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6. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Kérelem aktív korúak ellátásának megállapítására
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.
1.1.10.

Személyi adatok
A kérelmezĘ személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezĘ megadni): .......................................................................................................
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri): ............................................................
A fizetési számlát vezetĘ pénzintézet neve: ................................................................................................

1.2.
A kérelmezĘ családi állapota:
1.2.1. F egyedülálló
1.2.2. F házastársával/élettársával él együtt
1.3.
A kérelmezĘ
1.3.1. F részesül fogyatékossági támogatásban
1.3.2. F nem részesül fogyatékossági támogatásban
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.

A kérelmezĘ házastársára/élettársára vonatkozó adatok:
Neve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................

1.5.
A kérelmezĘ házastársa/élettársa
1.5.1. F részesül fogyatékossági támogatásban
1.5.2. F nem részesül fogyatékossági támogatásban
1.6.

A kérelmezĘvel együtt élĘ, eltartott gyermekek száma összesen: .................. fĘ
A
Név

B

C

D

Születés ideje
(év, hó, nap)

18. életévét betöltött személy
esetén az oktatási intézmény
megnevezése

Megjegyzés*

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni,
- ha a gyermekre tekintettel gyermekgondozási segélyt, gyermeknevelési támogatást, gyermekgondozási díjat vagy terhességi
gyermekágyi segélyt folyósítanak,
- ha a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik, vagy
- életkortól függetlenül a tartós betegség vagy fogyatékosság fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének
betöltését megelĘzĘen is fennállt.
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2.
Jövedelemi adatok
A kérelmezĘ, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élĘ gyermekeinek a havi
jövedelme, forintban:
A
A jövedelem típusa

B

C

D

KérelmezĘ

Házastárs,
élettárs

Gyermekek
havi jövedelme (forint)

2.1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebbĘl: közfoglalkoztatásból származó

2.2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
ĘstermelĘi, illetve szellemi és más önálló
tevékenységbĘl származó

2.3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

2.4.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerĦ
rendszeres szociális ellátások

2.5.

Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások

2.6.

Egyéb jövedelem

2.7.

Összes jövedelem

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.

Jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Kérjük, hogy
F itt jelölje be, ha Ön egészségkárosodott, és
jelölje aláhúzással, ha csatolta
a) a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv érvényes és
hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását, vagy
b) a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága igazolását a fogyatékossági támogatásnak
vagy a vakok személyi járadékának a folyósításáról.
3.1.3. Amennyiben Ön a b) pontban foglaltakat nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshetĘ (az ellátást folyósító) hatóság megnevezése és címe:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3.2.
Kérjük, hogy
3.2.1. F itt jelölje be, ha Ön állástalan, és
3.2.2. jelölje aláhúzással, ha csatolta
a) annak a munkaügyi központnak az igazolását, amely a munkanélküli járadékot, álláskeresési
járadékot, álláskeresési segélyt, vállalkozói járadékot folyósította, vagy amellyel a kérelem benyújtása elĘtt
együttmĦködött;
b) a korábban folyósított szociális ellátások megszüntetésérĘl hozott határozatot vagy az ellátást
korábban folyósító szerv igazolását.
3.2.3. Amennyiben Ön e jogcímen kéri az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását és
közoktatási intézményben tanulmányokat folytató, 14 év alatti gyermekével él egy háztartásban, kérjük, alább
külön jelölje, ha csatolta a közoktatási intézmény igazolását arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását nem
tudja biztosítani:

F a fenti igazolást a kérelemhez csatoltam.
3.2.4. Amennyiben Ön
- a 3.2.2. a) alpontban foglalt igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel
megkereshetĘ munkaügyi központ megnevezése és címe:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
- a 3.2.2. b) alpontban foglalt határozatot, igazolást nem csatolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshetĘ, a korábbi szociális ellátást megszüntetĘ szerv megnevezése és címe:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
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4.
Nyilatkozatok
4.1.
Tudomásul veszem, hogy
4.1.1. a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság
illetékes adóigazgatósága útján – ellenĘrizheti,
4.1.2. a feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
4.2.
Hozzájárulok a kérelemben szereplĘ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történĘ
felhasználásához.
4.3.
(A kérelmezĘ részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
4.3.1.* életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó), és
4.3.2. keresĘtevékenységet nem folytatok,
4.3.3. gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy megváltozott munkaképességĦ
személyek ellátásában nem részesülök,
4.3.4. közoktatási, illetve felsĘoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat nem
folytatok,
4.3.5. vállalom az elhelyezkedésem érdekében szükséges nyilvántartásba vételt és az állami foglalkoztatási
szervvel való együttmĦködést,
4.3.6. vállalom az együttmĦködésre kijelölt szervvel való együttmĦködést,
4.3.7. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
4.4.
(A kérelmezĘ házastársának/élettársának részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
4.4.1.* életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó), és
4.4.2. a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: ....................................................................., ..................................

.....................................................
kérelmezĘ

.....................................................
nagykorú hozzátartozók aláírása

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejĦleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is

rendelkezik.

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy a nyomtatványon szíveskedjen a megfelelĘ választ X-szel jelölni, illetve a hiányzó adatokat
kitölteni.
5.1.
A személyi adatok kitöltéséhez:
5.1.1. „Egyedülálló” az a személy, aki hajadon, nĘtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetĘk különélĘnek, ha a lakcímük különbözĘ.
5.1.2. „Közös háztartásban élĘ eltartott gyermeknek” számít:
- a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezĘ gyermek,
- a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezĘ, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató gyermek,
- a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezĘ, felsĘoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató gyermek,
- korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelĘzĘen is fennállt.
5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat a kérelemhez csatolni kell.
5.2.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez:
5.2.1. „Jövedelem”: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrĘl vagy
külföldrĘl származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett
bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerĦsített vállalkozói adóról,
illetve az egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell
fizetni.
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5.2.2. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
5.2.2.1. Elismert költségnek minĘsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
5.2.2.2. Befizetési kötelezettségnek minĘsül a személyi jövedelemadó, az egyszerĦsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
5.2.3. Ha a magánszemély az egyszerĦsített vállalkozói adó vagy egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetĘ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minĘsülĘ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezĘgazdasági
ĘstermelĘ adóévi ĘstermelésbĘl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére
támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetĘ az
igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelĘ összeggel vagy a bevétel 85%-ának, illetve
állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelĘ összeggel.
5.2.4. Nem minĘsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást és az a melletti pótlékot, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az
anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását, a súlyos
mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi járadékát és a
fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, az
alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ munkavégzés, az egyszerĦsített foglalkoztatás, valamint az
adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás keretében
társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
5.2.5. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás összegét meghaladó részét.
5.2.6. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
5.2.7. A havi jövedelem kiszámításakor
5.2.7.1. rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelĘzĘ hónap alatt,
5.2.7.2. nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ĘstermelésbĘl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelĘzĘ tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
5.2.8. A jövedelem típusai:
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerzĘdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységbĘl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremĦködést igénylĘ – tevékenységbĘl
származó jövedelem.
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, ĘstermelĘi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbĘl származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébĘl
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzĘdés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerĦ rendszeres szociális ellátások: öregségi, özvegyi és szülĘi nyugdíj,
árvaellátás, baleseti hozzátartozói nyugellátások, korhatár elĘtti ellátás, szolgálati járandóság, a balettmĦvészeti
életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, bányász dolgozók
egészségkárosodási járadéka, rokkantsági járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások,
házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idĘskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, az ápolási díj; munkanélküli
járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggĘ pénzbeli juttatások, a felzárkózást
elĘsegítĘ megélhetési támogatás, a nevelĘszülĘi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébĘl, vagyoni értékĦ jog átruházásából származó
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jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az elĘzĘ sorokban nem került feltüntetésre.
5.2.9. A jövedelemrĘl a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak
másolatát.
5.3.
A jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok kitöltéséhez
5.3.1. Egészségkárosodott az a személy, aki
a) munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, illetve egészségkárosodásának mértéke legalább
50%-os, vagy
b) vakok személyi járadékában részesül, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.
5.3.2. A kérelemhez
5.3.2.1. az 5.3.1. a) alpontban meghatározott esetben mellékelni kell a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális
Hivatalnak vagy a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a munkaképesség legalább 67%-os mértékĦ
csökkenésérĘl, illetve a legalább 50%-os mértékĦ egészségkárosodásról készült érvényes és hatályos
szakvéleményét, elĘzetes szakhatósági állásfoglalását vagy szakhatósági állásfoglalását;
5.3.2.2. az 5.3.1. b) és c) alpontban meghatározott esetekben pedig
- vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy
vakok személyi járadékában, a súlyosan fogyatékos személy pedig fogyatékossági támogatásban részesül,
- vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.
5.3.3. Állástalan az a személy:
a) akinek a munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék (a
továbbiakban együtt: álláskeresési támogatás) folyósítási idĘtartama lejárt, és álláskeresést ösztönzĘ juttatásban,
képzési támogatásként keresetpótló juttatásban, illetve felzárkózást elĘsegítĘ megélhetési támogatásban nem
részesül, vagy
b) akinek az álláskeresési támogatás folyósítását keresĘtevékenység folytatása miatt a folyósítási
idĘtartam lejártát megelĘzĘen szüntették meg, és a keresĘtevékenységet követĘen az álláskeresési támogatásra
nem szerez jogosultságot, vagy
c) aki az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelĘzĘ két évben a
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább egy év idĘtartamban
együttmĦködött, vagy
d) akinek az ápolási díj, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás, a rehabilitációs járadék, az ideiglenes özvegyi nyugdíj, továbbá az árvaellátás megszĦnése
miatt az özvegyi nyugdíj folyósítását megszüntették, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelĘzĘen a
munkaügyi központtal, annak kirendeltségével, illetve a rehabilitációs hatósággal legalább három hónapig
együttmĦködött, vagy
e) akinek az aktív korúak ellátására való jogosultság iránti kérelem benyújtását megelĘzĘen fennálló
aktív korúak ellátására való jogosultsága nem az együttmĦködési kötelezettség megszegése miatt szĦnt meg,
feltéve, hogy az aktív korúak ellátása megállapítását a kérelmezĘ a korábbi jogosultság megszüntetésétĘl
számított harminchat hónapon belül kérte.
5.3.4. A kérelemhez vagy mellékelni kell az alábbi igazolások valamelyikét, vagy meg kell adni azon szerv
nevét és címét, ahonnan az irat beszerezhetĘ, így:
- az 5.3.3. a) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központnak az igazolása a munkanélküli
járadék, az álláskeresési járadék, álláskeresési segély folyósítása idĘtartamának lejártáról, valamint arról, hogy a
nem foglalkoztatott személy álláskeresést ösztönzĘ juttatásban nem részesül;
- az 5.3.3. b) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ igazolása arról, hogy az
álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn, továbbá a munkaviszonyban töltött azon napjainak
számáról, amelyeket az álláskeresési támogatás megállapításánál figyelembe kell venni;
- az 5.3.3. c) és d) alpontban meghatározott esetben: a munkaügyi központ, illetve a rehabilitációs
hatóság igazolása a megelĘzĘ együttmĦködés teljesítésérĘl;
- az 5.3.3. d) és e) alpontban meghatározott esetben: a korábban megállapított szociális ellátások
megszüntetésérĘl szóló határozat vagy a folyósító szerv igazolása, ha a korábbi ellátásokat nem a kérelmezĘ
jelenlegi lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat folyósította.
5.3.5. Amennyiben az igénylĘ 14. életévét be nem töltött, iskolában tanuló gyermekének a napközbeni ellátása
nem biztosított, az intézmény erre vonatkozó igazolását is csatolni kell.
5.3.6. A kérelmet a kérelmezĘn túlmenĘen a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást kérĘ vagy annak közeli hozzátartozója nem cselekvĘképes, helyette a törvényes képviselĘje
jogosult az aláírásra.”
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7. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„9. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM
a közgyógyellátás megállapítására
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

A kérelmezĘ személyre vonatkozó adatok:
Neve: ...........................................................................................................................................................
Születési neve: ............................................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................................
Születési helye, ideje (év, hó, nap): .............................................................................................................
Lakóhely: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
Telefonszám (nem kötelezĘ megadni): .......................................................................................................

2.
A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok
Kérjük, a közgyógyellátás jogcímére vonatkozóan a megfelelĘ alpontot [2.1., 2.2. vagy 2.3. alpont] szíveskedjen
megjelölni!
2.1.
FAlanyi [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (1)
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását,
2.1.1. Fbentlakásos gyermek- és ifjúságvédelmi intézményben lakó, átmeneti gondozott, átmeneti vagy
tartós nevelésbe vett kiskorú személyre tekintettel; vagy
2.1.2. Fmert az alábbi ellátások valamelyikében részesülök:
(kérjük X-szel külön is jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül!)
2.1.2.1. F egészségkárosodásra tekintettel nyújtott rendszeres szociális segély
2.1.2.2.
F hadigondozotti pénzellátás
2.1.2.3.
F nemzeti gondozotti pénzellátás
2.1.2.4. F központi szociális segély
2.1.2.5. F rokkantsági járadék
2.1.2.6. F rokkantsági ellátás
2.1.2.7. Föregségi nyugellátás (ha a nyugdíj megállapítását megelĘzĘen I. vagy II. csoportú rokkantsági
nyugellátásban, vagy rokkantsági ellátásban részesült)
2.1.2.8. F magasabb összegĦ családi pótlék (akkor is, ha abban nem a kérelmezĘ részesül, de azt a
kérelmezĘre tekintettel folyósítják)
2.1.3. Jelölje aláhúzással, ha csatolta:
2.1.3.1. az intézményi elhelyezést vagy nevelésbe vételt igazoló iratot;
(ellenkezĘ esetben adja meg a kiskorú személy gondozásba/nevelésbe vételét elrendelĘ gyámhivatal
megnevezését és címét:
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. )
2.1.3.2. a nyugdíjfolyósító szerv igazolását vagy határozatát
- a hadigondozotti pénzellátás,
- a nemzeti gondozotti ellátás,
- a központi szociális segély,
- a rokkantsági járadék,
- a rokkantsági ellátás,
- a korábbi I. vagy II. csoportú rokkantsági nyugellátás vagy rokkantsági ellátás öregségi nyugdíjként
való
folyósításáról;
[Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshetĘ (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási
száma:
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ]
2.1.3.3. a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatóságának igazolását vagy határozatát a magasabb
összegĦ családi pótlék folyósításáról.
[Ha Ön a fentiekben megjelölt ellátás folyósítását nem igazolta, a hivatal által adatszolgáltatási
kérelemmel megkereshetĘ (a megjelölt ellátást folyósító) szerv megnevezése és címe, az ellátás folyósítási
száma:
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ]
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2.2.
FNormatív [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (2)
bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását, jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplĘ, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint
a jövedelemnyilatkozatot!)
2.3.
FMéltányossági [a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. §
(3) bekezdése szerinti] jogcímen kérem a közgyógyellátás megállapítását jövedelmi helyzetemre és a magas
gyógyszerköltségemre tekintettel.
(Ez esetben ki kell tölteni a 3. pontban szereplĘ, a közeli hozzátartozókra vonatkozó adatokat, valamint
a jövedelemnyilatkozatot!)
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
1.

A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmezĘ családi körülménye:

F egyedül élĘ

F nem egyedül élĘ
A kérelmezĘ családjában élĘ közeli hozzátartozók adatai
A kérelmezĘ családjában élĘ közeli hozzátartozók száma: ......... fĘ.
A

B

C

D

Közeli hozzátartozó neve
(születési neve)

Családi kapcsolat
megnevezése

Közeli hozzátartozó
születési ideje

Megjegyzés*

2.
3.
4.
5.
6.
* Ebben az oszlopban kell feltüntetni, ha
– a 20 évesnél fiatalabb gyermek nem jár oktatási intézménybe, de önálló keresettel még nem rendelkezik,
– életkortól függetlenül a gyermek tartós betegségének vagy fogyatékosságának fennállását, amennyiben ez az állapot a gyermek 25.
életévének betöltését megelĘzĘen is fennállt.

3.3.
Jövedelmi adatok
A kérelmezĘ, valamint a családban élĘ közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:
1.

A

B

C

A jövedelem típusa

KérelmezĘ

A családban élĘ közeli hozzátartozók

2.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból származó

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, ĘstermelĘi, illetve
szellemi és más önálló tevékenységbĘl származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások

5.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerĦ rendszeres
szociális ellátások

6.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

7.

Egyéb jövedelem

8.

Összes jövedelem

4. Nyilatkozatok
4.1.
A 2.1. alpont szerinti alanyi jogcím esetén nyilatkozom arról, hogy krónikus betegségre tekintettel
4.1.1. 
F kérem
F nem kérem
4.1.2.
egyéni gyógyszerkeret megállapítását. (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelĘ választ!)
4.2.
A közgyógyellátási igazolvány átvételére vonatkozó nyilatkozat (kérjük X-szel jelölje be a megfelelĘ
választ!):
4.2.1.
F A közgyógyellátási igazolvány kézbesítését postai úton:
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. címre kérem.
4.2.2.
F A közgyógyellátási igazolványt
...................................................................................................................................................................................
fĘvárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél személyesen veszem át.
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4.3.
Kijelentem, hogy
4.3.1.* életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó),
4.3.2. a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejĦleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.)

4.4.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezĘ adóigazgatósága útján – ellenĘrizheti.
4.5.
Kijelentem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeit érintĘ lényeges tények, körülmények
megváltozásáról 15 napon belül értesítem az ellátást megállapító szervet.
4.6.
Hozzájárulok a kérelemben szereplĘ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történĘ
felhasználásához, továbbá a közgyógyellátási nyilvántartásban szereplĘ adatoknak a közgyógyellátás
információs rendszerében történĘ felhasználásához.
Kelt: ............................................................................., ..........................................................
..........................................................................
kérelmezĘ aláírása

..........................................................................
kérelmezĘ házastársának/élettársának
aláírása

5. TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
5.1.
A kérelem benyújtásának lehetĘségei
5.1.1. Az alanyi és a normatív jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmezĘ azon lakcíme szerint
illetékes járási hivatalnál kell benyújtania ahol életvitelszerĦen tartózkodik. A kérelem 2013. október 1-jétĘl a
kormányablaknál is elĘterjeszthetĘ, ebben az esetben a kormányablak továbbítja a benyújtott kérelmet a járási
hivatal felé.
5.1.2.
A méltányossági jogcímen megállapítható közgyógyellátást a kérelmezĘ azon lakcíme szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzĘjénél kell benyújtania, ahol életvitelszerĦen tartózkodik. FIGYELEM!
Méltányossági jogcímen a közgyógyellátás kizárólag abban az esetben állapítható meg, ha az igénylĘ
alanyi vagy normatív jogcímen nem jogosult az ellátásra!
5.2.
A jövedelmi adatok kitöltéséhez
5.2.1. Abban az esetben, ha a kérelmezĘ a közgyógyellátást jövedelmi helyzetére és magas
gyógyszerköltségére tekintettel kéri, a jogosultság megállapításához szükséges az egy családban élĘ közeli
hozzátartozók jövedelmének vizsgálata.
5.2.2. EgyedülélĘ: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
5.2.3. Család: egy lakásban vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt élĘ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezĘ közeli hozzátartozók
közössége.
5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít:
a) a házastárs, az élettárs;
b) a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülĘ, illetve
a szülĘ házastársa vagy élettársa;
c) az a vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, aki
ca) húszévesnél fiatalabb, és önálló keresettel nem rendelkezik,
cb) huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat,
cc) huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik, és felsĘoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytat,
cd) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi
vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelĘzĘen is fennállt.
5.2.5. A kérelem elbírálásához szükségesek a tanulói, hallgatói jogviszonyra és az egészségi állapotra
vonatkozó igazolások. Amennyiben a tanulói, hallgatói jogviszony fennállását a kérelmezĘ nem igazolja, úgy a
hivatal adatszolgáltatás iránti kérelemmel a közoktatási feladatkörében eljáró fĘvárosi és megyei
kormányhivatalt megkeresi.
5.2.6. A megváltozott munkaképességgel, rokkantsággal összefüggĘ, alanyi jogcímen közgyógyellátásra
jogosító ellátások:
5.2.6.1. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülĘ személynek az esetében, akinek az
egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minĘsítése alapján legfeljebb 30%,
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5.2.6.2. öregségi nyugellátás, a 2011. december 31-én I. vagy II. rokkantsági csoportba tartozó, az irányadó
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy esetében,
5.2.6.3. rokkantsági ellátás, annak a rokkantsági ellátásban részesülĘ személynek az esetében, aki 2011.
december 31-én I. vagy II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult (legalább 80%-os mértékĦ az
egészségkárosodása),
5.2.6.4. öregségi nyugellátás, annak a személynek az esetében, aki a nyugdíj megállapítását megelĘzĘen
rokkantsági ellátásban részesült és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportos rokkant volt, vagy új belépĘként
legfeljebb 30%-os egészségi állapotára tekintettel részesült az ellátásban.
5.2.7. Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldrĘl vagy külföldrĘl
származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az
adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerĦsített vállalkozói adóról, illetve az
egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
5.2.7.1. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt
az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni.
5.2.7.2. Elismert költségnek minĘsül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a
fizetett tartásdíj.
5.2.7.3. Befizetési kötelezettségnek minĘsül a személyi jövedelemadó, az egyszerĦsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelĘ egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék,
egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és
munkavállalói járulék.
5.2.7.4. Ha a magánszemély az egyszerĦsített vállalkozói adó vagy egyszerĦsített közteherviselési hozzájárulás
alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetĘ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint
elismert költségnek minĘsülĘ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.
5.2.7.5. Ha a mezĘgazdasági ĘstermelĘ adóévi ĘstermelésbĘl származó bevétele nem több a kistermelés
értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél),
akkor a bevétel csökkenthetĘ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelĘ összeggel vagy a
bevétel 85%-ának, illetve állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelĘ összeggel.
5.2.7.6. Nem minĘsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást, a kiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ munkavégzés, az egyszerĦsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
5.2.7.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás összegét meghaladó részét.
5.2.7.8. A családtagok jövedelmét külön-külön kell feltüntetni. A családi pótlékot, az árvaellátást és a tartásdíj
címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell figyelembe venni, akire tekintettel azt
folyósítják.
5.2.7.9. A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelĘzĘ hónap alatt,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ĘstermelésbĘl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelĘzĘ tizenkét hónap alatt
kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
5.2.8. Jövedelem típusai
5.2.8.1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási viszonyból származó jövedelem: különösen a
munkaviszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban, bírósági, ügyészségi, igazságügyi szolgálati
jogviszonyban, honvédség, rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, polgári nemzetbiztonsági
szolgálatok hivatásos és szerzĘdéses szolgálati jogviszonyában folytatott munkavégzésre irányuló
tevékenységbĘl, továbbá szövetkezet tagjaként folytatott – személyes közremĦködést igénylĘ – tevékenységbĘl
származó jövedelem.
5.2.8.2. Társas és egyéni vállalkozásból, ĘstermelĘi, illetve szellemi és más önálló tevékenységbĘl származó
jövedelem: itt kell feltüntetni a jogdíjat, továbbá a bérbeadó, a választott könyvvizsgáló tevékenységébĘl
származó jövedelmet, a gazdasági társaság magánszemély tagja által külön szerzĘdés szerint teljesített
mellékszolgáltatást.
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5.2.8.3. Táppénz, gyermekgondozási támogatások: táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási
díj, gyermekgondozási segély, gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj.
5.2.8.4. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerĦ rendszeres szociális ellátások: öregségi nyugdíj, özvegyi és szülĘi
nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások; korhatár elĘtti ellátás, szolgálati járandóság,
balettmĦvészeti életjáradék, átmeneti bányászjáradék, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rokkantsági
járadék, rehabilitációs járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó
jövedelempótlék, közszolgálati járadék.
5.2.8.5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások: különösen az idĘskorúak
járadéka, a rendszeres szociális segély, a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, az ápolási díj, az
adósságcsökkentési támogatás; munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési
támogatásként folyósított keresetpótló juttatás.
5.2.8.6. Egyéb jövedelem: például az ösztöndíj, szakképzéssel összefüggĘ pénzbeli juttatások, felzárkózást
elĘsegítĘ megélhetési támogatás, nevelĘszülĘi díj, szociális gondozói díj, végkielégítés és állampapírból
származó jövedelem, ingatlan és ingó tárgyak értékesítésébĘl, vagyoni értékĦ jog átruházásából származó
jövedelem, életjáradékból, föld és más ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, illetve minden olyan
jövedelem, amely az elĘzĘ sorokban nem került feltüntetésre.
5.2.9. A jövedelemrĘl a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak
másolatát.”
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8. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„2/A. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Adatlap
az idĘskorúak járadékának hivatalból történĘ megállapításához
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

Személyi adatok
[A HATÓSÁG TÖLTI KI]
Neve: ............................................................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ....................................................................................................................................
Lakóhelye: ....................................................................................................................................................
Tartózkodási helye .......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .........................................................................................................

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

[AZ ÜGYFÉL TÖLTI KI]
Telefonszám (nem kötelezĘ megadni): . .......................................................................................................
Fizetési számlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást fizetési számlaszámra kéri):
.....................................................................................................................................................................
A fizetési számlát vezetĘ pénzintézet neve:

1.2.3.

...................................................................................................................................................................................
1.2.4.
Az 1.1. alpont szerinti adataimban az alábbi változás(ok) történt(ek):
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
1.2.5. Családi állapot:
1.2.5.1.F egyedülálló
1.2.5.2.F házastársával/élettársával együtt élĘ
1.2.6. A házastárs/élettárs személyes adatai:
1.2.6.1. Neve: ...........................................................................................................................................................
1.2.6.2. Születési neve: ............................................................................................................................................
1.2.6.3. Lakóhelye: ..................................................................................................................................................
1.2.6.4. Tartózkodási helye: .....................................................................................................................................
1.2.6.5. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................................
2. Jövedelmi adatok*
A
1.

Jövedelem típusa

2.

Nyugdíj vagy nyugdíjszerĦ ellátás

3.

KeresĘtevékenységbĘl származó jövedelem

4.

Egyéb jövedelem

5.

Összesen

B

C

Ügyfél

Házastárs/élettárs

havi jövedelme (forint)

*Egyedülálló személy esetén csak akkor kell kitölteni, ha az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetését követĘen a
jövedelemben változás állt be.

3.
3.1.
3.1.1.**
3.1.2.
3.2.
3.2.1.**
3.2.2.

Nyilatkozatok
(A kérelmezĘ részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó),
az adatlapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(A kérelmezĘ házastársának/élettársának részérĘl:)
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó), és
a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
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3.3.
Tudomásul veszem, hogy a közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az
állami adóhatóság illetékes adóigazgatósága útján – ellenĘrizheti.
3.4.
A feltüntetett adatokban bekövetkezett változást köteles vagyok 15 napon belül az eljáró hatóságnak
bejelenteni.
Kelt: ....................................................................... ,......................................................
...................................................................
kérelmezĘ aláírása

..................................................................
kérelmezĘ
házastársának/élettársának aláírása

__________
** Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejĦleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
4. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATLAP KITÖLTÉSÉHEZ
A megfelelĘ választ X-szel kell jelölni, illetve a hiányzó adatokat kitölteni.
4.1.
Személyi adatok
4.1.1. Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nĘtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha
élettársa van. A házastársak akkor tekinthetĘk különélĘnek, ha a lakcímük különbözĘ.
4.2.
A jövedelemre vonatkozó adatok kitöltéséhez
4.2.1. A jövedelemre vonatkozó adatokat nem kell megadni, ha az ügyfél egyedülálló, és az aktív korúak
ellátására való jogosultságának megszĦnését követĘen jövedelmében változás nem állt be.
4.2.2. Nyugdíj vagy nyugdíjszerĦ ellátásként kell feltüntetni az öregségi nyugdíjat, az özvegyi nyugdíjat, a
hozzátartozói baleseti nyugellátást, a mezĘgazdasági járadékot, a korhatár elĘtti ellátást, a szolgálati
járandóságot, a balettmĦvészeti életjáradékot, az átmeneti bányászjáradékot, a rokkantsági ellátást, a
rehabilitációs ellátást, a bányászok egészségkárosodási járadékát, a rokkantsági járadékot, a rehabilitációs
járadékot, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásait és egyéb hasonló jellegĦ juttatásokat.
4.2.3. KeresĘtevékenységbĘl származó jövedelemnek minĘsül minden olyan bevétel, amely munkavégzésbĘl
származik (például: munkabér, megbízási díj, vállalkozásból származó jövedelem).
4.2.4. Egyéb jövedelmek között kell feltüntetni a táppénzt, a gyermekgondozási segélyt, a gyermeknevelési
támogatást, a munkaügyi szervek, a járási hivatal vagy az önkormányzat által folyósított pénzbeli ellátásokat
(például: álláskeresési támogatás, rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás, ápolási díj),
valamint azon jövedelmeket, amelyek az elĘzĘ két rovatban nem tüntethetĘk fel.
4.2.5. Ha a jövedelembĘl munkavállalói járulékot, személyi jövedelemadót, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékot, magán-nyugdíjpénztári tagdíjat fizetnek, akkor a jövedelemnek e befizetésekkel csökkentett
összegét kell a kérelemben szerepeltetni.
4.2.6. Nem minĘsül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az
alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
támogatást, a kiegészítĘ gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelĘszülĘk számára fizetett nevelési
díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi
juttatását, a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit, a vakok személyi
járadékát és a fogyatékossági támogatást, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján
biztosított juttatást, az alkalmi munkavállalói könyvvel történĘ munkavégzés, az egyszerĦsített foglalkoztatás,
valamint az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét, a házi segítségnyújtás
keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást.
4.2.7. A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi
jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítĘ támogatás összegét meghaladó részét.
4.2.8. A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelĘzĘ hónap alatt,
– nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, ĘstermelésbĘl származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelĘzĘ tizenkét hónap alatt
kapott összeg egy havi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4.2.9. A jövedelemrĘl a kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak
másolatát.”
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9. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Pr. 2. számú melléklet 4.2.8. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„4.2.8. A jövedelemrĘl – a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága által a családtámogatási
törvény szerint folyósított családtámogatási ellátás, vagy a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlĘségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény szerint folyósított fogyatékossági támogatás kivételével – a
kérelemhez mellékelni kell a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak másolatát.”

10. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

A Pr. 2/A. számú melléklet 4.2.9. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„4.2.9. A jövedelemrĘl a kérelemhez mellékelni kell – a családtámogatási törvény szerint folyósított
családtámogatási ellátás kivételével – a jövedelem típusának megfelelĘ iratot vagy annak másolatát.”
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11. melléklet a 95/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

1. A Pr. 3. számú melléklet 3.1.2. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3.1.2. jelölje aláhúzással, ha
a) csatolta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal vagy a rehabilitációs szakigazgatási szerv
érvényes és hatályos szakvéleményét vagy szakhatósági állásfoglalását, vagy
b) csatolta a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága igazolását a vakok személyi
járadékának folyósításáról, vagy
c) fogyatékossági támogatásban részesül.”

2. A Pr. 3. számú melléklet 5.1.3. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„5.1.3. A tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti,
örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolásokat – a magasabb összegĦ
családi pótlékra, illetve a fogyatékossági támogatásra vonatkozó irat kivételével – a kérelemhez csatolni kell.”
3. A Pr. 3. számú melléklet 5.3.2.2. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„5.3.2.2. az 5.3.1. b) alpontban meghatározott esetben pedig
- vagy mellékelni kell a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolását arról, hogy a vak személy
vakok személyi járadékában részesül,
- vagy meg kell adni a folyósító szerv nevét és címét.”
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A Kormány 96/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Cstr.) 9. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Cst. 7. § (3) bekezdése szerinti esetben a nevelési ellátás iránti kérelemhez csatolni kell a tankötelezettség
megszûnése miatt a gyermek tanulói jogviszonyát megszüntetõ iskola igazgatója által a 10. számú melléklet szerinti
adattartalommal kiállított igazolást. Amennyiben az igazolás a tanulói jogviszony megszüntetését követõ két
hónapon belül benyújtásra kerül és a kérelmezõ a megszüntetett iskoláztatási támogatás jogosultjával megegyezik,
az igazolás benyújtása a nevelési ellátás iránti kérelemnek minõsül.”

2. §

A Cstr. az 1. melléklet szerinti 10. számú melléklettel egészül ki.

3. §

Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 96/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„10. számú melléklet a 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A sajátos nevelési igényû gyermek tanulói jogviszonyának megszûnésérõl szóló igazolás adattartalma
1. A tanuló
1.1. neve,
1.2. születési helye,
1.3. születési ideje,
1.4. anyja neve,
1.5. lakcíme.
2. Az iskola
2.1. neve,
2.2. címe,
2.3. OM azonosítója.
3. A tanulói jogviszony megszûnésének idõpontja.
4. Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a sajátos nevelési igényû gyermek középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékos, vagy
siketvak, vagy tankötelezettségét fejlesztõ nevelés-oktatásban vagy fejlesztõ iskolai oktatás keretében teljesítette.
5. A sajátos nevelési igényét megállapító szakértõi bizottság
5.1. neve,
5.2. címe,
5.3. szakértõi véleményének kelte, száma.
6. Az iskola igazgatójának aláíróhelye.
7. A családi pótlék iránti kérelmet benyújtó személy
7.1. neve,
7.2. lakcíme,
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7.3.
7.4.

Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
fizetési számlaszáma vagy folyósítási címe, amennyiben a kérelmezõ fizetési számlaszámában vagy folyósítási
címében változás történt.
8. A gyermek Társadalombiztosítási Azonosító Jele.
9. A kérelmezõ aláíróhelye.”

A Kormány 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások
egyszerûsítésével összefüggõ módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), m) és q) pontjában,
a 66. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (1) bekezdés
a) és c) pontjában,
a 67–76. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d) és
n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 7/A. § a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minõsül, amennyiben a gyámhatóság a feladatkörébe tartozó
döntést hoz)
„ac) a gyermek törvényes képviselõje, gyermekvédelmi gyámja,”

2. §

A Gyer. a „Környezettanulmány” alcímet megelõzõen a következõ 8/D. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel
egészül ki:

„Belföldi jogsegély
8/D. § A gyámhatóság – ha technikai felkészültsége lehetõvé teszi – a megkeresést elektronikus levél útján küldi meg
a másik hatóság, szerv vagy személy részére. A gyámhatóság a megkeresést kinyomtatva elhelyezi az iratanyagban
vagy arról hivatalos feljegyzést készít.”
3. §

A Gyer. 14. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a gyámi vagy gondnoki feladatokat olyan személy látja el, akinek ez megbízáson alapuló vagy munkaköri
kötelessége, a döntés reá vonatkozóan a nevét, a személyes gondoskodást végzõ személyek adatainak mûködési
nyilvántartásáról szóló rendelet vagy a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési elõírásairól szóló
rendelet szerinti nyilvántartási számát, valamint a munkáltató, a megbízó, illetve a nevelõszülõi hálózat
fenntartójának, mûködtetõjének megnevezését és székhelyét tartalmazza.”

4. §

A Gyer. 30/E. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az átmeneti gondozásban részesülõ, az ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél vagy gyermekotthonban
elhelyezett, valamint a nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartás”
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5. §

A Gyer. 30/G. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek érdekében a gyámhivatal – lehetõség szerint a szülõ meghallgatását követõen –)
„b) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás
gyakoriságát, helyszínét, idõtartamát, valamint kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert,”

6. §

(1) A Gyer. 30/H. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A nevelésbe vétel elrendelésével, illetve felülvizsgálatával egyidejûleg – a gyermek és lehetõség szerint a szülõ
véleményét figyelembe véve – a gyámhivatal
a) hivatalból szabályozza – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyermek szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való
kapcsolattartását, és ennek keretében
aa) meghatározza a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, idõtartamát,
ab) dönt a gyermek gondozási helyén történõ meglátogatásáról, vagy ha annak feltételei fennállnak, az elvitel
formájában történõ kapcsolattartásról,
ac) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás
helyszínét és kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert,
ad) meghatározza a kapcsolattartás egyéb formáit (levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás,
csomagküldés),”
(2) A Gyer. 30/H. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a szülõ szülõi felügyeleti jogát megszüntették, a gyámhivatal csak a gyermek érdekében, kivételesen indokolt
esetben szabályozza a gyermekkel való kapcsolattartását.”

7. §

A Gyer. 30/I. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„30/I. § Az átmeneti gondozásban lévõ, ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek tekintetében a szülõ
kérelmére – a gyermekvédelmi gyám egyetértésével – a nyári idõszakos kapcsolattartás pótolható.”

8. §

A Gyer. 34. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A házasságkötéshez szükséges elõzetes engedély megadása iránti kérelemhez csatolni kell)
„b) a házasulandó felek jövedelemigazolását vagy a házasulók által bemutatott nyilatkozatot, amelybõl
megállapítható, hogy a 16. életévet betöltött házasuló, illetve a meglévõ vagy a 18. életévének elérése elõtt
születendõ gyermekének megélhetése és lakhatása a házasságkötés után biztosítva van, és
c) szükség esetén a családvédelmi szolgálat tanácsadásán való részvételt tanúsító igazolást.”

9. §

(1) A Gyer. 35. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a határozathozatal elõtt meghallgatja a házasulókat, a kiskorú házasuló törvényes képviselõjét,
valamint a házasulandó felek leendõ közös lakóhelyén környezettanulmányt készít.”
(2) A Gyer. 35. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A gyámhivatal a kiskorú házasságkötésének engedélyezésére irányuló eljárásban húsz napon belül hoz döntést, ha
a házasulandó feleknek nem kell részt venniük a családvédelmi szolgálat tanácsadásán.”

10. §

(1) A Gyer. 37. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (1a)–(1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti gyámhivatali eljárás célja a nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának
elõsegítése, ha a gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei alapján örökbefogadására
– a gyermekvédelmi szakszolgálat Gyvt. 141. § (5) bekezdése és az országos örökbefogadási nyilvántartás
Gyvt. 141/C. § (4) bekezdése szerinti adatai és tájékoztatása alapján – reális esély van.
(1a) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás a nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámjának
kérelmére vagy hivatalból indul. A hivatalból induló eljárást a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermeket gondozó
intézmény vagy a gyermekjogi képviselõ is kezdeményezheti.
(1b) A gyermek nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhivatal a hivatalból indítandó örökbefogadhatóvá
nyilvánítás iránti eljárás szükségességét – az iratok egyidejû megküldésével – jelzi az örökbefogadhatóvá nyilvánítás
iránti eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnak.
(1c) Az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatal döntését közli a szülõvel,
a gyermekvédelmi gyámmal, a gyermekvédelmi szakszolgálattal, a gyermeket gondozó intézménnyel, a gyermek
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nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhivatallal és – ha az eljárás az õ kérelmére indult – a gyermekjogi
képviselõvel.”
(2) A Gyer. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban
a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási
Hivatalának gyámhivatala (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt gyámhivatal) – ha a szülõi
felügyeleti jog megszüntetése érdekében pert nem kezdeményez – soron kívül jár el.”
(3) A Gyer. 37. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatónak nyilvánítás elõtt köteles kikérni, ha az eljárás)
„c) a gyermekotthon vagy – nevelõszülõnél nevelkedõ nevelésbe vett gyermek esetén – a nevelõszülõi hálózat
mûködtetõjének kezdeményezésére hivatalból indul, az a) pont aa) és ab) alpontjában felsorolt szervek, továbbá
a gyermek gyermekvédelmi gyámjának – a szülõ-gyermek kapcsolat alakulását tartalmazó – véleményét;”
11. §

(1) A Gyer. 39. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a gyámhivatalnak az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra
való alkalmasságának megállapítására tesz javaslatot, az örökbe fogadni szándékozó személy egyidejû értesítése
mellett a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye szerint – ha az örökbe
fogadni szándékozók lakóhelye különbözõ gyámhivatalok illetékességi területén van, a választásuk szerint – illetékes
gyámhivatalnak megküldi
a) az ügyfél kérelmét,
b) az általa elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét,
c) a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról,
d) az örökbefogadás elõtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
e) a felkészítõ tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot,
f) a környezettanulmányt,
g) a 38. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével kialakított javaslatát.
(1a) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat a gyámhivatalnak az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra
való alkalmatlanságának megállapítására tesz javaslatot, az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére
az (1) bekezdés a)–d), valamint f) és g) pontja szerinti iratokat küldi meg a gyámhivatal számára.”
(2) A Gyer. 39. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (2a) és (2b) bekezdéssel
egészül ki:
„(2) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmasságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) a jövedelmi viszonyra vonatkozó igazolás,
c) az örökbe fogadni szándékozó személy és házastársa meghallgatása, valamint
d) szükség szerint környezettanulmány és egyéb bizonyítékok
alapján dönt.
(2a) Ha a gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmatlanságának megállapítására tett javaslatot, a gyámhivatal
a) az (1a) bekezdésben foglalt, a gyermekvédelmi szakszolgálat által megküldött dokumentumok,
b) a jövedelmi viszonyra vonatkozó igazolás,
c) az örökbe fogadni szándékozó személy és házastársa meghallgatása,
d) szükség szerint környezettanulmány, az Országos Gyermekvédelmi Szakértõi Névjegyzék gyermekek, illetve
a gyámhatósági eljárásban érintett személyek személyiségvizsgálata szakterületén szakértõi tevékenységet végzõ és
pszichológus végzettségû szakértõ véleménye, valamint egyéb bizonyítékok
alapján dönt.
(2b) Ha a gyámhivatal a (2a) bekezdésben foglaltak alapján valószínûsíti az örökbe fogadni szándékozó személy
örökbefogadásra való alkalmasságát, a döntés meghozatala elõtt felhívja az örökbe fogadni szándékozó személyt
az (1) bekezdés e) pontja szerinti irat becsatolására.”
(3) A Gyer. 39. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A gyámhivatalnak az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozata annak jogerõre emelkedésétõl
számított három évig hatályos. Ha három éven belül az örökbefogadási eljárás jogerõsen befejezõdik, a határozat
az örökbefogadás tárgyában hozott határozat jogerõre emelkedésének napjával hatályát veszti.”
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12. §

(1) A Gyer. 41. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermek gondozásba történõ kihelyezése érdekében az örökbefogadás engedélyezése során a kijelölt gyámhivatal
megvizsgálja:)
„a) az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságát tanúsító jogerõs gyámhivatali határozatot,”
(2) A Gyer. 41. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kijelölt gyámhivatal az (1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontja szerinti dokumentumok beszerzése érdekében
megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot.”
(3) A Gyer. 41. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermek gondozásba történõ kihelyezése elõtt a kijelölt gyámhivatal:)
„a) az örökbe fogadni szándékozó személynél környezettanulmányt végez, vagy a környezettanulmány elkészítése
érdekében megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, feltéve, hogy nem áll rendelkezésére a gyermekvédelmi
szakszolgálat által egy hónapnál nem régebben készített környezettanulmány,”
(4) A Gyer. 41. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése elõtt csatolja a jövedelmi viszonyairól
szóló igazolást, valamint külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a születési és a házassági anyakönyvi
kivonatát.”
(5) A Gyer. 41. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a bekezdés a következõ g) ponttal
egészül ki:
(A gyermek örökbefogadásának engedélyezése elõtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi:)
„c) a szülõi felügyeletet megszüntetõ, illetve a szülõ cselekvõképességét érintõ gondnokság alá helyezésérõl szóló
jogerõs bírói ítéletet,”
„g) belföldön történt születés vagy házasságkötés esetén az örökbe fogadni szándékozó személy születési és
házassági anyakönyvi kivonatát.”

13. §

(1) A Gyer. 42. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A kijelölt gyámhivatal az eljárás során köteles meghallgatni:)
„f) a kiskorú vér szerinti szülõ törvényes képviselõjét, kivéve, ha titkolt terhesség esetén helyt ad a korlátozottan
cselekvõképes kiskorú Gyvt. 128. § (1a) bekezdése szerinti kérelmének.”
(2) A Gyer. 42. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha az (1) bekezdés d) és f) pontja esetén a gyermekvédelmi gyám a törvényes képviselõ, nyilatkozatát írásban is
elõterjesztheti.”

14. §

(1) A Gyer. 45. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kijelölt gyámhivatal a 41. § (1)–(2) bekezdésében felsorolt iratok, illetve az örökbe fogadni szándékozó személy
és a gyermek szülõjének – gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermek esetén a gyermekvédelmi szakszolgálat
javaslata és a gyermekvédelmi gyám – kérelme alapján tizenöt napon belül, hathetesnél fiatalabb gyermek esetén
nyolc napon belül dönt a kötelezõ gondozásba történõ kihelyezésrõl. A kijelölt gyámhivatal a kötelezõ gondozásba
történõ kihelyezést elrendelõ határozatában a gondozási idõ számításánál figyelembe veszi a tényleges gondozás
kezdõ idõpontját.”
(2) A Gyer. 45. § (5) bekezdése nyitó szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Nem kell a kötelezõ gondozásba történõ kihelyezésrõl határozatban rendelkezni, azonban a kijelölt gyámhivatal
az örökbefogadási eljárás során környezettanulmányt végez vagy szerez be, ha”
[a) az örökbefogadó és a vér szerinti szülõ házastársak, vagy
b) az örökbefogadó és a vér szerinti szülõ meghallgatása során arról nyilatkozik, hogy a gyermeket a vér szerinti szülõ
hozzájárulásával már legalább egy éve saját háztartásában gondozza, vagy
c) a nevelésbe vett gyermeket a nevelõszülõje (és házastársa) fogadja örökbe, és a gyermek megfelelõ nevelésérõl,
gondozásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik, és ennek tényét a nevelõszülõi hálózat mûködtetõje
igazolta,
d) a hathetesnél fiatalabb, ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket az örökbefogadó legalább egy hónapja saját
háztartásában gondozza,
e) a gyámság alatt álló gyermeket családbafogadó gyámja fogadja örökbe, és a gyermek megfelelõ nevelésérõl,
gondozásáról legalább egy éve saját háztartásában gondoskodik.]
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15. §

A Gyer. 46. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az örökbefogadás engedélyezésérõl szóló határozat jogerõre emelkedésével egyidejûleg a kijelölt gyámhivatal külön
határozatban rendelkezik az örökbefogadáshoz kapcsolódó egyéb kérdésekrõl, így különösen)
„b) a nevelésbe vétel megszûnésének megállapításáról, meghatározva a megszûnés napját,”

16. §

A Gyer. 48. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az örökbefogadás felbontásáról szóló határozatát a kijelölt gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást és
szükség esetén az árvaellátást folyósító szervvel.”

17. §

A Gyer. „Külföldi állampolgárságú örökbefogadóra vonatkozó rendelkezések” alcíme a következõ 51/A. §-sal egészül ki:
„51/A. § (1) Ha a külföldi állampolgárságú örökbefogadó magyar állampolgárságú gyermeket fogadott örökbe
külföldön, az örökbefogadó vagy az örökbefogadott kérheti a kijelölt gyámhivataltól a külföldi hatóság
örökbefogadást engedélyezõ határozatának jóváhagyását. A kérelmet a korlátozottan cselekvõképes örökbefogadott
önállóan is elõterjesztheti.
(2) A jóváhagyás iránti kérelemhez az örökbefogadást engedélyezõ külföldi határozatot és a gyermek születését
igazoló okmányt felülhitelesítéssel és hiteles magyar fordítással ellátva kell csatolni.
(3) A kijelölt gyámhivatal az eljárás során az elõterjesztett kérelem, a becsatolt dokumentumok és szükség esetén
a felek meghallgatása alapján húsz napon belül dönt.
(4) A kijelölt gyámhivatal akkor hagyja jóvá az örökbefogadást engedélyezõ külföldi határozatot, ha az örökbefogadás
nem tartozik a Hágai Örökbefogadási Egyezmény hatálya alá, a jóváhagyás kérelmezésekor az örökbefogadott kiskorú
és az örökbefogadás a magyar jogban meghatározott feltételeknek is megfelel.”

18. §

A Gyer. 52. §-a a következõ (4)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a magyar állampolgárságú örökbefogadó külföldi állampolgárságú gyermeket fogadott örökbe külföldön,
az örökbefogadó vagy az örökbefogadott kérheti a kijelölt gyámhivataltól a külföldi hatóság örökbefogadást
engedélyezõ határozatának jóváhagyását. A kérelmet a korlátozottan cselekvõképes örökbefogadott önállóan is
elõterjesztheti.
(5) A jóváhagyás iránti kérelemhez az örökbefogadást engedélyezõ külföldi határozatot és a gyermek születését
igazoló okmányt felülhitelesítéssel és hiteles magyar fordítással ellátva kell csatolni.
(6) A kijelölt gyámhivatal az eljárás során az elõterjesztett kérelem, a becsatolt dokumentumok és szükség esetén
a felek meghallgatása alapján húsz napon belül dönt.
(7) A kijelölt gyámhivatal akkor hagyja jóvá az örökbefogadást engedélyezõ külföldi határozatot, ha az örökbefogadás
nem tartozik a Hágai Örökbefogadási Egyezmény hatálya alá, a jóváhagyás kérelmezésekor az örökbefogadott kiskorú
és az örökbefogadás a magyar jogban meghatározott feltételeknek is megfelel.”

19. §

A Gyer. VII. Fejezete a következõ 64/A. és 64/B. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Titkolt terhesség esetén a gyermek lakóhelyének megállapítása
64/A. § (1) A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya a Gyvt. 128. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfelelõen – abból a célból, hogy a gyermek részére kiállított iratok ne az õ lakóhelyére kerüljenek kézbesítésre –
kérelmezheti a gyámhivatalnál születendõ gyermeke lakóhelyének az övétõl eltérõ megállapítását.
(2) A cselekvõképtelen és a korlátozottan cselekvõképes kiskorú válsághelyzetben lévõ várandós anya a törvényes
képviselõjével együtt jogosult a kérelem elõterjesztésére. A korlátozottan cselekvõképes kiskorú anya a kérelmét
törvényes képviselõje nélkül is elõterjesztheti, ha a törvényes képviselõ eljárásban történõ részvétele az õ vagy
a születendõ gyermek érdekét veszélyeztetné.
(3) A gyámhivatal tájékoztatást ad a válsághelyzetben lévõ várandós anya számára az õt, illetve a születendõ
gyermeket megilletõ jogokról, támogatásokról és ellátásokról, azok elérhetõségérõl, a gyermek családi jogállása
rendezésére irányuló eljárásról és az örökbefogadási eljárásról.
(4) A gyámhivatal a születendõ gyermek lakóhelyeként a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét
állapítja meg.
(5) A gyámhivatal soron kívül, egyszerûsített határozatot hoz, amely tartalmazza
a) a születendõ gyermek lakóhelyének megállapítását,
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b) a válsághelyzetben lévõ várandós anya tájékoztatását arról, hogy
ba) a születendõ gyermek lakóhelyének megállapítására csak akkor kerül sor, ha a gyámhivatali határozatot átadja
a gyermek születésekor az egészségügyi intézménynek, ellenkezõ esetben a gyermek lakóhelyét az õ lakóhelyével
egyezõen állapítják meg,
bb) a gyermek számára kiállított iratok a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkeznek meg, és azok
a születendõ gyermek törvényes képviselõjének adhatók ki,
c) az anya által felkeresni kívánt egészségügyi intézmény felhívását, hogy az anya kérelmére a határozatot
az élveszületési lappal együtt küldje meg az anyakönyvvezetõnek,
d) a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat megkeresését, hogy a gyermek számára kiállított iratokat õrizze
meg és a gyámhivatal rendelkezése szerint adja ki a törvényes képviselõnek,
e) a határozat idõbeni hatályának megállapítását.
(6) A születendõ gyermek lakóhelyét megállapító gyámhivatali határozat a jogerõre emelkedéstõl számított kilenc
hónapig hatályos.
(7) A gyámhivatal határozatát közli a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálattal.
64/B. § (1) A szülõi felügyeletet gyakorló szülõ, a gyám vagy az örökbe fogadó szülõ kérheti a gyámhivataltól a gyermek
iratainak kiadását.
(2) A gyámhivatal a szülõi felügyeletet gyakorló szülõ vagy gyám kérelmére felhívja a fõvárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálatot a gyermek iratainak kiadására, rendelkezik annak módjáról és határozatban megállapítja a gyermek
lakóhelyét a törvényes képviselõ lakóhelyével megegyezõen.
(3) Az örökbefogadási ügyben eljáró gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére dönt a gyermek
iratainak az örökbe fogadni szándékozó személy részére történõ kiadásáról.
(4) A gyámhivatal határozatát közli a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálattal.”
20. §

A Gyer. 77. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„77. § (1) A fiatal felnõtt az otthonteremtési támogatás iránti kérelmét a 15. számú melléklet szerinti
formanyomtatványon terjeszti elõ.
(2) Az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó, 16. számú melléklet szerinti pénzfelhasználási
tervben – az otthonteremtési támogatás legfeljebb 10%-ának mértékéig – feltüntethetõek a Gyvt. 25. §
(5) bekezdésében foglaltakhoz kapcsolódó járulékos költségek, így különösen a visszterhes vagyonátruházási illeték,
az eljárási illeték, a hitelbírálati díj, a közjegyzõi díj és az ügyvédi költség.”

21. §

A Gyer. 79. § g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkezõ részében a 14. §-ban foglaltakon túl)
„g) a Gyvt. 26. § (5) bekezdése szerinti esetekben rendelkezik az elidegenítési tilalom bejegyzésérõl.”

22. §

23. §

(1) A Gyer. 80. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A gyámhivatal – az (1a) bekezdésben meghatározott kivétellel – az utógondozó írásban benyújtott
tájékoztatójának figyelembevételével és szükség szerint környezettanulmány elkészítését követõen elbírálja a fiatal
felnõttnek az otthonteremtési támogatás felhasználásáról készített elszámolását és – ha az utógondozást a Gyvt. 92. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak miatt rendelték el – megállapítja az utógondozás megszûnését.
(1a) Ha az otthonteremtési támogatás felhasználásának engedélyezése kizárólag ingatlanvásárlás céljára történt,
akkor a gyámhivatal az ingatlan tulajdonjogának megszerzésérõl, illetve az elidegenítési tilalom bejegyzésérõl szóló
jogerõs földhivatali döntésrõl történõ tudomásszerzés alapján a fiatal felnõtt külön elszámolása nélkül hivatalból
állapítja meg az otthonteremtési támogatás felhasználását és – ha az utógondozást a Gyvt. 92. § (1) bekezdés
c) pontjában foglaltak miatt rendelték el – az utógondozás megszûnését.”
(2) A Gyer. 80. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A korábbi, elidegenítési tilalommal terhelt ingatlan vételárának felhasználásával megszerzett új ingatlan esetén
a gyámhivatal – az elõzõleg elõírt idõtartam lejártáig – bejegyezteti az elidegenítési tilalmat az új ingatlanra.”
A Gyer. ÖTÖDIK RÉSZE a következõ XI/A. Fejezettel egészül ki:

„XI/A. FEJEZET
A HÁTRÁNYOS ÉS HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET FENNÁLLÁSÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
83/A. § A települési önkormányzat jegyzõje a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetének fennállását
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a) a szülõ(k), családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége tekintetében a szülõ(k), családbafogadó gyám iskolai
végzettségre vonatkozó önkéntes adatszolgáltatása,
b) az alacsony foglalkoztatottság tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 18. §-a alapján vezetett nyilvántartása vagy az Szt. 33. §-a szerinti ellátásra való
jogosultság hiányában az állami foglalkoztatási szervnek a szülõ, családbafogadó gyám álláskeresõként történõ
nyilvántartásáról szóló igazolása,
c) a településre vonatkozó integrált városfejlesztési stratégia szegregátum meghatározása, vagy ennek hiányában
a lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében az elvégzett vagy beszerzett környezettanulmány
alapján állapítja meg.”
24. §

A Gyer. 92. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„92. § (1) A családbafogadás iránti eljárás során a gyámhivatal
a) az eljárás megindulását követõ nyolc napon belül
aa) meghallgatásra idézi a Gyvt. 70. § (1) bekezdésében és 128. §-ában meghatározott személyeken kívül
a családbafogadó személyt, illetve személyeket, valamint a kérelmezõt értesíti a meghallgatás idõpontjáról,
ab) intézkedik a környezettanulmány beszerzése érdekében, ha azt nem a gyámhivatal végzi el,
b) tájékoztatja a feleket nyilatkozataik jogkövetkezményérõl,
c) megvizsgálja a családbafogadás okát és várható idõtartamát,
d) megvizsgálja a szülõ(k) által megnevezett családbafogadó személy(ek) alkalmasságát, valamint azt, hogy
viselhet(nek)-e gyámságot.
(2) A gyámhivatal abban az esetben is engedélyezheti a családbafogadást, ha a különélõ másik szülõ a szabályszerû
idézés ellenére nem jelent meg a meghallgatáson, különösen amennyiben a különélõ szülõ nem tart kapcsolatot
a gyermekével.”

25. §

A Gyer. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § (1) A családbafogadásról szóló határozat rendelkezõ része a 14. §-ban és a 130. §-ban foglaltakon kívül
tartalmazza
a) a családbafogadás határozatlan idõre történõ engedélyezését és a családbafogadó személy gyámul történõ
kirendelését,
b) a szülõi felügyeleti jog szünetelésének megállapítását,
c) a szülõ tartási kötelezettségének fennmaradására vonatkozó tájékoztatást,
d) kérelem esetén a szülõ és a gyermek kapcsolattartási jogának gyakorlásáról való rendelkezést vagy kérelem
hiányában a szülõ és a családbafogadó gyám tájékoztatását arról, hogy a kapcsolattartásról bármelyikük kérelme
esetén a gyámhivatal dönt,
e) a Gyvt. 71. § (5) bekezdése esetén a szülõ vagyonkezelésérõl és törvényes képviseletérõl való rendelkezést,
f) nevelésbe vett gyermek esetén a nevelésbe vétel egyidejû megszüntetését és a 110. § (1) bekezdésében foglaltakról
való szükség szerinti rendelkezést,
g) a családbafogadás felülvizsgálatának idõpontját.
(2) A családbafogadásról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást
és szükség esetén az árvaellátást folyósító szervvel, valamint a gyermeket ellátó védõnõvel a családbafogadó gyám
kirendelésének tényét.”

26. §

A Gyer. 94. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a felülvizsgálat eredményeképpen a gyámhivatal azt állapítja meg, hogy a családbafogadás fenntartása
ellentétes a gyermek érdekével, a gyámhivatal intézkedik a gyermek saját családjába történõ visszahelyezése iránt,
feltéve, hogy a családbafogadásra okot adó körülmények már nem állnak fenn. Ellenkezõ esetben – az ítélõképessége
birtokában lévõ gyermek véleményének figyelembevételével – a gyermekvédelmi gondoskodásnak azt a formáját
rendeli el, amely a gyermek számára a legmegfelelõbb.
(3) Ha a családbafogadás megszüntetését a szülõ vagy a családbafogadó gyám kéri, a gyámhivatal megszünteti
a családbafogadást. A kérelem elbírálásánál vizsgálni kell, hogy a gyermek saját családjába visszahelyezhetõ-e.
Ellenkezõ esetben a gyámhivatal – az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményének figyelembevételével –
a gyermekvédelmi gondoskodás más formája iránt intézkedik.”
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27. §

A Gyer. 95. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„95. § (1) Az ideiglenes hatályú elhelyezést, mint a gyermek érdekében történõ azonnali intézkedést megalapozza
a) a gyermek súlyos veszélyeztetettsége,
b) a gyermek által tanúsított olyan magatartás, amely életét közvetlen veszélynek teszi ki, vagy testi, szellemi, értelmi,
érzelmi fejlõdésében jelentõs és helyrehozhatatlan károsodást okozhat,
c) a bíróság szülõi felügyeletet megszüntetõ határozata, amennyiben annak hatálya a késõbb született gyermekre is
kihat,
d) a szülõ gyermekének ismeretlen személy általi örökbefogadásához való hozzájárulása,
e) ha a gyermek felügyelet nélkül marad.
(2) A gyermek ideiglenes gondozási helyét – ha a gyermek ideiglenes elhelyezésére különélõ szülõnél, más
hozzátartozónál, illetve személynél nincs lehetõség – a gyermek lakóhelyéhez igazodóan kell meghatározni
a Gyvt. 72. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.”

28. §

A Gyer. 97. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A gyermeket ideiglenes hatállyal nevelõszülõnél, gyermekotthonban vagy az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos
személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában, fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonában
(a továbbiakban együtt: fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona) történõ elhelyezésérõl szóló határozat
rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a gyermeknek az ideiglenes gondozási helyre vitelérõl való rendelkezést,
b) annak a megállapítását, hogy a szülõ, a gyám gondozási, nevelési joga szünetel,
c) a gyermeket gondozásba vevõ személy, nevelõszülõi hálózat vagy intézmény felhívását a gondozásba vétel
idõpontjának közlésére,
d) a tájékoztatást az ideiglenes hatályú elhelyezés kötelezõ felülvizsgálatáról és szükség esetén rendelkezést
az iratoknak a felülvizsgálat lefolytatására illetékes gyámhivatal részére történõ megküldésérõl,
e) külföldi állampolgárságú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését követõen a Budapest Fõváros V. kerületi
Gyámhivatalának megkeresését,
f) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását,
g) három év alatti gyermek esetén a kora miatt fennálló különleges ellátási szükségletének tényét,
h) a családi pótlék igénylésére történõ felhívást,
i) a gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés esetén
ia) a kapcsolattartásra [30/G. § (2) bek.],
ib) szükség esetén a gyermekvédelmi gyám kirendelésére [Gyvt. 84. § (1) bek.]
vonatkozó döntést.
(2) Az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelõ határozatot közölni kell a gyermekétõl külön élõ szülõvel és
a gondozási helyen mûködõ gyermekjogi képviselõvel.
(3) Ha a gyámhivatal a különélõ másik szülõnél vagy harmadik személynél történõ ideiglenes hatályú elhelyezésrõl
dönt, és ezzel egyidejûleg a gyermek elhelyezése vagy elhelyezésének megváltoztatása iránt pert indít, a határozat
rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a szülõ szülõi felügyeleti joga szünetelésének megállapítását,
b) a másik szülõ szülõi felügyeleti joga feléledésének megállapítását vagy a gyámrendelést,
c) kérelem esetén a kapcsolattartás kérdésében való döntést,
d) a gyermeknek a különélõ másik szülõ vagy harmadik személy által történõ átvételének helyérõl, idõpontjáról és
módjáról szóló döntést,
e) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását.
(4) Ha a szülõ gyermekének ismeretlen személy általi örökbefogadásához járul hozzá, az ideiglenes hatályú
elhelyezésrõl szóló határozat a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a szülõi felügyeleti jog szünetelésének vagy megszûnésének megállapítását,
b) a gyermekvédelmi gyám kirendelését,
c) az ideiglenes hatályú elhelyezés kezdõ idõpontját,
d) a gyermeknek a leendõ örökbefogadó szülõnek történõ kiadásáról, vagy ha erre nincs lehetõség, az ideiglenes
gondozási helyre való vitelérõl való döntést,
e) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását.”
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29. §

A Gyer. 97/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„97/A. § (1) A Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló
határozat elleni fellebbezés nyolc napon belül nyújtható be, kivéve, ha az ügyészség, a bíróság vagy fellebbezés esetén
a szociális és gyámhivatal döntött a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésérõl.
(2) A Gyvt. 72. § (1) bekezdése szerinti beutaló szerv által hozott ideiglenes hatályú elhelyezésrõl szóló határozat elleni
fellebbezést a beutaló szerv székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal bírálja el tizenöt napon belül.
(3) Ha a szociális és gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezés elleni fellebbezés elbírálásának eredményeként
az elsõ fokú határozatot megsemmisíti, ezzel egyidejûleg rendelkeznie kell a gyermeknek a szülõ vagy a gyám részére
történõ kiadásáról. Az ideiglenes hatályú elhelyezés nem semmisíthetõ meg, ha a gyermek a szülõ vagy a gyám részére
nem adható ki.”

30. §

A Gyer. 98. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gyámhivatal az ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetését elrendelõ határozatában megjelöli az ideiglenes
hatályú elhelyezés utolsó napját.”

31. §

A Gyer. 99. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A nevelésbe vétel
99. § (1) Nevelésbe vételre nem kerülhet sor, ha a veszélyeztetettség megszüntetése és a gyermek gondozása
megfelelõen biztosítható a különélõ másik szülõnél vagy harmadik személynél történõ ideiglenes elhelyezéssel,
családbafogadással, a gyermek átmeneti gondozásával, valamint fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
történõ elhelyezése útján.
(2) Ha a nevelésbe vétel feltételei nem állnak fenn, a gyámhivatal a kérelem elutasításával, illetve az eljárás
megszüntetésével egyidejûleg
a) megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot a gyermekjóléti alapellátás keretében történõ segítségnyújtásra,
b) indokolt esetben elrendeli a gyermek védelembe vételét.
(3) A gyámhivatal
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek nevelésbe vételérõl és gondozási helyének meghatározásáról, valamint
a járulékos kérdésekrõl lehetõség szerint,
b) a gyermek nevelésbe vételérõl és gondozási helyének meghatározásáról, valamint a járulékos kérdésekrõl
lehetõség szerint,
c) a nevelésbe vett gyermek gondozási helyének meghatározásáról és a járulékos kérdésekrõl
egy eljárás keretében, harmincöt napon belül, fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított határozatban
dönt.”
32. §

A Gyer. 100. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„100. § (1) Ha a gyámhivatal a Gyvt. 78. § (1) bekezdése alapján a gyermeket nevelésbe veszi, a gyermek jogosult
az otthont nyújtó ellátásra.
(2) A gyámhivatal a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárása során feltárja azokat a körülményeket, amelyek
a szülõt akadályozzák a gyermek nevelésében és a veszélyeztetettség elhárításában, így különösen a szülõk, más
családtagok személyiségével, egészségi állapotával, a gyermekhez fûzõdõ viszonyával, életvitelével és szociális
helyzetével kapcsolatos lényeges körülményeket, valamint tájékozódik a gyermek vagyoni helyzetérõl, ennek
érdekében
a) lehetõség szerint meghallgatja a szülõt, kivéve, ha a bíróság megszüntette a szülõ szülõi felügyeleti jogát,
b) megkeresi a gyermekjóléti szolgálatot, hogy végezzen környezettanulmányt, küldje meg az elõzményi iratokat és
tegyen javaslatot a nevelésbe vétel tárgyában,
c) a szükséges iratok megküldésével megkeresi a gyermekvédelmi szakszolgálatot, hogy tegyen javaslatot
ca) a gyermek gondozási helyére és a gyermekvédelmi gyám személyére,
cb) a kapcsolattartás módjára, formájára és helyére,
d) szükség esetén háziorvosi igazolást szerez be a gyermek tartós vagy fertõzõ betegségérõl,
e) megvizsgálja, hogy a gyermek részesül-e a Gyvt. 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.”

33. §

A Gyer. 102. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„102. § (1) A nevelésbe vételt elrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
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a) a gyermek ideiglenes gondozási helyének meghatározását,
b) három év alatti gyermek esetén a kora miatt fennálló különleges ellátási szükséglet kimondását,
c) a gyermek számára gyermekvédelmi gyám kirendelését, a gyermekvédelmi gyám tájékoztatását a gyermek
gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl, valamint felhívását a gyermek számára esetlegesen járó
árvaellátás igénylésére és szükség esetén a gyermek vagyonának leltározásában való közremûködésre,
d) a nevelésbe vétel kezdõ idõpontját,
e) a családi pótlék igénylésére való felhívását
ea) a nevelõszülõnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelõszülõ,
eb) a gyermekotthon vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon,
ec) a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye
fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona,
ed) a javítóintézet vezetõjének, ha a gyermek javítóintézetben nevelt, vagy ott harminc napot meghaladóan
elõzetesen fogva tartott,
ee) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, valamint az ott harminc
napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek után,
f) annak megállapítását, hogy a gyermek szülõjének szülõi felügyeleti joga szünetel vagy megszûnt,
g) a gyermek örökbefogadhatóságának tényét az azt megalapozó ok megjelölésével,
h) a kapcsolattartásra jogosult szülõvel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartás szabályozását és
a kapcsolattartásra jogosult szülõ figyelmeztetését a Gyvt. 80. § (3) és (4) bekezdése, továbbá a Csjt. 48/A. §-a szerinti
jogkövetkezményekre,
i) a gyermeknek az ideiglenes gondozási helyére történõ vitele idõpontjára és módjára vonatkozó rendelkezést
[Gyvt. 78. § (5) bek.] és a szülõ vagy a gyermeket gondozó más személy kötelezését arra, hogy a gyermek átadásával
egyidejûleg a gyermek TAJ kártyáját, iskolai bizonyítványát, diákigazolványát és egyéb fontos dokumentációját adja át
a gyermekvédelmi gyámnak vagy a gyermeket gondozó nevelõszülõnek, illetve intézmény képviselõjének,
j) a gyermek lakóhelyének, és ha szükséges, tartózkodási helyének megállapítását [Gyvt. 80/B. § (5) bek.],
k) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását,
l) tájékoztatást arról, hogy a nevelésbe vétellel a gyermek halmozottan hátrányos helyzetûnek minõsül.
(2) A nevelésbe vételrõl szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a gyermek ideiglenes
gondozási helyét és a gyermekvédelmi gyám kirendelésének tényét
a) a családtámogatási ellátást és az árvaellátást folyósító szervvel,
b) a gyermeket ellátó védõnõvel, valamint
c) – ha a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult – a gyermek lakóhelye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjével.
(3) A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek közgyógyellátásra való jogosultságának megállapítása és az azt igazoló
dokumentum gyermekvédelmi gyám részére történõ megküldése érdekében megkeresi a járási hivatalt.
(4) A gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek vagyonának leltározása érdekében megkeresi a hagyatéki ügyben eljáró
hatóságot, kivéve, ha a gyermeknek nincs vagyona.
(5) A gyermek örökbefogadhatósága tényének megállapítása esetén a határozat indokolása tartalmazza a szülõi
felügyeleti jogot megszüntetõ bírói ítélet számát és jogerõre emelkedésének idõpontját, vagy a szülõ gyermekének
örökbefogadásához tett hozzájáruló nyilatkozatának idõpontját, vagy a szülõ halálának idõpontját.”
34. §

A Gyer. 103. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A gondozási hely meghatározása és a járulékos kérdések eldöntése
103. § (1) A gyámhivatal a nevelésbe vétel kezdõ idõpontját követõ harmincöt napon belül a gyermekvédelmi gyám,
a gyermek gondozási helye, a vér szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálat tájékoztatása, javaslata,
a gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslata és egyéni elhelyezési terve, valamint a megyei, fõvárosi
gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye alapján – az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek
véleményének figyelembevételével – meghatározza a gondozási helyet és dönt a Gyvt. 79. § (5) bekezdése szerinti
járulékos kérdésekrõl.
(2) A gyámhivatal a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését vagy a gyermek nevelésbe vételére irányuló eljárás
megindítását követõ öt napon belül, vagy a gyermek nevelésbe vételével egyidejûleg megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot, hogy készítse elõ az elhelyezési javaslatot, valamint az egyéni elhelyezési tervet és azokat tizenöt
napon belül küldje meg számára.
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(3) A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat által elkészített elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv
kézhezvételét követõen tárgyalást tart. A tárgyaláson részt vesz
a) az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek,
b) a szülõ, feltéve, hogy szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg, valamint a lakó- vagy tartózkodási helye szerint
illetékes gyermekjóléti szolgálat képviselõje,
c) szükség szerint a gyermek más hozzátartozója,
d) a családot korábban gondozó gyermekjóléti szolgálat képviselõje,
e) a kirendelt vagy javasolt gyermekvédelmi gyám,
f) az ideiglenes gondozási helyet biztosító nevelõszülõ és mûködtetõjének vagy a gondozó intézménynek
a képviselõje,
g) a javasolt nevelõszülõ és mûködtetõjének képviselõje, a javasolt gondozó intézmény képviselõje,
h) speciális ellátást igénylõ gyermek esetén a gyermekjogi képviselõ.
(4) A tárgyaláson a gyermekvédelmi szakszolgálat ismerteti az általa elõkészített elhelyezési javaslatot és egyéni
elhelyezési tervet. A tárgyalás során a résztvevõk kialakítják az elhelyezési javaslatra és az egyéni elhelyezési tervre
vonatkozó véleményüket, melyet a gyámhivatal jegyzõkönyvben rögzít. A tárgyalást úgy kell megtartani, hogy
hozzásegítse a gyermeket és a szülõt a nevelésbe vétel okának, céljának és jogkövetkezményének megismeréséhez.
(5) Az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek és a szülõ a tárgyalás során jogosultak véleményt nyilvánítani a megyei,
fõvárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság, valamint a gyermekvédelmi szakszolgálat által javasolt
gondozási helyrõl. A gyámhivatal a döntése során mérlegeli a gyermek és a szülõ véleményét.
(6) A gondozási hely meghatározására irányuló eljárás során a szülõ – ha szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg –
kérheti, hogy a gyermeket nevelõszülõnél, gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
helyezzék el. A kért elhelyezési módtól különösen akkor lehet eltérni, ha az ellentétes a gyermek érdekével vagy
az elhelyezés feltételei nem állnak fenn.”
35. §

A Gyer. 104. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„104. § (1) A gyámhivatal az elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet akkor fogadja el, ha az megfelel
a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság egyéni elhelyezési tervre vonatkozó javaslatának és
a 107. §-ban foglaltaknak.
(2) Ha a gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat elhelyezési javaslatával és egyéni elhelyezési tervével nem ért
egyet, a gyermekvédelmi szakszolgálat a gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló tárgyalást követõ
nyolc napon belül új elhelyezési javaslatot és egyéni elhelyezési tervet terjeszt elõ.
(3) Ha a gyámhivatal nem ért egyet a gyermek személyiségállapotához, illetve a megállapított ellátási szükségletéhez
igazodó gondozási hely vonatkozásában az új elhelyezési javaslattal és egyéni elhelyezési tervvel sem, kikéri
az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleményét.
(4) A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat új elhelyezési javaslatának és egyéni elhelyezési tervének
elõterjesztését vagy az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság véleményének kikérését követõen az elhelyezési
tervet módosítja és megküldi a gyermekvédelmi szakszolgálatnak.
(5) Ha az érdemi határozat elleni fellebbezésben a megyei, fõvárosi gyermekvédelmi szakértõi bizottság
szakvéleményének felülvizsgálatát kérték, a szociális és gyámhivatal a szakvélemény felülvizsgálata érdekében
megkeresi az országos gyermekvédelmi szakértõi bizottságot.”

36. §

A Gyer. 105. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép, és a Gyer. a 105. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A határozat tartalma
105. § (1) A gyermek gondozási helyének meghatározására irányuló eljárás eredményeként hozott határozat
rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a gyermek gondozási helyének
aa) nevelõszülõnél, vagy
ab) – ha az aa) alpont szerinti intézkedés nem lehetséges – gyermekotthonban, vagy fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthonában
történõ megállapítását, az ellátás kezdõ idõpontját,
b) a gyermekvédelmi gyám személyének megállapítását, ennek hiányában a gyermek számára gyermekvédelmi gyám
kirendelését és tájékoztatását a gyermek gyámságával kapcsolatos jogairól és kötelezettségeirõl,
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c) a kapcsolattartásra jogosult szülõvel vagy más hozzátartozóval való kapcsolattartásra vonatkozó szabályokat, és
a kapcsolattartásra jogosult szülõ figyelmeztetését a Gyvt. 80. § (3) és (4) bekezdése, továbbá a Csjt. 48/A. §-a szerinti
jogkövetkezményekre,
d) a gyermek ellátási szükségletének és annak kezdõ idõpontja megállapítását,
e) a gyermekre vonatkozó elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv elfogadását vagy módosítását,
f) a gyermek után fizetendõ gondozási díjról szóló rendelkezést,
g) a családi pótlék igénylésére való felhívását
ga) a nevelõszülõnek, ha a gyermek kijelölt gondozási helye a nevelõszülõ,
gb) a gyermekotthon vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye gyermekotthon,
gc) a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona vezetõjének, ha a gyermek kijelölt gondozási helye
fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona,
gd) a javítóintézet vezetõjének, ha a gyermek javítóintézetben nevelt, vagy ott harminc napot meghaladóan
elõzetesen fogva tartott,
ge) a büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának a büntetés-végrehajtási intézetben lévõ, valamint az ott harminc
napot meghaladóan elõzetesen fogva tartott gyermek után,
h) a nevelésbe vétel felülvizsgálatának idõpontját és a 103. § (1) bekezdésében meghatározott szervek és személyek
felhívását, hogy a felülvizsgálati eljárás során nyújtsanak tájékoztatást a gondozási hely megfelelõségérõl,
i) a gyermeknek a gondozási helyére történõ vitele idõpontjára és módjára vonatkozó rendelkezést [Gyvt. 79. §
(8) bek.] és a szülõ vagy a gyermeket gondozó más személy kötelezését arra, hogy a gyermek átadásával egyidejûleg
a gyermek TAJ kártyáját, iskolai bizonyítványát, diákigazolványát és egyéb fontos dokumentációját adja át
a gyermekvédelmi gyámnak vagy a gyermeket gondozó nevelõszülõnek, illetve intézmény képviselõjének,
j) gyámrendelés esetén a gyermekvédelmi gyám tájékoztatását arról, hogy a gyermek közgyógyellátásra való
jogosultságának megállapítását a járási hivatalnál kell kérnie,
k) a gyermek lakóhelyének, és ha szükséges, tartózkodási helyének megállapítását [Gyvt. 80/B. § (5) bek.],
l) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását.
(2) A gyámhivatal a gondozási díjról külön határozatban is rendelkezhet.
(3) A gondozási helyrõl szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást és
az árvaellátást folyósító szervvel, továbbá a gyermeket ellátó védõnõvel a gyermek gondozási helyét, feltéve, hogy
az eltér az ideiglenes gondozási helytõl.”
37. §

A Gyer. 105/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„105/A. § (1) A gyámhivatal a gyermek gondozási helyének kérelemre történõ felülvizsgálatát a nevelésbe vétel
felülvizsgálatának minõsítheti.
(2) A gondozási hely megváltoztatását kérheti a gyermek, a szülõ, a gyermekvédelmi gyám, a nevelõszülõi hálózat
vezetõje, a gyermekotthon vezetõje, valamint kezdeményezheti a gyermekjogi képviselõ és a gyermekvédelmi
szakszolgálat.
(3) A gyámhivatal a gondozási hely megváltoztatásához javaslatot kér a gyermekvédelmi szakszolgálattól azzal, hogy
vizsgálata során véleményezze – a Gyvt. 80/B. § (1) bekezdése figyelembevételével – a gyermek gondozási helyét is.
(4) A gondozási hely megváltoztatásának minõsül, ha a gyermek gondozása a korábban meghatározottól eltérõ
a) nevelõszülõnél,
b) gyermekotthonban (lakásotthonban),
c) gyermekotthoni önálló szakmai egységben, telephelyen,
d) fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
történik.
(5) Nem minõsül a gondozási hely megváltoztatásának
a) a fenntartó személyében történõ változás,
b) a gyermekotthon felújításának, korszerûsítésének ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás,
c) a tanítási szünet ideje alatt a gondozási helytõl eltérõ helyen tartózkodás,
d) a javítóintézetben tartózkodás.
(6) Az új gondozási hely meghatározása során a gyámhivatal a 103. és 104. §-ban foglaltak szerint jár el.
(7) A gondozási hely megváltoztatásáról hozott határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a 105. § (1) bekezdésében foglaltakat,
b) a gyermek új gondozási helyre kerülésének idõpontját,
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c) a gyermek gondozási helye szerinti nevelõszülõjének, gyermekotthon vezetõjének, fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthona vezetõjének, valamint – ha a gyermek javítóintézetben tartózkodik – a javítóintézet vezetõjének
felhívását a családi pótlék iránti igénynek
ca) a korábbi gondozási hely vagy javítóintézeti tartózkodás alapján jogosult személy általi lemondására, illetve
cb) az új gondozási hely vagy javítóintézeti tartózkodás alapján jogosult személy általi benyújtására
a gondozási, ellátási hely megváltozását követõ tizenöt napon belül.
(8) A gondozási hely megváltoztatásáról szóló határozatot a gyámhivatal közli a 105. § (3) bekezdésében foglalt
szervekkel, személyekkel.
(9) Ha a nevelõszülõnek megváltozik a lakóhelye és a mûködtetõ mûködési területérõl elköltözik, de a gyermeknek
érdekében áll, hogy továbbra is az õt nevelõ családban nevelkedjen, a mûködtetõ kérheti a nevelõszülõ új lakóhelye
szerinti nevelõszülõi hálózat mûködtetõjétõl a foglalkoztatás átvállalását. A mûködési engedélyen alapuló átvállaló
nyilatkozat alapján a gyámhivatal megállapítja a gyermek új gondozási helyét, mérlegelve a Gyvt. 79. §
(3) bekezdésében foglaltakat.
(10) Ha a gondozási hely megváltoztatása során az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatok között vita merül fel,
a gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálatok gondozási helyre tett javaslata, valamint a gyermekvédelmi gyám és
a fenntartók véleménye alapján, a 103. és 104. §-ban foglaltak szerint dönt a gondozási hely fenntartásáról vagy
megváltoztatásáról.
(11) A gondozási hely megváltoztatásáról szóló határozat meghozatalával egyidejûleg a gyámhivatal közli a gyermek
új gondozási helyét a családtámogatási ellátást és az árvaellátást folyósító szervvel, továbbá a gyermeket ellátó
védõnõvel.”
38. §

A Gyer. a 107. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„Elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv”
39. §

40. §

A Gyer. 107. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gyámhivatal által elfogadott elhelyezési javaslat és egyéni elhelyezési terv tartalmazza
a) annak a célnak a megjelölését, hogy a nevelésbe vétel megszüntetése után melyik szülõ vagy más hozzátartozó,
vagy örökbefogadó szülõ gondozásába kerüljön a gyermek,
b) a nevelésbe vétel várható idõtartamát,
c) a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülõ, vagy más hozzátartozó kapcsolattartására vonatkozó javaslatot,
d) azokat a feltételeket, amelyeket a szülõnek, illetve a gyermeknek teljesítenie kell, és amelyek nélkül a nevelésbe
vétel nem szüntethetõ meg,
e) a szükséges bírósági vagy hatósági intézkedések megjelölését,
f) a soron kívüli felülvizsgálat idõpontját, ha az szükségesnek látszik.”
A Gyer. 109. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A nevelésbe vétel felülvizsgálata
109. § (1) A gyámhivatal a nevelésbe vétel felülvizsgálata során tájékoztatást kér a gyermekvédelmi gyámtól, a vér
szerinti családot gondozó gyermekjóléti szolgálattól, a gyermekvédelmi szakszolgálattól, a nevelõszülõi hálózat
vezetõjétõl, illetve a gyermekotthontól, továbbá szükség szerint a megyei, fõvárosi, illetve országos gyermekvédelmi
szakértõi bizottságtól.
(2) A gyámhivatal a felülvizsgálat során, szükség esetén tárgyalást tart, amelyen – a felülvizsgálat céljától függõen –
részt vesz a kapcsolattartásra jogosult szülõ, a gyermek más hozzátartozója, az ítélõképessége birtokában lévõ
gyermek, valamint a gyermekvédelmi gyám, a gyermek gondozója, nevelõszülõje, a gyermekjóléti szolgálat,
a gyermekvédelmi szakszolgálat és a megyei, fõvárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság
képviselõje.
(3) A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjóléti szolgálat javaslata,
szükség esetén a megyei, fõvárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértõi bizottság szakvéleménye alapján
a) fenntartja vagy megszünteti a gyermek nevelésbe vételét,
b) dönt az egyéni elhelyezési terv fenntartásáról vagy módosításáról,
c) szükség esetén megváltoztatja a gyermek gondozási helyét, a szülõvel vagy más hozzátartozóval való
kapcsolattartás szabályait, és dönt a Gyvt. 79. § (5) bekezdése szerinti járulékos kérdésekrõl,
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d) a gyermekvédelmi gyám javaslatára dönt a nevelõszülõnek egyes gyámi feladatok ellátására történõ
felhatalmazásáról,
e) a feltételek fennállása esetén pert indít a szülõi felügyelet megszüntetése vagy a gyermek elhelyezésének
megváltoztatása iránt, vagy ha ez nem szükséges, a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása céljából az iratanyagot
megküldi a 37. § (2) bekezdése szerinti kijelölt gyámhivatalnak.
(4) A nevelésbe vétel fenntartása esetén a gyámhivatal határozatban rendelkezik a következõ felülvizsgálat
idõpontjáról.
(5) Ha a gyámhivatal illetékessége megváltozik, errõl az újonnan illetékes gyámhivatal értesíti az (1) bekezdésben
felsorolt szerveket és személyeket, valamint indokolt esetben elvégzi a felülvizsgálatot.”
41. §

A Gyer. 110. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„A nevelésbe vétel megszüntetése és megszûnése
110. § (1) A nevelésbe vételt megszüntetõ, illetve a megszûnést megállapító határozat rendelkezõ része a 14. §-ban
foglaltakon kívül tartalmazza
a) az arra jogosult szülõ vagy családbafogadó gyám felhívását a gyermek gondozására,
b) annak megállapítását, hogy a szülõ szülõi felügyeleti joga feléledt, vagy a családbafogadó gyám kirendelésének
tényét, ha a gyermeket harmadik személynél helyezték el vagy családbafogadták,
c) a nevelésbe vétel megszûnésének és megszüntetésének napját, valamint a gyermek gondozására és nevelésére
jogosult szülõ vagy családbafogadó gyám felhívását a gyermek e napon történõ átvételére,
d) a gyermekvédelmi gyám felmentését és szükség esetén felhívását végszámadásának benyújtására,
e) az otthont nyújtó ellátást biztosító nevelõszülõi hálózat vezetõjének vagy intézménynek a tájékoztatását
e feladatának megszûnésérõl, és felhívását a családi pótlék iránti igénynek a nevelésbe vétel megszüntetését,
megszûnését követõ tizenöt napon belül történõ lemondására,
f) a nevelésbe vétel megszûnésének megállapítása esetén annak okát,
g) az utógondozás elrendelését és ennek érdekében a gyermekjóléti szolgálat, a nevelõszülõi hálózat vezetõje,
a gyermekotthon vagy a gyermekvédelmi szakszolgálat felhívását a feladat ellátására,
h) a fiatal felnõtt kérelmére az utógondozói ellátás elrendelését,
i) a gondozásidíj-fizetési kötelezettség megszüntetését,
j) az illetékes járási hivatal felhívását a közgyógyellátási igazolvány visszavonása érdekében.
(2) Ha a nevelésbe vétel a gyermek nagykorúvá válása miatt szûnik meg, a gyámhivatal a 143. § szerint jár el.
(3) Ha a gyámhivatal a nagykorúvá válással egyidejûleg a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá helyezendõ
személy részére vagyonkezelõi joggal felruházott gondnokot rendel, vagy vagyonára zárlatot rendel el,
a gyermekvédelmi gyámot végszámadásának a gyámhivatalhoz történõ benyújtására kötelezi.
(4) Ha a nevelésbe vétel a gyermek családbafogadásával szûnik meg, a gyámhivatal a 92. § és a 146. § (5) bekezdése
alapján jár el.”
42. §

A Gyer. 114/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az eljárás során a gyámhivatal figyelembe veszi a gyermek gondozási helye szerint illetékes megyei, fõvárosi
gyermekvédelmi szakértõi bizottság és a gyermekvédelmi gyám véleményét. A megyei, fõvárosi gyermekvédelmi
szakértõi bizottság a gyermekotthon vezetõjének a Gyvt. 81/A. § (2) bekezdése szerinti értesítése kézhezvételétõl
számított öt napon belül küldi meg véleményét a gyámhivatalnak.”

43. §

A Gyer. 115. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A gondozási díj fizetésének kötelezettsége a gyermek 18. életévének betöltése után is fennmarad, ha a Gyvt. 93. §
(1) bekezdés b) pontja alapján részesül utógondozói ellátásban.”

44. §

A Gyer. 121. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„121. § (1) A gyámhivatal az otthonteremtési támogatás céljának megvalósulása érdekében az utógondozás
biztosítására elsõsorban a fiatal felnõtt korábbi gondozási helyét, vagy – ha a támogatás céljának elérését elõsegíti –
a fiatal felnõtt választása szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat által meghatározott otthont nyújtó ellátást biztosító
intézményt jelöli ki, amely a kijelölést követõen köteles ellátni az utógondozást.
(2) Az utógondozás elrendelésérõl szóló határozatban a gyámhivatal felhívja az utógondozás biztosítására köteles
intézmény vezetõjét, hogy
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a) 15 napon belül tájékoztassa a gyámhivatalt az utógondozó személyérõl, illetve az utógondozó személyében
bekövetkezõ változásról, és
b) gondoskodjon arról, hogy az utógondozó az utógondozás eredményérõl
ba) évente,
bb) a gyámhatóság felhívására bármikor, és
bc) az utógondozás megszûnésekor vagy megszüntetésekor
adjon tájékoztatást a gyámhivatalnak.”
45. §

A Gyer. 123. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„123. § (1) A gyermekvédelmi gyám a gyermek nagykorúságának elérése elõtt legalább két hónappal felterjeszti
a gyámhivatalnak a gyermek utógondozói ellátásra irányuló kérelmét, valamint az utógondozói ellátásra vonatkozó
javaslatot és a 124. § szerinti dokumentumokat.
(2) Ha a tizennegyedik életévét már betöltött gyermek cselekvõképességének hiánya, vagy a fiatal felnõtt
cselekvõképességének hiánya vagy korlátozottsága miatt gondnokság alá helyezése és szociális bentlakásos
intézményi elhelyezése látszik indokoltnak, a gyámhivatal megvizsgálja a cselekvõképességet érintõ gondnokság alá
helyezés iránti perindítás szükségességét.”

46. §

A Gyer. 124. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„124. § (1) A fiatal felnõtt az utógondozói ellátásra irányuló kérelméhez csatolja
a) jövedelemnyilatkozatát az azt alátámasztó igazolásokkal együtt, vagy igazolást az álláskeresõként való
nyilvántartásba vételérõl,
b) a köznevelési, felsõoktatási intézmény igazolását a tanulói, hallgatói jogviszonyról vagy a felnõttképzési
intézménnyel kötött felnõttképzési szerzõdés másolatát,
c) a szociális bentlakásos intézménybe történõ elhelyezésérõl szóló határozatot vagy a szociális bentlakásos
intézmény értesítését a felvétel várható idõpontjáról,
d) az ellátást biztosító nevelõszülõ és mûködtetõje együttes, a gyermekotthon, utógondozó otthon vagy külsõ
férõhelyet mûködtetõ befogadó nyilatkozatát, vagy a befogadás megtagadásáról szóló nyilatkozatot.
(2) A befogadás megtagadása esetén a gyámhivatal kikérheti az intézmény érdekképviseleti fórumának véleményét.”

47. §

A Gyer. 125. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
(Az utógondozói ellátásról szóló határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza)
„g) annak megállapítását, hogy a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt halmozottan hátrányos
helyzetû.”

48. §

A Gyer. 125. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„125. § Az utógondozói ellátásról szóló határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) az utógondozói ellátást biztosító
aa) nevelõszülõnek és a nevelõszülõi hálózat mûködtetõjének,
ab) gyermekotthonnak és mûködtetõjének,
ac) utógondozó otthonnak és mûködtetõjének,
ad) lakhatást nyújtó külsõ férõhelynek és mûködtetõjének
a megnevezését;
b) az utógondozói ellátás elrendelésének a Gyvt. 93. § (1) bekezdésében meghatározott okát és kezdõ idõpontját;
c) a fiatal felnõtt számára meghatározott magatartási szabályokat, így különösen felhívást
ca) a munkavállalással járó kötelezettségek maradéktalan teljesítésére,
cb) a munkavállaláshoz szükséges lépések megtételére,
cc) tanulmányi és vizsgakötelezettségeinek teljesítésére,
cd) a nevelõszülõjével, utógondozójával, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársaival és
az intézményben ellátott társaival szembeni megfelelõ magatartásra,
ce) a gyermekotthon, utógondozó otthon, külsõ férõhely házirendjének betartására,
cf) az utógondozói ellátást nyújtó nevelõszülõvel és mûködtetõjével, a gyermekotthonnal, utógondozó otthonnal
kötött megállapodásban foglalt kötelezettségei megtartására,
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cg) a lakhatást nyújtó külsõ férõhelyen a férõhely mûködtetõjével, tulajdonosával kötött megállapodásban foglaltak
betartására,
ch) a nevelõszülõjével, utógondozójával, az utógondozói ellátást nyújtó intézmény munkatársaival való
együttmûködési kötelezettség betartására;
d) a fiatal felnõttnek az utógondozói ellátás igénybevétele elmulasztásából származó jogkövetkezményekre
vonatkozó figyelmeztetését;
e) a fiatal felnõtt felhívását arra, hogy a jogosultság feltételeinek megváltozását vagy megszûnését a gyámhivatalnak
15 napon belül jelentse be;
f) az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vezetõjének felhívását arra, hogy 15 napon belül tájékoztassa
a gyámhivatalt az utógondozó személyérõl, illetve az utógondozó személyében vagy az utógondozói ellátás helyében
bekövetkezõ változásról;
g) annak megállapítását, hogy a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnõtt halmozottan hátrányos
helyzetû.”
49. §

A Gyer. 126. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„126. § (1) Ha az utógondozói ellátás igénybevételének oka, illetve helye megváltozott, és az utógondozói ellátás
szükségessége a fiatal felnõtt kérelme alapján továbbra is fennáll, a gyámhivatal határozatban állapítja meg
az utógondozói ellátás igénybevételének új okát, illetve helyét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az utógondozói ellátásra irányuló kérelemhez csak a megváltozott körülményekre
vonatkozó dokumentumokat kell csatolni.”

50. §

A Gyer. 128. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyámrendelés elõtt a gyámhivatal beszerzi:)
„c) a gyermek ingó, ingatlan vagyonáról készült leltárt, ha a gyámhivatal tudomással bír arról, hogy a gyermeknek van
vagyona.”

51. §

A Gyer. 130. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A gyámrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:)
„c) a vagyonleltár alapján az ingó és ingatlan vagyon gyám kezelésébe adását, feltéve, hogy a gyermek rendelkezik
vagyonnal és a gyám vagyonkezelésre jogosult,
d) vagyonnal rendelkezõ gyermek vagyonkezelésére jogosult gyámja esetén a 158. § (1) bekezdése szerinti számadás
gyámhivatalhoz történõ benyújtásának idõpontját,”

52. §

A Gyer. 133. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gondnok kirendelése elõtt a gyámhivatal
a) meghallgatja a 131. § (3) bekezdésében meghatározott személyeket,
b) meghallgatja a gondnokság alá helyezéssel érintett személlyel egy háztartásban élõ személyt, indokolt esetben
a vele nem egy háztartásban élõ hozzátartozóját,
c) környezettanulmányt készít vagy szerez be.”

53. §

A Gyer. 134/A. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gondnokrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon túl tartalmazza)
„g) az ingó és ingatlan vagyon gondnok kezelésébe adását a vagyonleltár alapján, vagy leltár hiányában a hagyatéki
ügyben eljáró települési önkormányzat jegyzõjének megkeresését a gondnokolt ingó és ingatlan vagyonának
leltározására és a gondnok felhívását a leltár felvételében való közremûködésre,”

54. §

A Gyer. 135. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Ptk.-ban meghatározott feltételek fennállása esetén, az ideiglenes gondnokrendelés elõtt a gyámhivatal a 131. §
(3) bekezdésében és a 133. §-ban foglaltak szerint jár el, valamint beszerzi a lakó- vagy tartózkodási hely szerint
illetékes, vagy a gyógykezelést ellátó pszichiátriai gondozó intézet, illetve ideg- és elmegyógyintézet
szakvéleményét.”
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55. §

A Gyer. 141. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az eseti gondnok (ügygondnok) munkadíjának összegét – a Gyvt. 133/A. § (6) bekezdésében foglalt kivétellel –
a gyámhivatal az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát meghaladó vagyonnal rendelkezõ
gyermek (gondnokolt) vagyonának terhére állapítja meg, feltéve, hogy ezzel nem veszélyezteti a vagyonnal
rendelkezõ gyermek (gondnokolt) lakhatási és megélhetési feltételeit. Ennek hiányában a díj megfizetése
a gyámhivatal székhelye szerint illetékes fõvárosi és megyei kormányhivatal feladata.”

56. §

A Gyer. 143. § c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A nagykorúság elérése után, illetve a gondnokság megszüntetésérõl rendelkezõ jogerõs bírósági határozat alapján
a gyámhivatal értesíti)
„c) a földhivatalt – ha a bíróság errõl nem rendelkezett –, a volt gondnokolt személy gondnokság alá helyezésére
vonatkozó bejegyzésnek az ingatlan-nyilvántartásból való törlése érdekében,
d) a családtámogatási, illetve a nyugdíjfolyósító szervet, ha a jogosult családtámogatási ellátásban, illetve nyugdíjban
vagy a nyugdíjfolyósító szerv által folyósított más ellátásban részesült,”

57. §

A Gyer. 144. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A gyámhivatal a gondnokság alá helyezés iránt – ha annak feltételei fennállnak – akkor indít pert, ha
a) a gondnokság alá helyezendõ személynek nincs házastársa, bejegyzett élettársa, egyeneságbeli rokona, testvére,
vagy
b) az a) pontban felsorolt személyek közül
ba) egyikük sem kíván pert indítani,
bb) a perindítást vállaló személy a perindítás szükségességérõl való tájékoztatást követõ hatvan napon belül nem indít
pert, vagy
bc) a pert megindító személy a bírósághoz benyújtott keresetét visszavonja.
(1a) A gyámhivatal azt a személyt, aki a pert megindította, félévente megkeresi, hogy nyújtson tájékoztatást a per
állásáról.”

58. §

A Gyer. 146. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a gyermeknek vagy a gondnokság alatt álló személynek van vagyona, azt a gyám vagy a gondnok leltárral veszi
át. A leltárt a hagyatéki leltározásra vonatkozó rendelkezések szerint kell elkészíteni.”

59. §

A Gyer. 148. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet a gyermek, gondnokolt betétjébe történõ befizetést igazoló okmányt a törvényes képviselõnek
kiadja, vagy kérelmére letétként kezeli. A törvényes képviselõ a gyámhivatal felhívására bemutatja a betétben
elhelyezett összegrõl szóló igazolást.”

60. §

A Gyer. XXII. Fejezetének „A gyám és a gondnok számadására, jelentésére vonatkozó általános szabályok” alcíme
a következõ 158/A–158/C. §-sal egészül ki:
„158/A. § (1) A gyámhivatal által kirendelt, vagyonkezelésre jogosult gyám, gondnok a vagyonkezelõi joga
megszûnését, illetve a hagyatéki eljárás jogerõs befejezését követõ 15 napon belül a vagyon állagára vonatkozó
számadást (végszámadást) terjeszt elõ. A végszámadás a korábban felvett leltáron, illetve benyújtott számadásokon
alapul.
(2) A végszámadás a vagyonkezelés egész idõtartamára kiterjed. Ha a vagyon kezelõje tevékenységérõl rendszeres
számadásra köteles, a végszámadás a rendszeres számadásra épül.
(3) Ha a gyámság megszûnésével a gyermek szülõi felügyelet alá kerül, a végszámadást a gyámhivatalhoz kell
benyújtani.
(4) Ha a gyám vagy a gondnok személyében változás történik, az nyújtja be a végszámadást a gyámhivatalnak, akinek
a gyámi vagy a gondnoki tisztsége megszûnt.
(5) Ha a gyámság a nagykorúság elérése vagy a gondnokság a gondnokság megszüntetése miatt szûnik meg, a gyámi,
illetve a gondnoki tisztséget ellátó személy annak tartozik végszámadással, aki a vagyon felett rendelkezni jogosult.
Ez az irányadó a gyámolt vagy gondokolt halála esetén is. A végszámadás egy – a fiatal felnõtt aláírásával átvett –
példányát a gyám az illetékes gyámhivatalnak megküldi.
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(6) Ha a vagyonos kiskorú önjogúvá válik, vagy a gondnokolt gondnokságát, illetve vagyoni ügyek tekintetében
a cselekvõképesség korlátozását a bíróság megszünteti, a gyámhivatal haladéktalanul a 143. §-ban foglaltak szerint jár
el. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni a szülõi felügyelet alatt álló, vagyonos kiskorú önjogúvá válásakor is.
(7) A gyámhivatal tizenöt napon belül dönt a gyám és a gondnok végszámadásának elfogadásáról.
158/B. § (1) A számadás elbírálása során a gyámhivatal
a) a benyújtott iratok alapján megvizsgálja a számadás helyességét, elbírálja a kiadások szükségességét, értékeli
a gazdálkodás során tanúsított gondosságot,
b) indokolt esetben beszerzi a korlátozottan cselekvõképes személy és – ha nem õ a vagyon kezelõje – a törvényes
képviselõ, a hozzátartozók, valamint a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthona vezetõjének a számadásra
vonatkozó észrevételeit. Az észrevételeket a gyámhivatal felhívásától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.
(2) Ha a számadás helyes, a gyámhivatal azt elfogadja, és végszámadás esetén a számadásra kötelezettet
a vagyonkezelés alól felmenti. Rendelkezni kell egyúttal a maradványösszeg felhasználásáról, illetve annak betétben
történõ elhelyezésérõl is.
(3) Ha a számadás alapján a gyámhivatal hiányt vagy indokolatlan kiadást, illetve a nem megfelelõ gazdálkodás
eredményeképpen kárt állapít meg, a számadásra kötelezett személyt felhívja, hogy az okozott kár összegét a felhívás
kézhezvételét követõ nyolc napon belül a betétbe fizesse be. Ha a számadásra köteles az összeget vagy annak egy
részét vitatja, a gyámhivatal a követelés érvényesítése iránt pert indít.
158/C. § (1) Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a gyámhivatal
a kötelezettség megállapítása iránt pert indít (Pp. 123. §). A gyámhivatal a kereset benyújtásával egyidejûleg a szülõtõl
(gyámtól, gondnoktól) a törvényes képviseleti jogot a vagyoni ügyekre megvonja [Csjt. 87. § (2) bek.], illetve a gyámot,
gondnokot tisztségébõl elmozdítja.
(2) A Csjt. 110. § (1) bekezdését kell alkalmazni abban az esetben is, ha a szülõ és a gyermek között a számadással
kapcsolatosan vita keletkezett.
(3) A számadásra kötelezett azt a kárt, melyet a gyermeknek, gondnokoltnak jogellenesen okozott, a Ptk.-nak
a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint köteles megtéríteni.”
61. §

A Gyer. 159. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A családbafogadó gyám nem köteles éves számadásra, ha a gyámoltnak nincsen vagyona és bevételeinek havi
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. Nem köteles éves számadásra
a gyermekvédelmi gyám, ha a gyámolt nem rendelkezik vagyonnal és utána kizárólag családtámogatási ellátást
folyósítanak.
(1a) A gyermekvédelmi gyám éves számadásához csatolt, vagy annak hiányában önállóan elõterjesztett jelentése
tartalmazza a gyermekotthonban, a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában elhelyezett gyermekre
tekintettel járó családi pótlék személyre szóló felhasználásáról szóló beszámolót.”

62. §

A Gyer. a következõ 182. §-sal egészül ki:
„182. § (1) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások
egyszerûsítésével összefüggõ módosításáról szóló 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel megállapított 99–110. §-t
a 2014. január 1-jén átmeneti és tartós nevelésbe vétel iránt folyamatban lévõ eljárásokban, valamint az átmeneti és
tartós nevelésbe vétel 2013. december 31-ét követõ soron következõ felülvizsgálata során is alkalmazni kell.
(2) Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások
egyszerûsítésével összefüggõ módosításáról szóló 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 44–46. §-ával és 48–49. §-ával
megállapított 121. §-t és 123–126. §-t azon gyermekek, fiatal felnõttek tekintetében kell alkalmazni, akiknek
az utógondozását, utógondozói ellátását 2013. december 31-ét követõen rendelték el. A 2014. január 1-jét
megelõzõen elrendelt utógondozásra, utógondozói ellátásra a 2013. december 31-én hatályos szabályokat kell
alkalmazni.”

63. §

(1) A Gyer. 7. számú melléklete helyébe az 1. melléklet szerinti melléklet lép.
(2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 15. számú melléklettel egészül ki.
(3) A Gyer. a 3. melléklet szerinti 16. számú melléklettel egészül ki.
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64. §

(1) Hatályát veszti a Gyer. 120. § (3) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Gyer.
a)
40. § (2) bekezdése,
b)
42. § (3) bekezdés második mondata,
c)
96. § (2) bekezdése,
d)
101. §-a,
e)
106. §-a és az azt megelõzõ alcím,
f)
111. §-a és az azt megelõzõ alcím,
g)
112–114. §-a,
h)
122. §-a,
i)
127. § (2) bekezdés f) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész,
j)
129. § (1) és (2) bekezdése,
k)
141. § (5) bekezdése,
l)
160–162. §-a.

65. §

(1) A Gyer. 39. § (8) bekezdésében a „2 éven” szövegrész helyébe a „három éven” szöveg lép.
(2) A Gyer. 82. § (5) bekezdésében a „gyámhivatal a gyermekvédelmi gondoskodás” szövegrész helyébe a „gyámhivatal
– a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapítása kivételével – a gyermekvédelmi gondoskodás”
szöveg lép.
(3) A Gyer.
1.
30/H. § (1) bekezdés d) pontjában, 30/H. § (2) bekezdésében, 30/H. § (3) bekezdés második és harmadik
mondatában a „gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,
2.
30/H. § (3) bekezdés elsõ mondatában a „gyámja” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámja” szöveg,
3.
37. § (3) bekezdés a) pontjában az „az átmeneti nevelés” szövegrész helyébe az „a nevelésbe vétel” szöveg és
a „gyámját” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámját” szöveg,
4.
37. § (3) bekezdés b) pontjában a „gyámját” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámját” szöveg,
5.
37. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontjában és d) pontjában a „gyámjának” szövegrész helyébe
a „gyermekvédelmi gyámjának” szöveg,
6.
37. § (6) bekezdésében az „átmeneti nevelt” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,
7.
49. § (1) bekezdésében a „49–51. §-okban” szövegrész helyébe a „49–51/A. §-ban” szöveg,
8.
78. § (1) bekezdés a) pontjában az „önjogúvá válását” szövegrész helyébe a „nagykorúvá és teljesen
cselekvõképessé válását (a továbbiakban: önjogúvá válás)” szöveg,
9.
97. § (6) bekezdésében a „gondozási hely” szövegrész helyébe a „gyermek gondozási helye” szöveg,
10.
98. § (1) bekezdés b) pontjában a „készít” szövegrész helyébe a „készít vagy szerez be” szöveg,
11.
107. § (1) bekezdésében az „egyéni elhelyezési terv” szövegrész helyébe az „elhelyezési javaslat és egyéni
elhelyezési terv” szöveg,
12.
107. § (3) bekezdés b) pontjában a „szakszolgálat, a gyermekotthon családgondozója” szövegrész helyébe
a „gyám” szöveg,
13.
108. §-ában az „elhelyezésének más módját kell választani” szövegrész helyébe az „elhelyezési javaslatát és
egyéni elhelyezési tervét módosítani kell” szöveg,
14.
114/A. § (3) bekezdésében a „képviselõt” szövegrész helyébe a „képviselõt – akadályoztatása esetén
a gyermekvédelmi gyámot –” szöveg,
15.
114/B. § (4) bekezdésében a „gyermek törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám”
szöveg,
16.
115. § (1) bekezdésében az „az átmeneti vagy tartós nevelésbe” szövegrész helyébe az „a nevelésbe” szöveg,
17.
127. § (2) bekezdés h) pontjában a „vagy fogyatékosok és pszichiátriai betegek intézményében” szövegrész
helyébe a „ , fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában” szöveg,
18.
127. § (3) bekezdésében a „hivatásos gyámot” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
19.
128. § (3) bekezdésében a „hivatásos gyámra és a gyermekotthon vezetõjére” szövegrész helyébe
a „gyermekvédelmi gyámra” szöveg,
20.
131. § (1) bekezdés d) pontjában az „olyan házastárs” szövegrész helyébe az „olyan, a gondnokolt vagy vele egy
háztartásban élõ személy által megnevezett házastárs, bejegyzett élettárs” szöveg,
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134/A. § (3) bekezdésében a „családtámogatási ellátást” szövegrész helyébe a „családtámogatási ellátást és
szükség szerint az árvaellátást” szöveg,
146. § (1) bekezdésében a „gyám, hivatásos gyám” szövegrész helyébe a „családbafogadó gyám és
a gyermekvédelmi gyám” szöveg,
149. § (4) és (4a) bekezdésében az „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény”
szövegrész helyébe az „az Szt.” szöveg,
149. § (5) bekezdésében az „Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek gyámja” szövegrész helyébe
az „A nevelésbe vett gyermek gyermekvédelmi gyámja” szöveg,
168. § (1) bekezdésében az „a gyámság átvétele, gyám- és gondnokrendelés” szövegrész helyébe
a „családbafogadó vagy gyermekvédelmi gyám kirendelése, gondnokrendelés” szöveg

lép.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
66. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A nevelésbe vett gyermek lakóhelyét – a szülõjének lakóhelyével megegyezõen – a gyámhivatal állapítja meg.
A nevelésbe vett gyermek lakóhelyeként – ha az fontos okból érdekében áll – a gyámhivatal megállapíthatja
a tényleges gondozás helye szerinti gyermekotthont vagy – ha a nevelõszülõ ehhez hozzájárult – a nevelõszülõ
lakóhelyét, ennek hiányában a területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét.”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 30. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Titkolt terhesség esetén – az anya kérelmére – az újszülött elsõ lakóhelye a fõvárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálat székhelye.”

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
67. §

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és
illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 3. § (1) bekezdése a következõ
i) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat jegyzõje)
„i) megállapítja a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetének fennállását,”

68. §

(1) A Gyár. 4. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„a) elhelyezi a gyermeket ideiglenes hatállyal a különélõ másik szülõnél, más hozzátartozónál vagy más alkalmas
személynél, illetve nevelõszülõnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthonában, egyidejûleg – a feltételek fennállása esetén – családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi
gyámot rendel,”
(2) A Gyár. 4. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„d) nevelésbe veszi a gyermeket, és egyidejûleg gyermekvédelmi gyámot rendel,”
(3) A Gyár. 4. § i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„i) dönt az utógondozás és az utógondozói ellátás elrendelésérõl, valamint a tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló
fiatal felnõtt utógondozói ellátásának elrendelésével egyidejûleg megállapítja a fiatal felnõtt halmozottan hátrányos
helyzetének fennállását,”
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69. §

A Gyár. a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A járási gyámhivatal a Gyvt. 5. § o) pontja szerinti terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya
és születendõ gyermeke érdekében
a) a várandós anya kérelmére meghatározza a születendõ gyermek lakóhelyét,
b) a titkolt terhességbõl született gyermek törvényes képviselõjének kérelmére megállapítja a gyermek lakóhelyét és
egyidejûleg intézkedik a gyermek fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálathoz érkezett iratainak a törvényes
képviselõ részére történõ kiadásáról, feltéve, hogy nincs folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése
iránti eljárás.
(2) A titkolt terhesség tényét az anya nyilatkozata alapján kell megállapítani.”

70. §

A Gyár. 7. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala,
Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának gyámhivatala (a továbbiakban együtt:
kijelölt gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban”
„c) dönt az örökbefogadás engedélyezésérõl, intézkedik a titkolt terhességbõl született gyermek iratainak
az örökbefogadó szülõ részére történõ kiadásáról,”

71. §

A Gyár. 10. § a) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A járási gyámhivatal a gyámsággal és gondnoksággal kapcsolatban)
„a) a gyermek részére gyámot, családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelõszülõt egyes
gyámi feladatok ellátására gyámként kirendeli,”
„c) irányítja és felügyeli a családbafogadó gyám és a gyermekvédelmi gyám tevékenységét,”

72. §

A Gyár. 21. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A titkolt terhességbõl született gyermek iratainak a törvényes képviselõje részére történõ kiadásáról való
intézkedésre és a gyermek új lakóhelyének megállapítására [6/A. § (1) bekezdés b) pontja] a gyermek törvényes
képviselõjének lakóhelye szerinti járási gyámhivatal illetékes.”

73. §

(1) A Gyár. 22. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(Bármely járási gyámhivatal illetékes)
„c) a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anya kérelmére a gyermek lakóhelyeként a fõvárosi területi
gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét megállapítani.”
(2) A Gyár. 22. § (11) és (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(11) A terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévõ várandós anyát, valamint a szülést követõen az anyát és
a gyermeket – az anya kérelmére – bármely családok átmeneti otthonának be kell fogadnia.
(12) Titkolt terhesség esetén az örökbefogadási eljárásra a gyermek születési helye szerinti kijelölt gyámhivatal az
illetékes. A kijelölt gyámhivatal illetékessége titkolt terhesség esetén az örökbefogadási eljárás befejezéséig nem
változik és kiterjed a törvényes képviselõ kérelmére a gyermek lakóhelyének megállapításával egyidejûleg a gyermek
iratainak kiadásáról történõ intézkedésre is, ha a gyermek iratai az anya kérelmére a fõvárosi területi gyermekvédelmi
szakszolgálathoz érkeztek.”

74. §

A Gyár. 23. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Ha a gyermeket nevelésbe vették, a járási gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek
lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a járási gyámhivatal illetékességét
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyermek lakóhelye határozza meg.
(4) Ha megállapították a gyermek örökbefogadhatóságának tényét, a járási gyámhivatal illetékessége a nevelésbe
vétel fennállása alatt nem változik. A nevelésbe vételt elrendelõ járási gyámhivatal – a 7. § (2) bekezdése szerinti ügyek
kivételével – a gyermek valamennyi, a járási gyámhivatal feladat- és hatáskörébe tartozó gyermekvédelmi és
gyámügyi ügyében illetékes eljárni.”

75. §

(1) Hatályát veszti a Gyár. 12. §-ában és 21. § (4) bekezdésében a „járási” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Gyár.
a)
4. § e) pontja,
b)
4. § h) pontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész.
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(1) A Gyár.
a)
9. § b) pontjában és 23. § (7) bekezdésében a „városi” szövegrész helyébe a „járási” szöveg,
b)
22. § (10a) bekezdésében a „megyeszékhelyen mûködõ járási gyámhivatal, a fõvárosban a fõvárosi
kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala” szövegrész helyébe a „kijelölt gyámhivatal” szöveg
lép.
(2) A Gyár.
a)
4. § f) pontjában az „az átmeneti és a tartós nevelésbe” szövegrész helyébe az „a nevelésbe” szöveg,
b)
4. § g) pontjában az „az átmeneti nevelésbe” szövegrész helyébe az „a nevelésbe” szöveg és a „szülõ” szövegrész
helyébe a „kapcsolattartásra jogosult szülõ” szöveg,
c)
4. § k) pontjában az „az átmeneti vagy a tartós nevelésbe” szövegrész helyébe az „a nevelésbe” szöveg,
d)
4. § l) pontjában az „elhelyezett, az átmeneti vagy tartós” szövegrész helyébe az „elhelyezett és” szöveg,
e)
23. § (7) bekezdésében a „tartós nevelésbe” szövegrész helyébe a „nevelésbe” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
77. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 11. § (3) bekezdése, a 13. § (1) bekezdése, a 19. §, a 65. § (1) bekezdése, a 66. § (2) bekezdése, a 69. és 70. §, a 72. és 73. §
2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 23. §, a 47. §, a 65. § (2) bekezdése, a 67. § és a 68. § (3) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.
(4) Az 1–10. §, a 11. § (1) és (2) bekezdése, a 12. §, a 13. § (2) bekezdése, a 14–18. §, a 20–22. §, a 24–42. §, a 44–46. §,
a 48–54. §, az 56–62. §, a 63. § (2) és (3) bekezdése, a 64. § (2) bekezdése, a 65. § (3) bekezdése, a 66. § (1) bekezdése,
a 68. § (1) és (2) bekezdése, a 71. §, a 74. §, a 75. § (2) bekezdése, a 76. § (2) bekezdése, valamint a 2. és 3. melléklet
2014. január 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„7. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

NYILATKOZAT
gyermektartásdíj megelĘlegezéséhez/gondozási díj megállapításához
A) Személyi adatok
1. A gyermektartásdíj megelĘlegezését kérĘ vagy a gondozási díj fizetésére kötelezett
(a továbbiakban együtt: nyilatkozó) neve és lakcíme:
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának idĘpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban
élĘ közeli hozzátartozók száma: .......................... fĘ.
3. A nyilatkozat benyújtásának idĘpontjában a nyilatkozóval közös háztartásban élĘ, az egy
fĘre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetĘ közeli hozzátartozók adatai:
Név

Születési hely, idĘ

Anyja neve

Házastárs, élettárs
Egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
Gyermek*

*Fel kell tüntetni a nyilatkozóval közös háztartásában élĘ valamennyi vér szerinti és örökbe fogadott gyermeket,
valamint a házastárs, élettárs gyermekeit is.
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B) Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A nyilatkozóval
közös
A nyilatkozó háztartásban élĘ
jövedelme
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A nyilatkozóval közös
háztartásban élĘ egyéb
rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
ĘstermelĘi, illetve szellemi és
más önálló tevékenységbĘl
származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességĦ személyek
ellátásai (például rokkantsági,
rehabilitációs ellátás), egyéb
nyugdíjszerĦ rendszeres
szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen:
GYED, GYES, GYET, családi
pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen:
kapott tartás-, ösztöndíj, ingó,
ingatlan vagyontárgy
értékesítésébĘl származó,
értékpapírból származó
jövedelem, kis összegĦ
kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentĘ tényezĘk (fizetett
tartásdíj összege)

Egy fĘre jutó havi családi nettó jövedelem (az ügyintézĘ tölti ki): ......................... Ft/hó.
A nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását,
amennyiben azt nem munkáltatói kifizetĘhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági
támogatás (FOT) igazolását.
BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Kelt: .................................................................
.................................................................
a nyilatkozó aláírása”
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2. melléklet a 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„15. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez
[A gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 25. § (6) bekezdése]
1.

2.

3.
4.

Az igénylĘ személyi adatai
Név:
Születési hely, idĘ:
Anyja neve:
Állampolgárság:

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

Lakóhely (lakcímkártya szerinti):
.................................................................................................................
Tartózkodási hely (lakcímkártya
szerinti):
.................................................................................................................
Értesítési cím (amennyiben a
fentiektĘl különbözik:
……………………………………………………………………………
Telefonszám:
……………………………………………………………………………
E-mail:
……………………………………………………………………………
Nevelésbe vétel megszüntetésével kapcsolatos adatok
Nevelésbe vételt megszüntetĘ
gyámhivatal neve:
.................................................................................................................
Amennyiben rendelkezésre áll:
A nevelésbe vételt megszüntetĘ
határozat száma:
.................................................................................................................
Kelte:
.................................................................................................................
JogerĘs:
………………………………………………………………………..
Alulírott nyilatkozom, hogy az otthonteremtési támogatás felhasználása
EgyüttmĦködési nyilatkozat az
során együttmĦködöm az utógondozómmal.
utógondozóval
Az otthonteremtési támogatással kapcsolatos nyilatkozatok
4.1. Az otthonteremtési támogatást részben vagy egészben az alábbi célra kívánom Magyarország területén
felhasználni a Gyvt. 25. § (5) bekezdésében meghatározottak közül:
a) építési telek vásárlása,
b) lakás vásárlása,
c) családi ház vásárlása,
d) tanya vásárlása,
e) családi ház építése, lakhatóvá tétele,
f) ingatlan felújítása, lakhatóvá tétele,
g) tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítás, bĘvítés,
h) ingatlan felújítása, bĘvítése céljára az otthonteremtési támogatás részletekben történĘ kifizetése,
i) bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése, lakás bérleti díjának kifizetése,
j) önkormányzati bérlakás felújítása,
k) államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-elĘtakarékossági programban való részvétel,
l) hitelintézeti kölcsön egyösszegĦ törlesztése,
m) bentlakásos szociális intézményben fizetendĘ egyszeri hozzájárulás.
(A megfelelĘ válasz aláhúzandó!)
4.2. Tudomásul veszem, hogy otthonteremtési támogatás iránti kérelmem csak a formanyomtatvány
mellékleteként becsatolt pénzfelhasználási tervvel együttesen bírálható el.
4.3. Tudomásul veszem, hogy a gyámhivatal 5 évi idĘtartamra elidegenítési tilalmat jegyeztet be az állam javára
az ingatlan-nyilvántartásba az otthonteremtési támogatással megszerzett ingatlanra és az otthonteremtési
támogatásból felújított, a tulajdonomban vagy részben a tulajdonomban lévĘ ingatlanra.
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4.4. Tudomásul veszem, hogy kérelmemre, körülményeim lényeges változása esetén a gyámhivatal az általa
bejegyeztetett elidegenítési tilalmat feloldhatja, illetve a lejárat elĘtt hozzájárulhat az államilag támogatott
lakás-elĘtakarékossági programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének az általam a 4.1. pontban
megjelölt célra való felhasználásához. A gyámhivatal a 4.3. pontban meghatározott elidegenítési tilalmat
bejegyezteti a korábbi – az otthonteremtési támogatás felhasználásával a tulajdonomba került – ingatlan
felhasználásával megszerzett újabb ingatlanra, legfeljebb az elĘzĘleg elĘírt elidegenítési tilalom idĘtartamának
lejártáig.
4.5. Tudomásul veszem, hogy a Gyvt. 133. §-ában meghatározottak szerint az otthonteremtési támogatás
jogosulatlan vagy rosszhiszemĦ igénybevétele esetén a pénzbeli ellátás megtérítésére vagyok kötelezhetĘ.

Kelt: ……………………………………., ……… év ……………hó ……………… nap

…………………………………………..
kérelmet benyújtó olvasható,
kézzel írt aláírása
Csatolandó mellékletek:
1. KötelezĘen csatolandó: Pénzfelhasználási terv [a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 16. számú melléklete szerint].
2. Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll: Adásvételi szerzĘdés, bérleti szerzĘdés.”
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3. melléklet a 97/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„16. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

Formanyomtatvány
az otthonteremtési támogatás iránti kérelemhez kapcsolódó pénzfelhasználási tervhez
1. Fiatal felnĘtt neve: ………………………………………………………………………………………………
Fiatal felnĘtt születési helye és ideje, anyja neve: …………………………………….……………………….…..
………………………………………………………………………………………………………………………
2. Igénybe vehetĘ otthonteremtési támogatás összege: …………………………………… Ft
3. Tervezett felhasználás részletezése:
3.1. Ingatlan (építési telek, életvitelszerĦ lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya) .......... tulajdoni részarányú
vásárlása: ………………………………………… Ft.
3.2. ÉletvitelszerĦ lakhatásra alkalmas lakás/családi ház/tanya építése .......... idĘtartamra (hónapokban
meghatározva): ………………………………………… Ft.
3.3. Tulajdonban lévĘ vagy tulajdonba kerülĘ lakás/családi ház/tanya lakhatóvá tétele, fĦtés korszerĦsítése:
………………………………………… Ft.
3.4. Tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó lakás/családi ház/tanya felújítása, bĘvítése .......... idĘtartamra
(hónapokban meghatározva): ………………………………………… Ft.
3.5. Lakás/családi ház/tanya bérleti díjának kifizetése .......... idĘtartamra (hónapokban meghatározva):
………………………………………… Ft.
3.6.
Önkormányzati
bérlakás
felújítása
………………………………………… Ft.

..........

idĘtartamra

(hónapokban

meghatározva):

3.7. Bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése: ………………………………………… Ft.
3.8. Államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-elĘtakarékossági programban való részvétel ..........
idĘtartamra (hónapokban meghatározva): ………………………………………… Ft.
3.9.
Otthonteremtést
elĘsegítĘ
………………………………………… Ft.

hitelintézeti

kölcsön

egyösszegĦ

törlesztése:

3.10. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó bentlakásos
szociális intézményben fizetendĘ egyszeri hozzájárulás: ………………………………………… Ft.
3.11. Járulékos költségek (támogatási összeg legfeljebb 10%-a erejéig):
a) visszterhes vagyonátruházási illeték: ………………………………………… Ft,
b) eljárási illeték: ………………………………………… Ft,
c) hitelbírálati díj: ………………………………………… Ft,
d) közjegyzĘi díj: ………………………………………… Ft,
e) ügyvédi munkadíj és költség: ………………………………………… Ft,
f) egyéb költség megnevezése: ………………………………………… Ft.
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4. A támogatás tervezett felhasználásának részletezése (szakipari munkákat is tartalmazó felhasználás esetén a
rendelkezésre álló árajánlat csatolásával)
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
5. A megvalósítani kívánt célhoz tervezett pénzügyi források felsorolása:
5.1. Igénybe vehetĘ otthonteremtési támogatás összege: ………………………………………… Ft.
5.2. Igénybe vehetĘ egyéb források:
a) pályázat: ………………………………………… Ft,
b) önkormányzati támogatás: ………………………………………… Ft,
c) munkaadói támogatás: ………………………………………… Ft,
d) elĘtakarékosság: ………………………………………… Ft,
e) önerĘ: ………………………………………… Ft;
f) támogatás és egyéb forrás összesen: ………………………………………… Ft.

Dátum: …………………………………………

…………………………………….
utógondozó

………………………………….
kérelmezĘ

Csatolandó, amennyiben rendelkezésre áll:
1. Adásvételi szerzĘdés
2. Bérleti szerzĘdés
3. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti tájékoztató a bentlakásos
intézmény részérĘl a fizetendĘ hozzájárulás mértékérĘl
4. Hitelintézet tájékoztatója
5. Költségvetés, árajánlat, kivitelezési terv”
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A Kormány 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal,
valamint a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról
A Kormány
a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d) és m) pontjában,
a 26. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában,
a 27. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában,
a 28. és 29. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 65. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a továbbiakban: rendszeres kedvezmény) megállapítása iránti kérelemhez
csatolni kell]
„f) a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a családbafogadó gyámul kirendelt hozzátartozó igazolását arról, hogy
a Gyvt. 19. § (1a) bekezdés b) pontjában foglalt ellátások valamelyikében részesül.”
(2) A Gyer. 65. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátás iránti kérelmet a szülõ vagy
más törvényes képviselõ, illetve a nagykorú kérelmezõ a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat
polgármesteri hivatalánál terjesztheti elõ.”
(3) A Gyer. 65. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ha a települési önkormányzat jegyzõje vitatja a nyilatkozat)
„a) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi értékét, akkor az ingatlan forgalmi értékének megállapítása érdekében
megkeresi az állami adóhatóság ingatlan fekvése szerint illetékes megyei (fõvárosi) adóigazgatóságát,”

2. §

A Gyer. a következõ 65/B. §-sal egészül ki:
„65/B. § A települési önkormányzat jegyzõje az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106. § (1) bekezdése
szerinti egységes szociális nyilvántartás adatai alapján meggyõzõdik
a) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja aa) alpontjában szabályozott egyedülálló kérelmezõ esetén az egyedülállóság
tényérõl,
b) a Gyvt. 19. § (2) bekezdés a) pontja ab) alpontjában szabályozott esetben a gyermek tartós betegségének vagy
súlyos fogyatékosságának tényérõl.”

3. §

A Gyer. a következõ 65/C. §-sal egészül ki:
„65/C. § A Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti esetben a települési önkormányzat jegyzõje
a) ha nem áll rendelkezésre, beszerzi a gyámrendelõ határozat másolatát,
b) a Csjt. 61. §-ában foglaltak alapján megvizsgálja a kérelmezõ tartási kötelezettségét.”

4. §

(1) A Gyer. 66. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A Gyvt. 19. § (4) bekezdésének alkalmazásánál figyelembe kell venni a támogatást kérõ szülõvel közös
háztartásban élõ valamennyi vér szerinti és örökbefogadott gyermeket, valamint a házastárs és az élettárs
gyermekeit.”
(2) A Gyer. 66. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A családbafogadó gyám gyámsága alatt álló gyermek – kivéve, ha a gyám a gyermek tartására köteles –
a jövedelemszámítás szempontjából nem tekinthetõ a támogatást kérõvel közös háztartásban élõ közeli
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hozzátartozónak. A reá nézve igényelt támogatás megállapításánál a gyermek megélhetését szolgáló juttatásokat kell
figyelembe venni [Csjt. 104. § (1) bek.].”
5. §

A Gyer. 66/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„66/A. § (1) A rendszeres kedvezményre való jogosultságot megállapító határozatban tájékoztatni kell a szülõt
az óvodáztatási támogatás igénylésének lehetõségérõl, feltételeirõl és módjáról, ha a kedvezményt olyan gyermek
részére állapították meg, aki két évesnél idõsebb, de a tárgyévben az ötödik életévét nem tölti be.
(2) A rendszeres kedvezmény elsõ alkalommal történõ megállapításakor – erre irányuló kérelem esetén – a határozat
egy példányát meg kell küldeni a kérelemben megjelölt, a gyermek étkeztetését biztosító intézmény számára.
(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdõ idõpontja – a 67/A. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt
kivétellel – a kérelem benyújtásának napja.
(4) A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt
megállapításához a szülõnek vagy más törvényes képviselõnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell
elõterjesztenie.
(5) A rendszeres kedvezményre való jogosultság – ideértve az ahhoz kapcsolódó pénzbeli ellátást is – ismételt
megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság idõtartama alatt, annak megszûnését megelõzõ három hónapban
is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszûnését követõ naptól kell
megállapítani.
(6) Lakcímváltozás esetén a szülõnek vagy más törvényes képviselõnek, illetve a nagykorú jogosultnak a kérésére vagy
az új lakcím szerint illetékes jegyzõ megkeresésére az ügyben keletkezett iratokat a korábbi lakcím szerint illetékes
jegyzõ haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül megküldi a jogosult új lakcíme szerint illetékes jegyzõnek.
A rendszeres kedvezményhez kapcsolódó, a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátást és a Gyvt. 20/A. §-a
szerinti természetbeni támogatást – a feltételek fennállása esetén – az új lakcím szerint illetékes jegyzõ nyújtja. Az új
lakcím szerint illetékes jegyzõ a pénzbeli ellátást a lakcímváltozást követõ hónap elsõ napjától folyósítja.”

6. §

A Gyer. 67. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„67. § (1) Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság felülvizsgálatára [Gyvt. 20. § (3) bek.]
a korábbi jogosultság idõtartamának megszûnését megelõzõ három hónapban kerül sor, és a felülvizsgálat
eredményeként a települési önkormányzat jegyzõje megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményre való jogosultság
feltételei továbbra is fennállnak, a gyermek rendszeres kedvezményre való jogosultságát – a 67/A. § (5) bekezdése
szerinti eset kivételével – a felülvizsgálattal egyidejûleg a korábbi jogosultság megszûnését követõ naptól ismételten
meg kell állapítani.
(2) A rendszeres kedvezményre való jogosultság megszüntetése esetén a jogosultság – a (3) bekezdés, a 67/A. §
(1) bekezdés b) pontja és a 67/A. § (5) bekezdése szerinti eset kivételével – a megszüntetõ határozat meghozatalát
követõ második hónap elsõ napján szûnik meg.
(3) A rendszeres kedvezményre való jogosultságot – a törvényes képviselõ, illetve a nagykorú jogosult erre irányuló
kérelme esetén – a kérelemben megjelölt idõpontban, de legkésõbb a kérelem benyújtása hónapjának utolsó napjával
kell megszüntetni.”

7. §

A Gyer. „A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság” alcíme a következõ 67/A. §-sal egészül ki:
„67/A. § (1) Ha a települési önkormányzat jegyzõje kérelemre vagy – a gyámhivatal 130. § (4) bekezdése szerinti
intézkedése, illetve egyéb hivatalos úton rendelkezésére álló gyámrendelõ határozat alapján – hivatalból indult
eljárása során megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményre jogosult gyermek részére
a) családbafogadó gyámot rendeltek,
aa) haladéktalanul felülvizsgálja a rendszeres kedvezményre való jogosultságot, és
ab) az aa) alpont szerinti felülvizsgálattal egyidejûleg – ha családbafogadó gyámként hozzátartozó került kirendelésre
– megvizsgálja a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra való jogosultság feltételeinek fennállását,
b) nem családbafogadó gyámot rendeltek, az eljárás megindításától számított nyolc napon belül – a határozat
meghozatalának napjával – megszünteti a rendszeres kedvezményre való jogosultságot.
(2) A települési önkormányzat jegyzõje a hivatalból induló felülvizsgálati eljárás esetén a gyámhivatal 130. §
(4) bekezdés a) pontja szerint megküldött gyámrendelésrõl szóló határozatának megérkezésétõl, vagy
a gyámrendelés tényérõl történõ tudomásszerzésétõl számított 5 napon belül megküldi a családbafogadó gyámként
kirendelt személynek a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványt azzal a felhívással, hogy azt a kézhezvételtõl
számított 15 napon belül küldje vissza számára.
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(3) Ha a családbafogadó gyám a (2) bekezdés szerinti felhívásnak nem tesz eleget, a települési önkormányzat jegyzõje
a felülvizsgálati eljárás eredményeként megszünteti a rendszeres kedvezményre való jogosultságot. A felhívásban
erre a jogkövetkezményre a családbafogadó gyámot figyelmeztetni kell.
(4) A települési önkormányzat jegyzõje a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátást
a) kérelemre indult eljárás esetén a kérelem benyújtásának napjától,
b) hivatalból indult eljárás esetén a gyámhivatal gyámrendelésrõl szóló határozatának a jegyzõhöz való
megérkezésének vagy a gyámrendelés tényérõl történõ hivatalos tudomásszerzésének napjától
állapítja meg.
(5) Ha a települési önkormányzat jegyzõje megállapítja, hogy a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli
ellátás feltételei fennállnak,
a) a (4) bekezdés szerinti idõpontot megelõzõ nappal megszünteti a korábban megállapított rendszeres
kedvezményre való jogosultságot, és
b) a (4) bekezdés szerinti idõponttól kezdõdõen egy év idõtartamra ismételten megállapítja a rendszeres
kedvezményre és ahhoz kapcsolódóan a pénzbeli ellátásra való jogosultságot.”
8. §

A Gyer. 68. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár az összesített adatok alapján
a) a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév augusztus 15-éig,
b) a tárgyév november hónapjára tekintettel járó támogatás nyújtásához tárgyév november 15-éig
rendelkezik a 4. számú melléklet szerint igényelt támogatási összegnek a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt
Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Üdülési Szolgálat) részére történõ átutalásáról, és ezzel egyidejûleg az adatokat
– tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti bontásban – számítógépes hálózaton – megküldi
a miniszter által vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium).”

9. §

A Gyer. 68. §-át követõ „Kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás” alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Pénzbeli ellátás”
10. §

A Gyer. 68/B. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pénzbeli ellátás ismételt megállapítása során az ugyanezen jogcímen korábban folyósított támogatás, ellátás
összegét jövedelemként nem lehet figyelembe venni.”

11. §

A Gyer. 68/D. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár rendelkezik az 5. számú melléklet
szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
(3) A Magyar Államkincstár az összesített adatokat tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti
bontásban – számítógépes hálózaton megküldi a Minisztériumnak.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerint igényelt pénzbeli ellátással az államháztartásról szóló törvényben foglaltak szerint kell
elszámolni.”

12. §

A Gyer. 68/E. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(3) Az Igazgatóság a beérkezett adatokat feldolgozza, és a Magyar Államkincstár rendelkezik a 6. számú melléklet
szerint igényelt támogatásoknak a települési önkormányzatok részére történõ átutalásáról.
(4) A Magyar Államkincstár az összesített adatokat tájékoztatás céljából – megyénként, önkormányzatonkénti
bontásban – számítógépes hálózaton megküldi a Minisztériumnak.”

13. §

A Gyer. 68/F. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a beérkezését követõ 21 napon belül kell elbírálni.”

14. §

(1) A Gyer. 68/G. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az elsõ alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való jogosultság [Gyvt. 20/C. § (5) bek.]
megállapításához a jegyzõ beszerzi a 14. számú melléklet szerinti óvodai igazolást. A jegyzõ az óvodai igazolás
kiállítása iránti megkeresésében tájékoztatja az óvodát az óvodáztatási támogatás iránti kérelem benyújtásának
napjáról.”
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(2) A Gyer. 68/G. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(4) A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságának
a) az elsõ alkalommal folyósított óvodáztatási támogatás esetén a kérelem benyújtásának idõpontjában,
b) a további óvodáztatási támogatás esetén a tárgyév június hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál
a tárgyév május 5-én, a tárgyév december hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál a tárgyév november
5-én
kell fennállnia.
(5) A települési önkormányzat jegyzõje határozatában megállapítja a Gyvt. 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatásra
való jogosultságot, egyidejûleg rendelkezik a Gyvt. 20/C. § (5) bekezdése szerinti elsõ alkalommal járó támogatás
folyósításáról.”
15. §

A Gyer. 68/H. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az elsõ alkalommal járó óvodáztatási támogatást a Gyvt. 20/C. § (10) bekezdése alapján természetben kell
nyújtani, a települési önkormányzat jegyzõje a 68/G. § szerint jár el, azzal, hogy az óvodáztatási támogatásra való
jogosultságot megállapító határozatának meghozatalával egyidejûleg intézkedik az elsõ alkalommal járó
óvodáztatási támogatásnak a határozat jogerõre emelkedését követõ 15 napon belüli természetben történõ
nyújtásáról.”

16. §

A Gyer. 68/I. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A települési önkormányzat jegyzõje az óvodáztatási támogatásra való jogosultságot megállapító határozata
[68/G. § (5) bek., 68/H. § (1) bek.] egy példányát megküldi az óvodának, egyidejûleg felhívja az óvodát, hogy
a) a gyermek óvodai nevelésben való részvételének idõtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig
küldje meg számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló 14. számú melléklet szerinti igazolást, azzal, hogy
az igazolásnak az elõzõ igazolásban szereplõ idõszak utolsó napját követõ naptól a tárgyév május 5., illetve november
5. napjáig terjedõ idõszakra kell vonatkoznia, és
b) haladéktalanul, de legkésõbb nyolc napon belül küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált vagy óvodai
nevelésben való részvétele megszûnt.”

17. §

A Gyer. 68/J. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az óvodáztatási támogatás megszüntetését követõen ismételt kérelmet nyújtanak be a támogatás iránt, akkor
a rendszeres óvodába járás megvalósulását a megszüntetés és a kérelem ismételt elõterjesztése közötti, de legalább
két hónapot magában foglaló idõszakban kell vizsgálni.”

18. §

A Gyer. 68/K. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A települési önkormányzat jegyzõje
a) a tárgyév június hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás kifizetése iránt a tárgyév június 5-éig,
b) a tárgyév december hónapjában esedékes óvodáztatási támogatás kifizetése iránt a tárgyév december 5-éig
intézkedik.”

19. §

A Gyer. 128. § (1) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(A gyámrendelés elõtt a gyámhivatalnak vizsgálnia kell:)
„e) azt, hogy a gyermek részesül-e a Gyvt. 19. §-a szerinti rendszeres kedvezményben.”

20. §

(1) A Gyer. 130. § (1) bekezdése a következõ f) ponttal egészül ki:
(A gyámrendelõ határozat rendelkezõ része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:)
„f) a rendszeres kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásról szóló tájékoztatást, feltéve, hogy a rendszeres
kedvezményben részesülõ gyermek részére családbafogadó gyámként hozzátartozót rendeltek ki.”
(2) A Gyer. 130. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyámrendeléssel érintett gyermek rendszeres kedvezményre jogosult, a gyámhivatal a gyámrendelésrõl
szóló határozatát
a) annak jogerõre emelkedését követõen haladéktalanul közli a családbafogadó gyám lakóhelye szerint illetékes
települési önkormányzat jegyzõjével, feltéve, hogy a gyermek részére családbafogadó gyámot rendeltek,
b) annak meghozatalát követõen – a rendszeres kedvezmény megszüntetése céljából – haladéktalanul közli
a rendszeres kedvezményt megállapító települési önkormányzat jegyzõjével az a) pont alá nem tartozó esetben.”
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A Gyer. a következõ 180. és 181. §-sal egészül ki:
„180. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeleteknek a pénzbeli és természetbeni ellátásokkal, valamint
a gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról szóló 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Mr.) megállapított 65. §, 65/C. §, 66. § (1) és (3) bekezdése, 66/A. §, 67. §, 128. § (1) bekezdés e) pontja,
valamint 130. § rendelkezéseit a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi
támogatás, továbbá a gyámrendelés iránt az Mr. hatálybalépésekor folyamatban lévõ ügyekben, valamint
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás Mr. hatálybalépését követõ
felülvizsgálata során is alkalmazni kell.
181. § Az Mr.-rel megállapított 68/F. § (4) bekezdését, 68/G. § (1), (4) és (5) bekezdését, 68/H. § (1) bekezdését, 68/I. §
(2) bekezdését, 68/K. § (5) bekezdését, 11., 12., 13. és 14. számú mellékletet az Mr. hatálybalépését követõen indult
ügyekben és az Mr. hatálybalépését megelõzõen megállapított óvodáztatási támogatásnak az Mr. hatálybalépését
követõen esedékes, további alkalommal történõ folyósítására kell alkalmazni.”

22. §

(1) A Gyer. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gyer. a 2. melléklet szerinti 14. számú melléklettel egészül ki.

23. §

(1) A Gyer. 11. számú melléklet B) pont 1. és 2. alpontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„1. Kijelentem, hogy iskolai végzettségemrõl a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló
20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 2012. szeptember 1-jét megelõzõen hatályos 7. számú melléklete vagy a nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. §-a szerint már nyilatkoztam.
VAGY
2. Kijelentem, hogy gyermeke(i)m hároméves korában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányaimat fejeztem be sikeresen.”
(2) A Gyer. 11. számú melléklet C) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„C) Záradék
Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatok
a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a KÉRELEM-ben és a NYILATKOZAT-ban közölt adatoknak az óvodáztatási támogatás megállapítására
irányuló eljárásban való kezeléséhez.
Kijelentem, hogy a kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.”

24. §

(1) Hatályát veszti a Gyer.
a)
65/A. § c) pontja,
b)
68. § (5) és (6) bekezdése,
c)
68/A. §-a,
d)
68/B. § (1) és (2) bekezdése,
e)
68/C. §-a,
f)
68/E. § (5) bekezdése,
g)
68/F. § (1) bekezdésében az „és a Gyvt. 20/B. § (4)–(5) bekezdése szerinti pótlék” szövegrész,
h)
68/F. § (3) bekezdés második mondata,
i)
68/G. § (3) bekezdése,
j)
68/H. § (2) és (3) bekezdése,
k)
68/L. § (4) bekezdésében az „1992. évi XXXVIII.” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Gyer. 65. § (1) bekezdés c) és d) pontja.

25. §

(1) A Gyer.
a)
65. § (1) bekezdés a) pontjában a „nyilatkozatot” szövegrész helyébe a „formanyomtatványt” szöveg,
b)
68. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Üdülési Szolgálat Korlátolt Felelõsségû Társaság (a továbbiakban: Üdülési
Szolgálat)” szövegrész helyébe az „az Üdülési Szolgálat” szöveg,
c)
68/B. § (3) bekezdésében, 68/D. § (1) bekezdésében a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás” szövegrész
helyébe a „pénzbeli ellátás” szöveg,
d)
68/I. § (1) bekezdésében a „68/H. § (3) bek.” szövegrész helyébe a „68/H. § (1) bek.” szöveg, valamint
a „Gyvt. 20/C. § (1) bek. b) pont” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20/C. § (6) bek.” szöveg,
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68/J. § (1) bekezdésében az „(1) bek. b) pont” szöveg helyébe a „(6) bek.” szöveg,
68/K. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés a) és b) pontjában” szövegrész helyébe az „(5) és (6) bekezdésében”
szöveg,
68/K. § (2) bekezdésében és 68/L. § (1) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe
az „(5) bekezdésében” szöveg, valamint az „(1) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe
a „(6) bekezdésében” szöveg,
5. számú melléklet címében és 5. pontjában a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás” szövegrész helyébe
a „Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás” szöveg,
5. számú melléklet 4. pontjában a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatásban” szövegrész helyébe
az „a Gyvt. 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátásban” szöveg,
6. számú melléklet címében a „kiegészítõ gyermekvédelmi támogatáshoz” szövegrész helyébe a „Gyvt. 19. §
(1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátáshoz” szöveg,
12. számú melléklet címében az „(1) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése” szöveg,
12. számú melléklet 4., 5. és 7. pontjában az „(1) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe az „(5) bekezdése”
szöveg,
13. számú melléklet címében az „(1) bekezdésének b) pontja” szövegrész helyébe a „(6) bekezdése” szöveg,
13. számú melléklet 4., 5. és 7. pontjában az „(1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe a „(6) bekezdése”
szöveg

lép.
(2) A Gyer. 65. § (1a) bekezdésében a „polgármesteri hivatalánál” szövegrész helyébe a „polgármesteri hivatalánál vagy
a kormányablaknál” szöveg lép.

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
26. §

Hatályát veszti a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezésérõl, valamint
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyrõl szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 13. § (1) és
(2) bekezdése.

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
27. §

Hatályát veszti a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet. 3. § (1) bekezdés h) pontja.

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
28. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.)
7. alcíme a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § (1) Az ellátás igénylése során a 17. és 18. § szerinti dokumentumok másolatként is benyújthatók, feltéve, hogy
három hónapnál nem régebbiek.
(2) Nem szükséges ismételten benyújtani a 17. és 18. § szerinti dokumentumokat, amennyiben az igénylõ ugyanannál
a többcélú vagy közös igazgatású intézménynél igényel más gyermekjóléti alapellátást, ahol jelenleg is ellátásban
részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban
csatolt dokumentumok tekintetében idõközben nem következett be változás.”
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A Tr.
a)
18. § (5) bekezdésében a „foglaltak fennállását” szövegrész helyébe a „foglaltak fennállását a magasabb
összegû családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatával, illetve” szöveg,
b)
5. melléklet „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” címû rész II. pontjában a „temetési segélyt,
az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott
pénzbeli támogatást, a kiegészítõ gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot” szövegrész helyébe
a „temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást,
az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény keretében nyújtott támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek
után a családbafogadó gyámnak járó pénzbeli ellátáshoz kapcsolódó pótlékot” szöveg
lép.

5. Záró rendelkezések
30. §

•

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § és a 24. § (2) bekezdése 2013. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 25. § (2) bekezdése 2013. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

FORMANYOMTATVÁNY
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához
Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (a megfelelĘ aláhúzandó) rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultságot megállapítani szíveskedjenek.
A) Személyi adatok
1. A kérelmezĘ személyre vonatkozó adatok:
Neve:.........................................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................................
Születés helye, ideje: ................................................................................................................................................
Lakóhely: F F F F irányítószám ..........................................................................................................település
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsĘház ............... emelet, ajtó
Tartózkodási hely: F F F F irányítószám ..............................................................................................település
...........................................................utca/út/tér .............. házszám .......... épület/lépcsĘház .............. emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási
helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): F F F - F F F - F F F
Telefonszám (nem kötelezĘ megadni): ..................................................................................................
E-mail cím (nem kötelezĘ megadni): ……………………………………………………………….....

2. A kérelmezĘvel a kérelem benyújtásának idĘpontjában közös háztartásban élĘ közeli hozzátartozók száma:
…………… fĘ
3. A kérelem benyújtásának idĘpontjában a kérelmezĘvel közös háztartásban élĘ, az egy fĘre jutó jövedelem
számítása szempontjából figyelembe vehetĘ közeli hozzátartozók (gondozó család) adatai:
Név
1. házastársa, élettársa

Születési
hely, idĘ

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele (TAJ)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. egyéb rokon (akinek
eltartásáról gondoskodik)
3. gyermekei

(Megjegyzés:
A táblázat 2. pontjában a táblázat 1. és 3. pontjába nem tartozó, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló
1952. évi IV. törvény (Csjt.) alapján a szülĘ vagy házastársa által eltartott rokont kell feltüntetni.
- A táblázat 3. pontjában a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezĘ gyermeket; a 23 évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkezĘ, nappali tagozaton középfokú tanulmányokat folytató gyermeket; a 25 évesnél fiatalabb,
önálló keresettel nem rendelkezĘ, felsĘoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket; továbbá
korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket kell feltüntetni.)
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4. Kérem, hogy a kedvezményre való jogosultság elsĘ alkalommal történĘ megállapítása esetén a jogerĘs
határozat egy példánya az intézményi gyermekétkeztetés biztosítása céljából az alábbi gyermek(ek)
vonatkozásában az ellátást biztosító intézmény részére megküldésre kerüljön:
Gyermek neve

A gyermekétkeztetést
biztosító intézmény
teljes neve

A gyermekétkeztetést biztosító
intézmény címe (irányítószám,
településnév, utca, házszám)

A gyermek az
intézményi
étkeztetést
igénybe veszi (a
megfelelĘ válasz
aláhúzással
jelölendĘ)
igen/nem
igen/nem
igen/nem
igen/nem
Megjegyzés: A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ bölcsĘdés, óvodás, 1-8. évfolyamon
nappali rendszerĦ iskolai oktatásban részt vevĘ, fogyatékos gyermek számára nappali ellátást nyújtó, a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett 014 éves korú gyermek számára az étkeztetést térítésmentesen kell biztosítani. Továbbá a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülĘ gyermek és tanuló (14-18 év) számára, amennyiben az intézményben
étkezést is igénybe vesz, 50%-os térítési díj kedvezményt kell biztosítani [a gyermekek védelmérĘl és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 151. § (5) bekezdés a)-b) pontja].
5. Kijelentem, hogy
a) gyermeke(i)met egyedülállóként gondozom,
b) gyermekem tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos,
c) a nagykorúvá vált gyermek a 3/3. ponthoz kapcsolódó megjegyzésben foglalt feltételeknek megfelel,
d) a kiskorú gyermek(ek) gyámul rendelt hozzátartozója vagyok.
(Aktuális rész x-szel jelölendĘ!)
6. [Kizárólag az 5. d) pont bejelölése esetén kitöltendĘ!]
6/a. Alulírott, mint a kiskorú gyermek családbafogadó gyámként kirendelt hozzátartozója, kijelentem, hogy
nyugellátásban,
korhatár elĘtti ellátásban,
szolgálati járandóságban,
balettmĦvészeti életjáradékban,
átmeneti bányászjáradékban,
idĘskorúak járadékában, vagy
a nyugdíjszerĦ rendszeres szociális ellátások emelésérĘl szóló jogszabály hatálya alá tartozó
ellátásban
részesülök. (A megfelelĘ rész jelölendĘ, a folyósítást igazoló irat csatolandó!)
6/b. A gyám és a gyámság alá helyezett gyermek(ek) közti rokonsági fok: .............................................................
6/c. A gyámrendelés oka: ..........................................................................................................................................
6/d. A gyámrendelĘ hatóság megnevezése és a gyámrendelĘ határozat iktatószáma: ...............................................
...................................................................................................................................................................................
6/e. Alulírott gyám, a gyermek(ek) tartására kötelezett vagyok, mert
tartási kötelezettségemet jogerĘs bírósági döntés kimondja, vagy
a gyermek(ek) szülei nem élnek, vagy
a gyermek(ek) szülei a gyermek(ek) tartására nem képesek, mert ..................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(A megfelelĘ rész jelölendĘ, kitöltendĘ!)

MAGYAR KÖZLÖNY
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B) Jövedelmi adatok
A kérelmezĘvel A kérelmezĘvel
közös
közös
A
háztartásban élĘ háztartásban
kérelmezĘ
házastárs
élĘ egyéb
jövedelme
(élettárs)
rokon
jövedelme
jövedelme

A jövedelmek típusai

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, ĘstermelĘi,
illetve szellemi és más önálló tevékenységbĘl
származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességĦ
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerĦ
rendszeres szociális ellátások
4. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem,
kis összegĦ kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentĘ
tényezĘk (fizetett tartásdíj összege)
Egy fĘre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintézĘ tölti ki!): ........................ Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek
valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve 2013. július 1-jétĘl a családi pótlék és a GYES igazolását,
amennyiben azt nem munkáltatói kifizetĘhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT)
igazolását.
C) Vagyoni adatok
Ingatlanok
1.
Lakástulajdon
és
lakótelek-tulajdon
(vagy
állandó,
illetve
tartós
használat)
címe:
................................................;................................................... város/község .................................................
út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ................... Ft.
2. ÜdülĘtulajdon és üdülĘtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe:
................................................................................... város/község ................................................. út/utca .........
hsz., alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad ............, a szerzés ideje: ............ év.
Becsült forgalmi érték: ......................... Ft.
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat) megnevezése
(zártkerti építmény, mĦhely, üzlet, mĦterem, rendelĘ, garázs stb.): .............................................. címe:
……………............................. város/község .......................................... út/utca ........ hsz., alapterülete: ...............
m2, tulajdoni hányad ..............., a szerzés ideje: ........... év.
Becsült forgalmi érték: ............................ Ft.
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4. TermĘföldtulajdon (vagy állandó használat) megnevezése: ..............................................................................
címe:......................................................................... város/község ............................................. út/utca .......... hsz.,
alapterülete: ......... m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év.
Becsült forgalmi érték: ............................. Ft.
Egyéb vagyontárgyak
5. GépjármĦ
a) személygépkocsi: ................................... típus: ..............., rendszám: .............., a szerzés ideje, valamint a
gyártás éve: ................. év.
Becsült forgalmi érték: ............................... Ft.
b) tehergépjármĦ, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármĦ: ....................... típus: ...................,
rendszám (rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni): ................., a szerzés
ideje, valamint a gyártás éve: ...................... év.
Becsült forgalmi érték: ........................... Ft.
Összes vagyontárgy
(ÜgyintézĘ tölti ki!)
6. A gondozó család összes vagyonának becsült forgalmi értéke (1.+2.+3.+4.+5.): ................ Ft. Egy fĘre jutó
forgalmi érték: ............ Ft.
Megjegyzés:
Ha a kérelmezĘ vagy közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelĘ pontját a vagyontárgyak számával egyezĘen kell kitölteni.
Ingatlan becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
GépjármĦ, termelĘ- és munkaeszköz becsült forgalmi értékként a jármĦ, illetve termelĘ- és munkaeszköz kora
és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
Egyéb nyilatkozatok
FelelĘsségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerĦen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelĘ rész aláhúzandó, ezt a
nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a gyermekek védelmérĘl és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 131. § (5) bekezdése alapján a hatáskört gyakorló szerv –
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkezĘ adóigazgatósága útján – ellenĘrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplĘ adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történĘ felhasználásához.

Kelt: .............................................................,...................................

………………………………………
a rendszeres kedvezményt igénylĘ
vagy törvényes képviselĘjének aláírása



................................................................................................
gyám aláírása”
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2. melléklet a 98/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
„14. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

IGAZOLÁS
óvodáztatási támogatás megállapításához, illetve továbbfolyósításához
(ÓvodavezetĘ tölti ki)
1) A nevelési-oktatási intézmény adatai
Intézmény neve, címe, ahol a gyermek óvodai elhelyezésben részesül:
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Az óvoda vezetĘjének neve:.......................................................................................................................................
2) A gyermek adatai:
Gyermek neve: ...........................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési helye: …………………………........................... születési ideje: ..............................................................
Lakcíme: ....................................................................................................................................................................
3) A gyermek óvodai nevelésével kapcsolatos adatok:
Óvodába való felvétel idĘpontja1: ..............................................................................................................................
Az óvodai nevelésben való tényleges részvétel2 kezdĘ idĘpontja: ............................................................................
A nevelési-oktatási intézmények mĦködésérĘl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet [a továbbiakban: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet] 52. §-a alapján igazolom, hogy
fent nevezett gyermek az óvodai nyitvatartási napokon legalább …………….. órát az intézményben tartózkodik,
továbbá
3/A) Az óvodáztatási támogatás elsĘ alkalommal történĘ megállapítása esetén töltendĘ ki
Az igazolással érintett idĘszak kezdĘ napja (az óvodai nevelésben való tényleges részvétel kezdĘ napja):
………………………………………………………..
Az igazolással érintett idĘszak utolsó napja (az óvodáztatási támogatás megállapítása iránti kérelem
benyújtásának napja3): ………………………………………..
Fentiek alapján az óvodai nevelési napok száma az adott idĘszakban: …………. nap
A gyermek:
- szülĘ által4 igazolt mulasztása: ………….…
- orvos által5 igazolt mulasztása: ……………
- egyéb okból6 igazolt mulasztása: …………
- igazolatlan7 mulasztása: …….………… nap

nap
nap
nap

Fenti mulasztásból ………………. nap július-augusztus hónapra esett.
3/B) Az óvodáztatási támogatás további alkalommal történĘ megállapítása esetén töltendĘ ki
Az igazolással érintett idĘszak kezdĘ napja (az elĘzĘ igazolásban szereplĘ idĘszak utolsó napját követĘ nap):
………………………………………………………..
Az igazolással érintett idĘszak utolsó napja:
(kérjük x-szel jelölni!)

tárgyév május 5-e
tárgyév november 5-e

Az óvodai nevelési napok száma az adott idĘszakban: …………. nap


1

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 90. §-a szerinti felvételi és mulasztási napló alapján kérjük megadni.
Az óvodai felvétel idĘpontja, kivéve, ha a rendszeres óvodába járás kezdĘ idĘpontja és az óvodai felvétel
idĘpontja eltér egymástól.
3
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. § (1) bekezdése szerinti jegyzĘi adatközléssel megadott idĘpontot
kérjük feltüntetni.
2
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nap
nap
nap
nap

Fenti mulasztásból ………………. nap július-augusztus hónapra esett.
Fentiek alapján a gyermek (a megfelelĘ -ba írt X-szel jelölje válaszát):
rendszeresen8 járt óvodába (szülĘ által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen nem
haladja meg a munkanapokra esĘ óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz
napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.)
nem rendszeresen járt óvodába (szülĘ által igazolt és az igazolatlanul mulasztott napok száma együttesen
meghaladta a munkanapokra esĘ óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mulasztásból tíz
napot július-augusztus hónapban a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.)
Ezt az igazolást a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet] 68/G. §-a alapján az óvodáztatási
támogatás megállapításához adtam ki.
Ezt az igazolást a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/I. § (2) bekezdés a) pontja alapján a további
óvodáztatási támogatás folyósításához adtam ki.
Kelt: …………..……………………
P. H.
……………………………….
óvodavezetĘ”


4

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés a) pontja.
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja.
6
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés d) pontja.
7
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (3) bekezdése.
8
A 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68/G. § (2) bekezdése alapján értelmezendĘ
5
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A Kormány 99/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8., 20. és 28. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 19., 29., 32. és 33. pontjában, valamint a földgáz
biztonsági készletezésérõl szóló 2006. évi XXVI. törvény 13. § (1) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 11. pontjában, valamint a Rendõrségrõl
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
1. §

Hatályát veszti a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 120–120/A. §-a.

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Get. vhr.) a következõ 20/A. §-sal és 20/B. §-sal egészül ki:
„20/A. § (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmezõnek rendelkeznie kell:
a) 1 évre szóló, könyvvizsgáló által a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenõrzött üzleti tervvel,
amely a kérelmezõ egyéb tevékenységeitõl elkülönítve tartalmazza a földgáz-kereskedelmi tevékenységet, a hozzá
kapcsolódó költségeket és pénzforgalmat, és
b) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítõ adatforgalmi és informatikai rendszerrel.
(2) A korlátozott földgáz kereskedelmi-engedély iránti kérelemhez az 5. számú melléklet VI/A. Fejezetében
meghatározott iratokat kell csatolni.
(3) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyesre a földgázkereskedõre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni
a 20. § (1)–(2) bekezdésében, a 20. § (3) bekezdés a) pontjában, a 22–26/B. §-ban, a 126. § (1) bekezdésében és
a 131. §-ban foglaltak kivételével.
20/B. § (1) A korlátozott földgáz-kereskedelmi engedélyt kérelmezõ gazdasági társaság az engedélykérelemben
köteles megjelölni kézbesítési megbízottjának nevét és címét. A kézbesítési megbízottal kötött megbízási szerzõdést
közokiratba vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba kell foglalni.
(2) A kézbesítési megbízott magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezõ természetes személy, jogi személy
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság lehet.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy az engedélyes engedélyköteles tevékenységével összefüggésben
keletkezett, az engedélyes részére kézbesítendõ iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa.
(4) A kézbesítési megbízott e tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog szabályai szerint felel. Az
engedélyes részére szóló iratnak a kézbesítési megbízottal történõ közlése esetén vélelmezni kell, hogy annak
tartalma a kézbesítési megbízottnak történõ kézbesítést követõ tizenötödik napon az engedélyes számára ismertté
vált.”
(2) A Get. vhr. a következõ 98/A. §-sal egészül ki:
„98/A. § (1) Az a külföldi vagy belföldi gazdálkodó szervezet, amely a GET 85. § (1) bekezdése szerinti új infrastruktúrát
kíván létrehozni, és az új infrastruktúra kapacitásait az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerõre
emelkedését megelõzõen kívánja értékesíteni, az új infrastruktúra használatbavételi engedélyének jogerõre
emelkedését megelõzõen elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást köteles lefolytatni.
(2) Az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás lefolytatásának kötelezettsége nem vonatkozik
a GET 85. § (7) bekezdésében meghatározott beruházásokra.
(3) Az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás során a kapacitáslekötés és az együttmûködõ
földgázrendszerhez való hozzáférés szabályait a GET 70/A. §-ában meghatározottak kivételével nem kell alkalmazni.
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(4) Az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárásban megvásárolt kapacitások az új infrastruktúra
üzemeltetése megkezdésének napjától lekötött kapacitásnak minõsülnek, felhasználásukra, továbbértékesítésükre,
elszámolásukra, a hozzáférésre és a rendszerhasználati díjak megfizetésére a vonatkozó jogszabályok, valamint
az ÜKSZ rendelkezései irányadók.
(5) Az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárás csak az eljárásra vonatkozó szabályzat Hivatal általi
jóváhagyását követõen kezdhetõ meg. A szabályzat elbírálásánál a Hivatal elsõsorban a földgázszállító hálózatokhoz
való hozzáférés feltételeirõl és az 1775/2005/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. július 13-i
715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a hozzá kapcsolódó európai uniós elõírásokban foglaltak
alapján hagyja jóvá.
(6) Az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárást a Hivatal által jóváhagyott szabályzat és
a jóváhagyó határozatban elõírtak alapján kell lefolytatni.
(7) A Hivatal jogosult az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és értékesítési eljárással összefüggésben az
infrastruktúra fejlesztõjétõl – az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével – adatokat, információkat
kérni. A Hivatal az eljárás átláthatósága érdekében az üzleti titokra vonatkozó rendelkezések figyelembevételével
meghatározhatja a közzétételre kerülõ adatok körét.”
(3) A Get. vhr. 116. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az SZB-ben megfigyelõként, tanácskozási joggal részt vesz a földgázszállítási tevékenység végzésére
engedéllyel rendelkezõ, szállítási rendszerirányítónak nem minõsülõ földgázipari vállalkozás egy választott
képviselõje.”
(4) A Get. vhr. 156. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a § a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A határkeresztezõ földgázszállító vezetéken az Európai Bizottság által elfogadott, a Földgázpiaci
Szállításirendszer-üzemeltetõk Európai Hálózata által kidolgozott üzemi és kereskedelmi szabályzat hatálybalépését
követõ gázév kezdetéig csak az adott gázévet követõ gázévre vonatkozóan köthetõ le kapacitás.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést nem kell alkalmazni azokra az elõzetes kapacitásfelmérési, lekötési- és
értékesítési eljárásokra, amelyek lefolytatása a 98/A. § alapján kötelezõ.”
(5) A Get. vhr. 161. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„161. § (1) Az egyensúlyozó platformon forgalmazott termékeket – beleértve a másodlagos kapacitás-kereskedelmet
is – az egyensúlyozó platform szabályzata tartalmazza. A szabályozást úgy kell kialakítani, hogy a gázforgalmazás
elõkészítését, de legalább a gáznapi egyensúlyozást és annak gáznapot követõ elszámolásához szükséges fizikai
termékek kereskedelmét lehetõvé tegye a földgázszállító rendszer fizikai korlátainak figyelembevétele mellett.
(2) Az egyensúlyozó platformon minden szereplõ csak olyan tranzakcióra adhat be ajánlatot, illetve köthet le, amelyet
az egyensúlyozó platform szabályzata lehetõvé tesz.
(3) A szállítási rendszerirányító köteles a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani az egyensúlyozó platform üzemeltetési
feltétel rendszerét és a forgalmazott termékeket tartalmazó, az egyensúlyozó platform szabályzatát, amelynek
tartalmaznia kell:
a) az elektronikus alapon mûködõ egyensúlyozó platform részletes mûködési szabályait,
b) a földgázszállító adatforgalmi és informatikai rendszerével való kapcsolat rendszerét,
c) az egyensúlyozó platformot mûködtetõ szállítási rendszerirányító, az elszámolást biztosító vállalkozás és a szállítási
rendszerüzemeltetõ ÜKSZ-re épülõ együttmûködésének szabályait,
d) az egyensúlyozó platform tagsági kategóriáit, a tagságra vonatkozó elõírásokat, feltételeket, felelõsségi
szabályokat és az ügyleti biztosítékok rendszerét,
e) az egyensúlyozó platformhoz történõ csatlakozásra vonatkozó mûszaki, informatikai elõírásokat,
f) a csatlakozás pénzügyi és egyéb feltételeit tagsági kategóriánként,
g) a forgalmazott termékek körét, a termékekre vonatkozó részletes szabályokat és a rájuk vonatkozó szabványosított
szerzõdéseket,
h) az egyes termékekre vonatkozó ajánlati és ügyletkötési rendjét,
i) az ügyletek elszámolásának alapelveit,
j) a jogviták rendezésének szabályait,
k) az egyensúlyozó platform mûködési zavara esetén alkalmazandó eljárásokat,
l) az egyensúlyozó platform zavartalan mûködése biztosításának személyi és tárgyi feltételeit,
m) az etikai szabályokat,
n) az adatbiztonsági elõírásokat és a titoktartással kapcsolatos szabályokat,
o) a megkötött ügyletek adatai rögzítésének és a kereskedés folyamatos felügyeletének részletes szabályait,
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p) az elszámolást biztosító vállalkozás által nyújtott szolgáltatások díját és fizetési feltételeit,
q) egyéb, az egyensúlyozó platform mûködését meghatározó szabályokat.
(4) A rendszerhasználó az egyensúlyozó platformon csak hatályos tagsági szerzõdés alapján köthet ügyleteket.
(5) Az egyensúlyozó platformot mûködtetõ szállítási rendszerirányító köteles a tagsági viszony létrejöttével
egyidejûleg a tag részére a kereskedést lehetõvé tévõ részletes technikai-mûködési segédletet biztosítani.
(6) Az egyensúlyozó platform szabályzatát a szállítási rendszerirányító és az elszámolást végzõ vállalkozás a Hivatal
jóváhagyását követõen köteles a honlapján közzétenni.”
A Get. vhr. a következõ 161/A. §-sal egészül ki:
„161/A. § (1) Az érintett felek megállapodhatnak abban, hogy a GET 91/A. § (2) és (7) bekezdése szerinti
szerzõdéskötési kötelezettségüket az elszámolást végzõ szervezet kiválasztására, a napi földgáz és kereskedelmi
piachoz való hozzáférésre és az ügyletek lebonyolítására vonatkozó szerzõdés, illetve az ügyletek pénzügyi
elszámolására vonatkozó szerzõdés módosításával teljesítik. A szerzõdések módosításának határideje az
egyensúlyozó platform üzletszabályzata hatálybalépésének napja.
(2) A GET 143. § (4) bekezdésében foglalt ügyletkötések feltétele, hogy a piaci szereplõ kiegyensúlyozó platformi
tagsági jogviszonnyal rendelkezzen.”
A Get. vhr. 162. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A rendszerhasználó jogosult a nominálásuktól elkülönített módon a szállítási rendszerüzemeltetõ számára az
ÜKSZ-ben, illetve az egyensúlyozó platform szabályzatában meghatározott módon a hidraulikai egyensúlyozáshoz
szükséges rugalmassági eszközöket felajánlani az egyensúlyozó platformon.”
A Get. vhr. 163. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„163. § Korlátozás esetében a rendszerhasználó azon szabad rendelkezésû forrásait, amelyeket nem korlátozott
felhasználóik ellátására nem használtak fel, a GET 97/C. § (3) bekezdésével és az egyensúlyozó platform szabályzatával
összhangban köteles az egyensúlyozó platformon felajánlani.”
A Get. vhr. 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §

A Get. vhr.
1.
131. § (1a) bekezdésében az „a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piac” szövegrészek helyébe az „az
egyensúlyozó platform” szöveg,
2.
5/A. § d) pontjában az „a napi földgáz- és kapacitáskereskedelmi piacról” szövegrész helyébe az „az
egyensúlyozó platformról” szöveg, 108. § (1) bekezdés c) pontjában az „a napi földgáz és kapacitáskereskedelmi
piacról” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó platformról” szöveg,
3.
31. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdés” szövegrész helyébe a „30. § (2) bekezdése” szöveg,
4.
73. § (1) bekezdésében a „szerzõdéssel” szövegrész helyébe a „kapacitáslekötési szerzõdéssel” szöveg,
5.
82. § (2) bekezdésében a „83. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „83. § (2) bekezdése” szöveg,
6.
85. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „tagadható meg” szövegrész helyébe a „tagadható meg vagy
függeszthetõ fel” szöveg,
7.
100. § b) pont bf) alpontjában, 104. § (1) bekezdés f) pontjában, 109. § (3) bekezdésében, 162. §
(1) bekezdésében az „a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó
platformon” szöveg, 162. § (8) bekezdésében a „napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piacon” szövegrész
helyébe az „az egyensúlyozó platformon” szöveg,
8.
162. § (1) bekezdésében az „a napi földgáz és kapacitás kereskedelmi piaci szabályzatban” szövegrész helyébe
az „az egyensúlyozó platform szabályzatában” szöveg,
9.
162. § (5) bekezdésében az „a napi piacon” szövegrész helyébe az „az egyensúlyozó platformon” szöveg
lép.

4. §

Hatályát veszti a Get. vhr.
a)
157–157/C. §-a,
b)
162. § (9) bekezdése, valamint
c)
14. számú melléklet I. pont g) alpontja.
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3. A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról,
valamint a földgázellátási válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló
265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A földgázvételezés korlátozásáról, a földgáz biztonsági készlet felhasználásáról, valamint a földgázellátási
válsághelyzet esetén szükséges egyéb intézkedésekrõl szóló 265/2009. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.)
6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, és a 6. § a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának elõkészítése során
javaslattételi jogkörrel a Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.
(1a) A miniszter a Hivatalnak az 5. § (2) bekezdése szerinti, vagy az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 5. § d) pontjával összhangban tett és – ez utóbbi esetben – indokolt
kezdeményezését követõen összehívja a Bizottságot.”
(2) Az R1. 12. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés d) pontjában szereplõ, a környezetet súlyosan veszélyeztetõ anyagnak a szabadba kerülését
eredményezõ körülmény fennállása vonatkozásában – a katasztrófavédelemrõl és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezete hatálya alá tartozó felhasználó kérelmére –
a hivatásos katasztrófavédelmi szerv felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve hatósági bizonyítványt ad ki.
A felhasználó a hatósági bizonyítvány egy eredeti példányát köteles minden év május 31-ig a földgázkereskedõhöz,
földgázkereskedõ hiányában minden év június 30-ig a vele jogviszonyban álló földgázelosztó vagy a szállítási
rendszerüzemeltetõ részére eljuttatni.”
(3) Az R1. 12. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A felhasználó a korlátozási besorolástól való eltérést alátámasztó indok fennállását az egyedi kérelemhez
mellékelt,
a) helyrehozhatatlan technológiai károkozás lehetõsége esetén az adott vállalkozás mûszaki felügyeletét ellátó
hatóság felhasználó telephelye szerint illetékes helyi szerve által, vagy
b) környezetszennyezés, illetve környezetveszélyeztetés lehetõsége esetén a környezetvédelmi hatóság felhasználó
telephelye szerint illetékes helyi szerve által
kiadott, egy évnél nem régebbi hatósági bizonyítvánnyal igazolja.”

6. §

Az R1. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A minisztert a földgázellátási válsághelyzet fennállásáról és fokozatáról szóló határozatának elõkészítése során
javaslattételi jogkörrel a Földgázellátási Válsághelyzet Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) segíti.”

7. §

Hatályát veszti az R1. 10. § (8) bekezdésében az „a 6. § (6) bekezdése és” szövegrész.

4. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
8. §

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendeletnek
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletérõl szóló egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 65/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet
a)
2. §-a által megállapított 24/B. § (4) bekezdésében a „6. mellékletben” szövegrész a „7. számú mellékletben”
szöveggel,
b)
1. mellékletével megállapított 6. számú mellékletében a „6. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm.
rendelethez” szövegrész a „7. számú melléklet a 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelethez” szöveggel
lép hatályba.

5. Záró rendelkezések
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 6. § és a 7. § 2013. október 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 99/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez
A Get. vhr. 5. számú melléklete a következõ VI/A. Fejezettel egészül ki:

„VI/A. FEJEZET
KORLÁTOZOTT FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ENGEDÉLY
A Hivatalhoz benyújtott korlátozott földgáz-kereskedelemre vonatkozó mûködési engedély iránti kérelemhez csatolni
kell:
1.
a korlátozott földgáz-kereskedelmi tevékenységre vonatkozó 1 évre szóló üzleti tervet;
2.
a 7. számú mellékletben megadott szempontok szerint ellenõrzött független könyvvizsgálói véleményt az
üzleti tervrõl;
3.
a kérelmezõnek a GET-ben, e rendeletben, más jogszabályban, az ÜKSZ-ben, valamint az üzletszabályzatában
elõírt feladatai ellátásához szükséges adatforgalmi és informatikai rendszer bemutatását;
4.
az egyensúlyozási tevékenység, a szállítási rendszerüzemeltetõ adatforgalmi és informatikai rendszeréhez való
hozzáférés, és a gáznapon belüli kiegyensúlyozó kereskedelem biztosítására a szállítási rendszerirányítási
tevékenységet ellátó szállítási rendszerüzemeltetõvel kötött együttmûködési megállapodást vagy
a megállapodás megkötésére vonatkozó szándéknyilatkozatot, amennyiben a megállapodás az
engedélykérelem benyújtáskor még nem került megkötésre;
5.
nyilatkozatokat a GET 114. § (7) bekezdés c) pontjában foglaltakról;
6.
a kérelmezõ képviselõjének telefonos elérhetõségét, elektronikus levélcímét, a kézbesítési megbízottjának
címét, telefonos elérhetõségét, elektronikus levélcímét, valamint a kézbesítési megbízásra kötött szerzõdést;
7.
az igazgatási szolgáltatási díj Hivatal részére történõ befizetésének pénzintézeti igazolását;
8.
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõ tudomásul veszi és magára kötelezõnek elfogadja az
ÜKSZ-ben elõírt rendelkezéseket;
9.
hatósági igazolást arról, hogy a kérelmezõ az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrõl
szóló megállapodásban részes valamely más államban ténylegesen és jogszerûen földgáz-kereskedelmi
tevékenységet folytat.”

A Kormány 100/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrõl szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4b) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Hamisítás Elleni Nemzeti Testületrõl szóló 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény
115/I. és 115/K. §-ban meghatározott feladatai ellátásába a tulajdonosi joggyakorlásába tartozó HIPAvilon Magyar
Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelõsségû Társaságot (a továbbiakban: HIPAvilon Nonprofit Kft.)
vonhatja be, továbbá e feladatok ellátásához a HIPAvilon Nonprofit Kft. szolgáltatásait veheti igénybe.
(2) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a HIPAvilon Nonprofit Kft.-t a szellemi tulajdonnal kapcsolatos állami
dokumentációs és információs tevékenység körében különösen a következõ tevékenységek végzéséhez veheti
igénybe:
a) szabadalmi, mintaoltalmi és topográfiaoltalmi leírások megjelentetésével kapcsolatos technikai feladatok ellátása;
b) közremûködés az iparjogvédelmi dokumentumok gyûjtésében, informatikai eszközökkel való feldolgozásában és
nyilvános szakkönyvtárban történõ közreadásában;
c) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos dokumentációs, tájékoztató és egyéb szolgáltatások nyújtása.
(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a HIPAvilon Nonprofit Kft.-t a szellemi tulajdon védelmére irányuló
kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, valamint az ehhez szükséges állami intézkedések
kezdeményezése, illetve végrehajtása körében különösen a következõ tevékenységek végzéséhez veheti igénybe:
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a) a szellemi tulajdon védelmével összefüggõ hazai, külföldi és nemzetközi folyamatok elemzése, a szellemi alkotói,
innovációs és iparjogvédelmi tevékenység alakulásának vizsgálata, a szellemivagyon-értékelés és -hasznosítás
rendszerének kidolgozása;
b) a szellemi alkotó és az innovációs tevékenységet támogató és népszerûsítõ programok kezdeményezése,
kialakítása és végrehajtása, valamint az ilyen programokban való részvétel;
c) közremûködés a szellemi alkotások és az innovációs eredmények társadalmi elismerését szolgáló rendszer
fejlesztésében; a szellemi alkotó tevékenységgel és a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos pályázatok, kiállítások
és más rendezvények kezdeményezése, szervezése és támogatása,
d) a szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos ismeretek terjesztése, az iparjogvédelmi és a szerzõi jogi kultúra
fejlesztése; a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – iparjogvédelmi és szerzõi jogi ismereteinek
tájékoztatással, szaktanácsadással és más eszközökkel való gyarapítása, továbbá körükben a szellemi tulajdonjogok
tiszteletben tartásának elõmozdítása;
e) hozzájárulás a Testület mûködtetéséhez, közremûködés a szellemi tulajdonjogok hatékony érvényesítéséhez
szükséges feltételrendszer kialakításában és továbbfejlesztésében;
f) a szellemitulajdon-védelem eszközei megfelelõ felhasználásának elõsegítése az országkép formálása, az egységes
országmárka kialakítása, valamint a jellegzetes magyar termékek ismertségének javítása és hírnevének megóvása
érdekében.
(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – mûködése és gazdálkodása támogatásához – igénybe veheti a HIPAvilon
Nonprofit Kft. szolgáltatásait.”
2. §

Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
egyes víziközmû-szolgáltató gazdálkodó szervezetek stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó
szervezetté nyilvánításáról
A Kormány a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A Kormány az 1. melléklet szerinti gazdálkodó szervezeteket (a továbbiakban: Társaságok) a csõdeljárásról és
a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt
jelentõségû gazdálkodó szervezetekké nyilvánítja.

2. §

A Kormány megállapítja, hogy a Társaságok mint stratégiailag kiemelt jelentõségû gazdálkodó szervezetek
vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át is alkalmazni kell.

3. §

A Kormány a Cstv. 66. § (2) bekezdése alapján állami felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft.-t
(székhelye: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56., cégjegyzékszáma: 01-09-994411) jelöli ki.

4. §

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

9200Mosonmagyaróvár,Timföldgyáriút4.

9126Gyarmat,Magyaru.14.

5600Békéscsaba,Doboziút5.

2931Almásfüzitƅ,Fƅu.1.

2943Bábolna,JókaiMórutca12.

8790Zalaszentgrót,MezƅF.u.27.

8200Veszprém,Pápaiút41.
4233Balkány,Szakolyiút20.

12. BAKONYKARSZTVízͲésCsatornamƾZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

13. BalkányiTelepülésgazdálkodási,Gazdasági,Szolgáltatóés
KereskedelmiNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

6760Kistelek,Rákócziutca44.

06Ͳ09Ͳ017888

15Ͳ09Ͳ069318

15Ͳ09Ͳ072506

19Ͳ10Ͳ500133

03Ͳ09Ͳ102170

03Ͳ10Ͳ100039

03Ͳ09Ͳ109690

11Ͳ09Ͳ006864

20Ͳ09Ͳ064798

06Ͳ09Ͳ000110

08Ͳ09Ͳ003727

08Ͳ09Ͳ012557

04Ͳ10Ͳ001580

11Ͳ09Ͳ005866

10Ͳ09Ͳ027657
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15. BalotaszállásiVíziközmƾÜzemeltetƅKoncessziósKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

BALOGHͲFKereskedelmiésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság 4233Balkány,Adonyiu.32.

6500Baja,Mártonszállásiút81.

11. BAJAVÍZBajaésTérségeVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

14.

6000Kecskemét,Izsákiút13.

BácsbokodiKommunálisésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság 6453Bácsbokod,GrófSzéchenyiIstvánutca80.

BÁBOLNAISzennyvízkezelƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

AQUAZALAKözszolgáltatóKoncessziósKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

AQUAPLUSKútfúró,ÉpítƅésTermálͲenergetikaiKorlátoltFelelƅsségƾ
6762Sándorfalva,Sövényháziu.1.
Társaság

AQUASzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

AQUAGYARMATKözmƾBeruházóésÜzemeltetƅKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

ALFÖLDVÍZRegionálisVíziközmƾͲszolgáltatóZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

ALFENAlmásfüzitƅiEnergetikaiésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

3261Abasár,Fƅtér1.

10. BÁCSVÍZVízͲésCsatornaszolgáltatóZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

AbasáriNonprofitTelepülésüzemeltetésiésFejlesztésiKözhasznú
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

Székhely

•

1.

VíziközmƾͲszolgáltatóneve

1. melléklet a 101/2013. (III. 29.) Korm. rendelethez

MAGYAR KÖZLÖNY
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BánhegyesiVízszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

5668Nagybánhegyes,Kossuthu.13.

CivisvízKözüzemiSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

BÜKÉSTÉRSÉGEVÍZMqKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

05Ͳ09Ͳ010516

09Ͳ09Ͳ012349

18Ͳ09Ͳ102870

13Ͳ09Ͳ067152

•

3533Miskolc,Mesteru.31.

4025Debrecen,Hatvanutca12Ͳ14.

9737Bük,BarossG.u.11.

2091Budakeszi,Fƅu.111.

13Ͳ09Ͳ098603

MAGYAR KÖZLÖNY

32. CLAIRͲTECHKoncessziósVízgazdálkodásiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

31.

30.

29. BudakesziVizésCsatornaSzolgáltatóKörnyezetvédelmiKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

2011Budakalász,Szentendreiút24.

2093Budajenƅ,hrsz.06/2.

27. BUDAJENSIVÍZMqVEKCsatornaszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

BudakalásziKözmƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

18Ͳ09Ͳ108941

9675Bögöte,Szabadságutca49.

26. BögöteiUNIVERSALSzolgáltatóésTermelƅNonprofitKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

28.

05Ͳ10Ͳ000142

25. BORSODVÍZÖnkormányzatiKözüzemiSzolgáltatóZártkörƾenmƾködƅ
3527Miskolc,Tömösiu.2.
Részvénytársaság

13Ͳ09Ͳ104620

11Ͳ09Ͳ007178

BokodiSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

17Ͳ09Ͳ008289

13Ͳ09Ͳ109857

15Ͳ09Ͳ073872

16Ͳ09Ͳ009469

20Ͳ09Ͳ069699

13Ͳ09Ͳ065113

12Ͳ09Ͳ002232

04Ͳ09Ͳ002549

2855Bokod,Hƅsöktere6.

24.

7043Bikács,Szabadságtér1.

2051Biatorbágy,BarossGáboru.17.

22. BiatorbágyiVízmƾvekVízͲésCsatornaSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

BikácsiVízszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

4501Kemecse,Vasmegyeriút47.

21. BeszterecͲKemecseͲTiszarádͲVasmegyer VíziKözmƾNonprofit
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

23.

5309Berekfürdƅ,Berektér11.

20. BerekͲVízSzolgáltatóÜzemeltetƅésKereskedelmiKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

2440Százhalombatta,HágaL.u.2.
8887Bázakerettye,Fƅutca4.

BATTAIVÍZIKÖZMqKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

19. BázakerettyeKözségSzolgáltatóNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

18.

17. BátonyterenyeésKörnyékeVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾ
3070BátonyterenyeVízmƾtelep,2536tul.lap,2560hrsz.
Társaság

16.

14430
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8800Nagykanizsa,KisfaludyS.u.15/a.

7754Bóly,Alkotmányu.57.

7200Dombóvár,Berzsenyiu.1.

49. DombóvárésKörnyékeVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

6621Derekegyház,Kossuthutca4.
2600Vác,KodályZoltánút3.

DEREKSZOLGSzolgáltatóNonͲprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

DerecskeiVárosgazdálkodásiNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság 4130Derecske,Köztársaságút90.

DélzalaiVízͲésCsatornamƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

DÉLVÍZViziközmƾSzolgáltatóZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

48. DMRVDunaMentiRegionálisVízmƾZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

47.

46.

45.

44.

7140Bátaszék,Mohácsiút

43. DélͲTolnaKözmƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

4025Debrecen,Hatvanutca12Ͳ14.

2370Dabas,Széchenyiu.3.

5920Csorvás,Rákócziutca37/a.

6640Csongrád,Erzsébetu.25.

2360Gyál,Kƅrösiút190.

DebreceniVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

DAKÖVDabasésKörnyékeVízügyiKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

CsorvásiSzolgáltatóNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

CsongrádiKözmƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

3786Hegymeg,KossuthLajosu.1.

42. DélͲPestMegyeiVíziközmƾSzolgáltatóZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

41.

40.

39.

38.

37. CSERͲKOMKRAKereskedelmiésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

2713Csemƅ,Petƅfiutca1.

5662Csanádapáca,SzentGellértu.31.

17Ͳ09Ͳ001935

13Ͳ10Ͳ040189

06Ͳ09Ͳ015284

09Ͳ09Ͳ017153

20Ͳ10Ͳ040214

02Ͳ10Ͳ060322

17Ͳ09Ͳ003027

13Ͳ10Ͳ041281

09Ͳ10Ͳ000479

13Ͳ09Ͳ066171

04Ͳ09Ͳ008280

06Ͳ09Ͳ014866

05Ͳ09Ͳ006721

13Ͳ09Ͳ082283

04Ͳ09Ͳ002983

20Ͳ09Ͳ068206

20Ͳ06Ͳ034740

•

36. 
CSEMSVÍZSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

CsanádapácaVizmüKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

8360Keszthely,Lovassyu.5.B.ép.3.em.9.

34. CORVUSͲVÍZVíziközmƾMƾködtetƅésKoncessziósKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

35.

8360Keszthely,LovassyS.u.5/b.III/9.

33. CORVUSͲ98Környezetvédelmi,KereskedelmiésSzolgáltatóBetéti
Társaság

MAGYAR KÖZLÖNY
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5235Tiszabura,KossuthLajosút52.

2800Tatabánya,Sárberek100.

2500Esztergom,Széchenyitér1.
8000Székesfehérvár,Királysor3Ͳ15.

66. FEJÉRVÍZFejérMegyeiÖnkormányzatokVízͲésCsatornamƾ
ZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

ÉszakͲzalaiVízͲésCsatornamƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság 8900Zalaegerszeg,Balatoniút8.(2735/17hrsz.)

ÉszakdunántúliVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

ÉszakͲCsepelszigetiVizͲésCsatornamüKorlátoltFelelƅsségƾTársaság 2310Szigetszentmiklós,Gyáriút21.

EsélyInnovációsKözhasznúNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

65. EsztergomiVízmƾSzolgáltatóésKereskedelmiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

64.

63.

62.

61.

4972Gacsály,Adyu.25.

60. ERVÍZVízközmƾ,SzolgáltatóésÉpítƅipariKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

2030Érd,Fehérváriút63/BͲC.

2030Érd,Fehérváriút63.bͲc.ép.

3700Kazincbarcika,Tardonaiút1.

ÉRDésTÉRSÉGERegionálisViziközmüKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

ÉrdésTérségeCsatornaͲszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

59. ÉRV.ÉszakmagyarországiRegionálisVízmƾvekZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

58.

57.

5742Elek,SzentIstvánutca1.

4211Ebes,Rákócziutca12.

55. EbesiKözséggondnokságIpariésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

ElekiVízͲésCsatornamƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

7020Dunaföldvár,Hunyadipark5/a.

54. DUNAVÍZVízͲésCsatornamƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

56.

2336Dunavarsány,36/17.Hrsz.

53. DunavarsányésTérségeVíziközmƾveitÜzemeltetƅKoncessziós
ZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

8600Siófok,Tanácsházu.7.

7100Szekszárd,BajcsyͲZsilinszkyEndreút7.

2400Dunaújváros,Építƅkútja1.

DunántúliRegionálisVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

DUNAÁGVíziközmƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

52. DunaújvárosiVízͲ,CsatornaͲHƅszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

51.

50.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

07Ͳ10Ͳ001122

11Ͳ09Ͳ010624

20Ͳ10Ͳ040125

11Ͳ10Ͳ001450

13Ͳ09Ͳ066277

16Ͳ09Ͳ011185

15Ͳ09Ͳ071430

05Ͳ10Ͳ000123

13Ͳ09Ͳ066513

13Ͳ09Ͳ156292

04Ͳ09Ͳ002788

09Ͳ09Ͳ006160

17Ͳ09Ͳ001932

13Ͳ10Ͳ040713

07Ͳ09Ͳ005140

14Ͳ10Ͳ300050

17Ͳ09Ͳ009478
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GörgetegiVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

83.

82.

81.

80.

79.

78.

HATEVárosüzemeltetésiNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HáromFaluVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HarcVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HarasztiVízmƾNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HALASVÍZKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HajdúnánásiÉpítƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2314Halásztelek,Postaköz1.

7587Heresznye,PetƅfiS.utca66.

7130Tolna,BajcsyͲZsilinszkyutca36.

7823Siklósnagyfalu,RákócziFerencutca18.

6400Kiskunhalas,Kƅrösiút5.

4080Hajdúnánás,Kossuthu.22.sz.

4220Hajdúböszörmény,RadnótiMiklósutca1.

77. HajdúkerületiésBihariVíziközmƾSzolgáltatóZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

5700Gyula,SzentLászlóu.16.

7064Gyönk,JózsefA.utca519/a.

4034Debrecen,Hétvezéru.21.sz.

GyulaiKözüzemiKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

GyönkiVízmƾNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2230Gyömrƅ,Lengyelu.8/A.

7553Görgeteg,Fƅutca24.

76. HajdúͲBihariÖnkormányzatokVízmƾZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

75.

74.

73. GyömrƅésTérségeViziközmƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

72.

7733Geresdlak,Hunyadiút22.

71. GERESDLAKÉRTKiemelkedƅenKözhasznúNonprofitKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

1134Budapest,Váciút23Ͳ27.

1087Budapest,AsztalosSándorutca4.(38840/6hrsz.)

4948Milota,MóriczZs.u.14.

6760Kistelek,Edeu.6.sz.

FƅvárosiVízmƾvekZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

FƅvárosiCsatornázásiMƾvekZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

FelsƅͲTiszavidékiVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

13Ͳ09Ͳ125351

14Ͳ09Ͳ312204

17Ͳ09Ͳ007585

02Ͳ09Ͳ073964

03Ͳ09Ͳ102376

09Ͳ09Ͳ001908

09Ͳ10Ͳ000498

09Ͳ10Ͳ000135

04Ͳ09Ͳ003599

17Ͳ09Ͳ007235

13Ͳ09Ͳ091236

14Ͳ09Ͳ310481

02Ͳ09Ͳ073927

06Ͳ09Ͳ001132

01Ͳ10Ͳ042451

01Ͳ10Ͳ042418

15Ͳ09Ͳ062467

•

70. GÁZÉPSZERKERÉpitƅͲSzerelƅͲKereskedƅésSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

69.

68.

67.

MAGYAR KÖZLÖNY
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HƅgyésziVízkezelƅKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

HevesMegyeiVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

HétforrásKistérségiVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

KAVÍZKaposváriVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

7100Szekszárd,Epreskertutca9.

17Ͳ09Ͳ008494

•

KétyͲFelsƅnánaVíziközmƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

13Ͳ09Ͳ132775

18Ͳ09Ͳ106802

09Ͳ09Ͳ016725

06Ͳ09Ͳ002424

14Ͳ09Ͳ308615

13Ͳ09Ͳ066449

04Ͳ09Ͳ007141

12Ͳ09Ͳ002048

18Ͳ09Ͳ107265

03Ͳ09Ͳ102380

MAGYAR KÖZLÖNY

100.

2080Pilisjászfalu,Tinnyeiút019/12hrsz.

99. KenyérmezeiSzennyvíztisztítóÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

4025Debrecen,Hatvanutca12Ͳ14.
9500Celldömölk,Nemesdömölkiutca20.

KELETͲAQUAKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

6640Csongrád,Volentértér2.

7400Kaposvár,AchimA.utca2.

2760Nagykáta,Egreskátaiút27.

98. KemenesvízVíziközmƾÉpítƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

97.

96. KÉBSZ,Közmƾépítƅ,BeruházóésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

95.

KÁTAHIIDROKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

5948Kaszaper,SzentGellérttér1.

93. KASZAPERͲÉPÉpítƅ,Termlƅ,SzolgáltatóésKereskedelmiKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

94.

3182Karancslapujtƅ,Rákócziu.95.

92. KarancsTérségiKözmƾfejlesztƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

6300Kalocsa,Hƅsökútja38.
9841Kám,KossuthLajosutca26.

KALOCSAVÍZKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

KÁMIKOMMUNÁLISSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

91.

90.

03Ͳ09Ͳ118296

6070Izsák,Kossuthtér8.

89. IzsákINNOͲKOMKommunálisSzolgáltatóNonprofitKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

10Ͳ09Ͳ022573

17Ͳ09Ͳ008712

10Ͳ10Ͳ020086

11Ͳ09Ͳ003715

02Ͳ09Ͳ074222

3397Maklár,Templomtér30.

7191Hƅgyész,KossuthL.utca1.

3301Eger,Hadnagyu.2.

2541Lábatlan,Rákócziutca5.

88. Illocska,Lapáncsa,Magyarbóly,MattySzolgáltatóNonprofitKorlátolt
7775Magyarbóly,Vasútutca15.
FelelƅsségƾTársaság

87. HydrocomSzennyvízközmƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

86.

85.

84.
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KisújszállásiVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

KisapostagͲBaracsVízSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság
5310Kisújszállás,Vásáru.64.

2428Kisapostag,Petƅfiutca63.

KözüzemiSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

KSRÖSVÍZKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

KƅrösiVagyonkezelƅZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

MárkóÉpítƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

MÁRVÍZSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

117. MásodikInnoͲKomKommunálisSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

116.

115. MartongazdaVárosfejlesztésiésÜzemeltetésiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

114.

MakóͲTérségiVíziközmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2735Dánszentmiklós,DózsaGyörgyu.85.fszt.1.

9131Mórichida,Miklósiutca60.

2462Martonvásár,Budaiút13.

8441Márkó,Rózsafau.43.

6900Makó,Tinódiu.8/A.

7342Mágocs,Szabadságutca39.

112. MágocsvízÖnkormányzatiVízͲésKözséggazdálkodásiKözhasznú
NonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

113.

5340Kunhegyes,Szabadságtér1.

4700Mátészalka,Kocsordiutca2.

6760Kistelek,Rákócziu.44.

6200Kiskƅrös,DózsaGyörgyu.43.

2750Nagykƅrös,Lƅrincpapu.3.

7052Kölesd,Kossuthtér2.

KunhegyesiVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

111.

110. KRISTÁLYVÍZVízközmƾ,IpariésGazdaságiSzolgáltatóNonprofit
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

109.

108.

107.

KölesdͲKistormásVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

7300Komló,KossuthLajosu.9.

105. KOMLÓͲVÍZVíziközmƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

106.

2900Komárom,Sportutca35.

KOMÁROMͲÁCSVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

13Ͳ09Ͳ138649

08Ͳ09Ͳ017107

07Ͳ09Ͳ018536

19Ͳ09Ͳ503904

06Ͳ09Ͳ003055

02Ͳ09Ͳ073569

16Ͳ09Ͳ005695

15Ͳ09Ͳ074480

06Ͳ09Ͳ003053

03Ͳ09Ͳ102378

13Ͳ10Ͳ040086

17Ͳ09Ͳ001993

02Ͳ09Ͳ065336

11Ͳ09Ͳ002748

09Ͳ09Ͳ002784

16Ͳ09Ͳ007440

07Ͳ09Ͳ014419

•

104.

103. KomádiͲ94.Fejlesztési,BeruházásiésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
4138Komádi,Hƅsöktere10/2.
Társaság

102.

101.

MAGYAR KÖZLÖNY
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MEFAVÍZVízgazdálkodásiNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

MIVÍZMiskolciVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2890Tata,BacsóBélaút37.

133. OMSͲHUNGARIAKommunálisSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

2840Oroszlány,BánkiDonátutca2.

4401Nyíregyháza,Tóu.5.

132. NYÍRSÉGVÍZNyíregyházaésTérségeVízͲésCsatornamƾZártkörƾen
MƾködƅRészvénytársaság

11Ͳ10Ͳ001601

11Ͳ09Ͳ000676

15Ͳ10Ͳ040209

09Ͳ09Ͳ002912

•

OroszlányiSzolgáltatóZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

4254Nyíradony,Hunyadiu.3.

131. NyíradonyiVagyonkezelƅ,KereskedelmiésSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

13Ͳ09Ͳ081682

06Ͳ09Ͳ013502

02Ͳ09Ͳ064179

02Ͳ09Ͳ061712

05Ͳ09Ͳ012433

16Ͳ09Ͳ003572

05Ͳ10Ͳ000066

04Ͳ09Ͳ009807

17Ͳ09Ͳ001805

13Ͳ09Ͳ067164

03Ͳ09Ͳ104213

10Ͳ09Ͳ030840

04Ͳ09Ͳ009438

MAGYAR KÖZLÖNY

134.

2094Nagykovácsi,KossuthLajosutca109.

130. NagykovácsiVíziközmƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

7700Mohács,Budapestiországút1.
6762Sándorfalva,Sövényháziút1.

MOHÁCSͲVÍZKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

7700Mohács,Szabadságu.17.

3527Miskolc,JózsefA.út78.

129. NagykarácsonyiViziközmƾÜzemeltetƅKoncessziósKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

128.

127. MohácsiVárosgazdálkodásiésRévhajózásiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

126.

5400Mezƅtúr,Gorkijutca25.

125. MezƅtúrésKörnyékeVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

5800Mezƅkovácsháza,Alkotmányutca62.

7030Paks,Kölesdiutca46.

2235Mende,Országút4.

3401Mezƅkövesd,DózsaGy.u.2.

MezƅkovácsháziVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

MezƅföldiRegionálisVíziközmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

MendevizSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

6449Mélykút,Rákócziu.5.

3378Mezƅszemere,Május1út36.

5666Medgyesegyháza,Moravszkiu.17.

124. MezƅkövesdiVGVárosgazdálkodásiZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

123.

122.

121.

120. MélykútiÉptesz,ÉpítƅipariésTelepülésüzemeltetésiSzolgáltató
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

119.

118. MEDGYESEGYHÁZIVÍZMqTelepülésüzemeltetƅésIvóvízszolgáltató
KözhasznúNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság
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2081Piliscsaba,Szennyvíztisztítótelep3547.
2085Pilisvörösvár,Sirályutca1.
2071Páty,Rákócziu.74.

141. PILISCSABAIVÍZMqVEKCSATORNASZOLGÁLTATÓKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

142. PILISVÖRÖSVÁRIVÍZMqVEKCSATORNASZOLGÁLTATÓKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

143. PVKPátyVagyonkezelƅésKözmƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

SALͲXKereskedelmiésSzolgáltatóKft.

SalgótarjániCsatornamƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

SalgótarjánésKörnyékeVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

RÖͲEBERÖnkormányzatiKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

151.

SÁRKÖZͲVÍZSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

150. SárándiKözséggondnokságIpariésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

149.

148.

147.

146.

145. RakamaziVízͲésCsatornamƾNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

7100Szekszárd,Epreskertutca9.

4272Sáránd,Nagyu.42.

8175BalatonfƾzfƅVízmƾu.1491hrsz.

3104Salgótarján,Sugáru.132.

3100Salgótarján,Faiskolaút5.

9451Röjtökmuzsaj,Röjtökiu.193.

4465Rakamaz,KossuthLajosút3.

9962Csörötnek,Vasútiút5.

7720Pécsvárad,Szentháromságtér3.

140. PécsváradiVízmƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

RábaͲvízSzennyvízcsatornaKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

1134Budapest,Váciút19.

139. PécsiVízmƾveketMƾködtetƅésVagyonkezelƅZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

144.

8500Pápa,Vízmƾutca2.

PápaiVízͲésCsatornamƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

17Ͳ09Ͳ008567

09Ͳ09Ͳ019406

19Ͳ09Ͳ505211

12Ͳ09Ͳ001952

12Ͳ09Ͳ002231

08Ͳ09Ͳ016823

15Ͳ09Ͳ074439

18Ͳ09Ͳ106205

13Ͳ09Ͳ091362

13Ͳ09Ͳ098189

13Ͳ09Ͳ122655

02Ͳ09Ͳ063933

01Ͳ10Ͳ047155

19Ͳ10Ͳ500132

08Ͳ10Ͳ001658

13Ͳ09Ͳ086647

05Ͳ09Ͳ002514

•

138.

9025Gyƅr,Országútu.4.

137. PANNONͲVÍZVízͲCsatornamƾésFürdƅZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

3600Ózd,48Ͳasu.4.
2700Cegléd,Pestiút65.

ÓzdiVizͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

136. ÖKOVIZÖnkormányzatiKommunálisésViziközmƾÜzemeltetƅ
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

135.
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7081Simontornya,JózsefA.u.1.fszt.1.

155. SIÓMENTIÖNKORMÁNYZATOKVÍZͲÉSCSATORNAMqFENNTARTÓ
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

SzegediVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

6720Szeged,TiszaLajoskrt.88.

6760Kistelek,Kossuthu.88.

SzentLászlóVízNonprofitKözhasznúKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

SzekszárdiVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

3769Tornaszentjakab,Rákócziút25.

6600Szentes,Csongrádiu.3.

05Ͳ09Ͳ012872

06Ͳ09Ͳ003051

07Ͳ09Ͳ020677

07Ͳ09Ͳ016232

17Ͳ09Ͳ002090

•

SZENTJAKABͲCLAIRVízgazdálkodásiKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

SzentesiVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2462Martonvásár,Budaiút13.

2465Ráckeresztúr,KossuthL.utca37.

7100Szekszárd,Epreskertutca9.

06Ͳ09Ͳ014018

06Ͳ10Ͳ000294

06Ͳ09Ͳ010372

06Ͳ09Ͳ018253

17Ͳ09Ͳ008719

15Ͳ09Ͳ071742

08Ͳ10Ͳ001717

17Ͳ09Ͳ008552

17Ͳ09Ͳ001937

06Ͳ09Ͳ017162

18Ͳ09Ͳ100929

18Ͳ09Ͳ102835

MAGYAR KÖZLÖNY

168.

167.

166. SzentLászlóVölgyeSzennyvíztisztítóésCsatornahálózatÜzemeltetƅ
KözhasznúNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

165.

164.

163. SzegváriFalufejlesztƅ,ÜzemeltetƅésSzolgáltatóKözhasznúNonprofit
6635Szegvár,Szabadságtér2.
KorlátoltFelelƅsségƾTársaság

162.

161. SzatymazVíziközmƾÜzemeltetƅKoncessziósKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

6760Kistelek,Rákócziutca44.

7121Szálka,Petƅfiutca2.

159. SzálkaiKözmƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

SzankiIvóvízszolgáltatóKoncessziósKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

4234Szakoly,Rákócziutca10.

158. SzakolyértÖnkormányzatiSzolgáltatóNonͲprofitKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

160.

9400Sopron,BartókBélau.42.

SoproniVízmƾZártkörƾenMƾködƅRészvénytársaság

157.

7171Sióagárd,Kossuthutca9.

6762Sándorfalva,Széchenyiu.24.

154. SFÜSándorfalvaVárosfejlesztƅésÜzemeltetƅKözhasznúNonprofit
Kft.

SIÓKÖZSióagárdiVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

9700Szombathely,Wesselényiu.38.

153. SchulczÉpítƅipariTervezƅͲésKivitelezƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

156.

9600Sárvár,Nádasdyu.136.

152. SÁRVÁRͲVÍZVízellátásiésSzennyvízelvezetésiSzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság
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TápiószecsƅiViziközmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

TÁPIÓVIZMqKorlátoltFelelƅsségƾTátrsaság

7130Tolna,BajcsyͲZsilinszkyutca33.
7555Csokonyavisonta,Fürdƅtelep
5000Szolnok,KossuthL.utca5.
5234Tiszaroff,Szabadságút22.

181. TevelͲZávodͲSzedresVízͲszennyvízSzolgáltatóésKezelƅKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

182. THERMALͲFÜRDSKereskedelmiésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

183. TiszamentiRegionálisVízmƾvekZártkörƾenmƾködƅ
Részvénytársaság

184. TiszaroffiSzennyvízkezelƅésKörnyezetvédelmiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

6723Szeged,Rómaikörút21.

7621Pécs,Széchenyitér1.

180. TETTYEFORRÁSHÁZPécsiVárosiVíziközmƾÜzemeltetésiZártkörƾen
MƾködƅRészvénytársaság

TMVTiszaͲMarosVíziközmƾÜzemeltetƅKft.

4320Nagykálló,Bercsényiút6.

179. TESZOVÁLTelepülésszolgáltatóésVállalkozóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság.

185.

7800Siklós,Gordisaiu.2.

178. TENKESVÍZVízͲésCsatornamƾüzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

2089Telki,PetƅfiSándorutca1.
8360Keszthely,LovassyS.utca5/B.3.em.9.

TelkiͲVízKözüzemiSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2375Tatárszentgyörgy,Rákócziutca15.

2251Tápiószecsƅ,Árpádutca43.

2600Vác,Cserjeu.40.

7090Tamási,Rákócziút35.

177. TengerszemͲHVHViziközmƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

176.

175. TatárszentgyörgyKözmƾBeruházóésÜzemeltetƅKorlátolt
FelelƅsségƾTásaság

174.

173.

TamásiKözösVízͲésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

06Ͳ09Ͳ008345

16Ͳ09Ͳ010187

16Ͳ10Ͳ001558

14Ͳ09Ͳ300155

17Ͳ09Ͳ005185

02Ͳ10Ͳ060354

15Ͳ09Ͳ061049

02Ͳ09Ͳ064781

20Ͳ09Ͳ064803

13Ͳ09Ͳ099780

13Ͳ09Ͳ100783

13Ͳ09Ͳ143983

13Ͳ09Ͳ066445

17Ͳ09Ͳ002091

13Ͳ09Ͳ083939

05Ͳ09Ͳ024744

02Ͳ09Ͳ064787

•

172.

2144Kerepes,Szabadságu.100.

171. SzilasvízKerepesͲKistarcsaVízͲésCsatornaszolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

7900Szigetvár,Gyáru.1.
3800Szikszó,Külterület0155/3.

SZIGETͲVÍZKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

170. SZIKSZÓͲVÍZKoncessziósVízgazdálkodásiKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

169.
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TolnaVízésCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság
5200Törökszentmiklós,TáncsicsM.u.42/a

7130Tolna,Vásártér75.

TúrkeveiVízmƾNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

UJKIGYÓSIVIZMqKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

TVITérségiVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

3842Halmaj,Május1.utca2.

05Ͳ09Ͳ016952

•

VASONCAKözmƾNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

18Ͳ10Ͳ100607

02Ͳ09Ͳ069918

10Ͳ10Ͳ020013

MAGYAR KÖZLÖNY

202.

9700Szombathely,RákócziF.u.19.

201. VASIVÍZVasMegyeiVízͲésCsatornamƾZártkörƾenMƾködƅ
Részvénytársaság

3200Gyöngyös,Kenyérgyáru.17.
7623Pécs,NagyLajosKirályútja2/1.

VárosgondozásiZártkörƾRészvénytársaság

200. VárͲViͲZaZalaszántóͲVárvölgyͲVindornyalak CsatornaMƾködtetƅ
KoncessziósKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

199.

4183Kaba,Szabadságtér5.

198. VárosgazdálkodásKabaSzolgáltatóNonprofitKözhasznúKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

09Ͳ09Ͳ017038

03Ͳ09Ͳ104455

6440Jánoshalma,Bajaiút66/D.

09Ͳ09Ͳ020121

09Ͳ09Ͳ020422

197. VÁROSGAZDAVízgazdálkodási,KommunálisSzolgáltatóés
KereskedelmiKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

4287Vámospércs,Békeutca3.

4288Újléta,Kossuthutca20.

13Ͳ09Ͳ097651

04Ͳ09Ͳ002141

06Ͳ09Ͳ019101

20Ͳ09Ͳ069337

16Ͳ09Ͳ003574

15Ͳ09Ͳ063119

VámosvízSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

ÚjlétaiKözmƾszolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

2724Újlengyel,Kossuthutca69.

5661Újkígyós,Petƅfiutca34.

6782Mórahalom,Kölcseyutca2.

8796Türje,Szabadságtér9.

5420Túrkeve,Kinizsiutca51.

13Ͳ09Ͳ094476

16Ͳ09Ͳ003573

17Ͳ09Ͳ001938

196. VÁRDAVÍZésCSATORNAMqÜZEMELTETSÉSSZOLGÁLTATÓKorlátolt
4600Kisvárda,Városmajoru.41.
FelelƅsségƾTársaság

195.

194.

193. ÚjlengyelͲPusztavacsKözmƾÜzemeltetƅKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

192.

191.

190. TürjeiSzennyvízkezelƅKözhasznúNonprofitEgyszemélyesKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

189.

188. TÖRSVÍZCsatornamƾÜzemeltetƅésSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾ
2045Törökbálint,Raktárvárosiút1.
Társaság

187. TörökszentmiklósTérségiVízͲCsatornamƾKorlátoltFelelƅsségƾ
Társaság

186.
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6760Kistelek,Rákócziu.44.

ZsámbékvízNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

ZOMBAVÍZSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

ZEMPLÉNIVízmƾKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

210. ZsigmondyBélaVíziközmƾveketÜzemeltetƅZártkörƾ
Részvénytársaság

209.

208.

207.

6800Hódmezƅvásárhely,Andrássyút25.

2072Zsámbék,Magyaru.1.

7173Zomba,Rákócziutca64.

3980Sátoraljaújhely,Kazinczyu.24.

06Ͳ10Ͳ000218

13Ͳ09Ͳ075149

17Ͳ09Ͳ008377

05Ͳ09Ͳ002410

20Ͳ09Ͳ069633

06Ͳ09Ͳ009637

16Ͳ10Ͳ001613

10Ͳ09Ͳ022380

•

206. ZalaPartiSzennyvízkezelƅKözhasznúNonprofitKorlátoltFelelƅsségƾ
8784Kehidakustány,DózsaGyu.7.
Társaság

VízközmƾSzolgáltatóKorlátoltFelelƅsségƾTársaság

5000Szolnok,Vízmƾu.l.sz

204. VízͲésCsatornamƾvekKoncessziósZártkörƾenMƾködƅ
RészvénytársaságSzolnok

205.

3351Verpelét,Szabadságtér2.

203. VIKOMVerpelétVízésKommunálisEllátó,SzolgáltatóKorlátolt
FelelƅsségƾTársaság

MAGYAR KÖZLÖNY
2013. évi 54. szám

14441

14442

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

A Kormány 102/2013. (III. 29.) Korm. rendelete
az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról szóló 267/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Krpr.) 6. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A jogosult az 1. §-ban meghatározott feltételek fennállását az állampolgárságot igazoló okirattal,
a szabadságelvonás tekintetében kárpótlási hatóság által hozott jogerõs személyi kárpótlási határozattal, vagy
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezésérõl szóló hatósági bizonyítvánnyal, igazolással is
bizonyíthatja, az elítélés semmisségét és a szabadságvesztés tényleges idõtartamát az elsõ fokon eljárt bíróság
igazolása igazolja. A folyósító szerv a juttatást megállapító határozatának meghozatala elõtt, amennyiben a jogosult
az elõzõekben részletezett, kárpótlási hatóság által kibocsátott döntésekkel nem rendelkezik, és az elõterjesztett
igazolásokból a jogosultság ténye vagy a szabadságkorlátozás idõtartama egyértelmûen nem állapítható meg, az
ügyfél által becsatolt dokumentumok alapján az adatok pontosítása miatt megkeresheti a kárpótlási hatóságot.”

2. §

A Krpr. a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § Azok, akik e rendeletnek az egyes, tartós idõtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatásról
szóló 267/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2013. (III. 29.) Korm. rendelet 3. §-ával módosított
4. § (2) bekezdés b) pontja alapján minõsülnek túlélõ házastársnak, az e rendelet szerint õket megilletõ juttatást
2013. január 1-jére visszamenõleg kérelmezhetik, kivéve, ha ennél késõbbi idõpontban váltak az elhunyt házastárs
jogán jogosulttá.”

3. §

Hatályát veszti a Krpr. 4. § (2) bekezdés b) pontjában az „elõször” szövegrész.

4. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

MAGYAR KÖZLÖNY
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 8/2013. (III. 29.) BM rendelete
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes
szabályairól
A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 77. § (2) bekezdés g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i) és k) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró emberi erõforrások minisztere, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszter, valamint az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési
miniszter véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) A Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 3. melléklet
10. pont aa)–ac) alpontja szerinti, vissza nem térítendõ támogatás olyan építéssel és eszközbeszerzéssel járó beruházás
megvalósításához kapcsolódóan vehetõ igénybe, amelynél a kedvezményezett az építéshez kapcsolódó támogatási
összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejû közfoglalkoztatási jogviszony keretében közfoglalkoztatottat
alkalmaz. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásról szóló kormányrendelet szerint már meglévõ
közfoglalkoztatásban résztvevõkre az e rendelet szerinti támogatás nem használható fel.
(2) A pályázat benyújtása elõtt megkezdett infrastrukturális fejlesztéshez támogatás nem nyújtható.
(3) A pályázó a Kvt. 3. melléklet 10. pont aa)–ac) alpontja szerinti támogatási célok közül kizárólag egy célra nyújthat be
pályázatot.
(4) A támogatás maximális mértéke
a)
azon településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetében, ahol az önkormányzat nem részesült
a Magyarország 2012. évi központi költségvetésérõl szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 76/C. § (1) bekezdése
szerinti törlesztési célú támogatásban, vagy a Kvt. 72. § (1)–(2) bekezdései alapján adósságkonszolidációban,
a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a,
b)
az a) pontba nem tartozó, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az
országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékérõl szóló
kormányrendelet melléklete alapján a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott,
illetve az országos átlagot jelentõsen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken megvalósuló
infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez szükséges összeg 90%-a,
c)
az a) és b) pontba nem tartozó településeken megvalósuló infrastrukturális fejlesztések esetén a fejlesztéshez
szükséges összeg 80%-a.
(5) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) és ab) alpontja szerinti cél esetében az eszközbeszerzésre igényelt támogatás nem
haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 10%-át.

2. Kötelezõ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
2. §

(1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont aa) alpontja szerinti támogatás (a továbbiakban: intézményfejlesztési támogatás) alapján
a)
a tízezer fõ lakosságszámot meghaladó településeken lévõ bölcsõdei nevelést,
b)
óvodai nevelést, vagy
c)
óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetést
végzõ intézmények infrastrukturális fejlesztése, felújítása támogatható.
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(2) Az intézményfejlesztési támogatás az épület felújítására, fejlesztésére, elsõsorban fûtéskorszerûsítésre,
nyílászárócserére, hõszigetelésre és e feladatellátáshoz szükséges eszközök vagy berendezések beszerzésére, óvodai
feladatot ellátó intézmény esetében kapacitásbõvítésre is igényelhetõ. Óvodai kapacitásbõvítés nem történhet a már
meglévõ óvodai funkcionális helyiségek számának vagy területének csökkentésével.
(3) Egy pályázó legfeljebb egy intézmény fejlesztésére, felújítására pályázhat.
(4) Nem nyújtható intézményfejlesztési támogatás
a)
az intézmény udvarának kialakítására, átalakítására és felújítására,
b)
kerítés építésére és javítására,
c)
játszótéri eszközök beszerzésére,
d)
taneszköz vagy tornatermi eszköz beszerzésére,
e)
számítástechnikai eszköz beszerzésére.
3. §

(1) Az intézményfejlesztési támogatás összegének meghatározása a következõ szempontok figyelembevételével
történik:
a)
az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok és tervek, bölcsõdei és óvodai feladatok
esetében gyermek- és tanulólétszám alakulása, a férõhelyhiány miatt elutasított gyermekek száma,
mûködtetési költségek és azok alakulása,
b)
a bölcsõdébe és óvodába más településrõl bejáró gyermekek száma, ezen belül az óvoda esetében a hátrányos
helyzetû és a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek száma,
c)
a feladatellátásban részt vevõ települések száma és azok lakosságszáma.
(2) Az elbírálásnál elõnyben részesül az a pályázat, amely
a)
az intézmény fenntartási költségei csökkentését célzó fejlesztések, felújítások megvalósítását szolgálja, ha az
a fejlesztéshez kapcsolódóan nyílászárócserét és hõszigetelés korszerûsítést is tartalmaz,
b)
a tízezer és ötvenezer lakosságszám közötti településen mûködõ, bölcsõdei feladatot ellátó intézmény
infrastrukturális fejlesztését szolgálja, vagy
c)
az óvodai feladatokat ellátó intézmények fejlesztése esetén
ca)
egységes óvoda-bölcsõde intézmény, vagy kétezer vagy az alatti lakosságszámú településen mûködõ
és a pályázó fenntartásában levõ köznevelési intézmény egységes óvodai-bölcsõdei feladatot ellátó
intézményegysége fejlesztésének megvalósítására irányul,
cb)
a pályázó többcélú, közös igazgatású intézmény fejlesztését kívánja megvalósítani,
cc)
igazoltan a halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek növekvõ óvodai felvételi aránya, vagy száma
miatt kialakult férõhelyhiány megszüntetését célozza, és az infrastrukturális fejlesztés eredményeként
biztosítható valamennyi érintett településeken élõ, halmozottan hátrányos helyzetû gyermek 3 éves
korától történõ óvodáztatásának tárgyi és intézményi feltétele.

4. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a)
az 1. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés
célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítõt,
b)
bölcsõdei nevelést ellátó intézmény esetében a mûködési engedély hitelesített másolatát,
c)
óvodai nevelést ellátó intézmény fejlesztése esetén a köznevelési intézmény egységes szerkezetbe foglalt,
hatályos alapító okiratát, amely tartalmazza az intézménybe felvehetõ maximális gyermeklétszámot,
d)
a pályázó – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ávr.) 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti – saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolását,
e)
a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezõi
költségvetést, és
f)
az infrastrukturális fejlesztéssel érintett épületrõl, épületrészrõl készített fénykép-dokumentációt.
(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási
igényt külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.
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3. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
5. §

(1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ab) pontja szerinti támogatás (a továbbiakban: sport infrastruktúra támogatás) feltétele,
hogy a pályázó települési önkormányzat rendelkezzen a sportra vonatkozó jogszabályok szerinti helyi sportfejlesztési
koncepcióval.
(2) Egy pályázó legfeljebb egy sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztésére pályázhat.

6. §

(1) A pályázatnak tartalmaznia kell
a)
a 2. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó infrastrukturális fejlesztés
célonkénti részletezése – és a 4. melléklet szerinti összesítõt,
b)
az adott sportlétesítmény fejlesztésének, felújításának indokoltságát, hasznosítására vonatkozó
elképzeléseket,
c)
a helyi sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselõ-testületi, közgyûlési határozatot,
d)
a pályázónak a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése szerinti rendeletét, tízezer fõ lakosságszám
alatti település képviselõ-testületének határozatát, amely tartalmazza a sporttal kapcsolatos részletes
feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükbõl a sportra fordítandó összeget,
e)
ingatlanfejlesztés esetén a fejleszteni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi e-hiteles tulajdoni lapjának
másolatát,
f)
ha a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában lévõ létesítmény gazdasági társaság vagy sportegyesület
fenntartásában van, a tulajdonos és a fenntartó fejlesztésre vonatkozó beleegyezõ nyilatkozatát és a bérleti
vagy fenntartásra vonatkozó szerzõdés hitelesített másolatát,
g)
a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolását,
h)
ha a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint, ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ,
a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát,
i)
a pályázati adatlap infrastrukturális fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezõi
költségvetést és
j)
az infrastrukturális fejlesztéssel érintett létesítményrõl készített fénykép-dokumentációt.
(2) A pályázati adatlapon a pályázónak az infrastrukturális fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási
igényeket külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

7. §

Az elbírálásnál elõnyben részesül az a pályázat,
a)
amely esetében a sportlétesítmény felújítási programban vállaltak alapján a sportlétesítmény
aa)
több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá,
ab)
több sportág befogadására válik alkalmassá,
ac)
építészeti és kommunikációs akadálymentesítése megvalósul,
b)
amely lehetõvé teszi, hogy a sport infrastruktúra támogatásból megvalósuló létesítményfejlesztéssel érintett
sportlétesítmény vonatkozásában az adott önkormányzat területén mûködõ köznevelési intézmények
gyermekei, tanulói is rendszeresen használhassák a sportlétesítményt, ezzel segítve a diáksport, az óvodai és
iskolai szabadidõsport megvalósulását, vagy
c)
amely a fogyatékosok sportolási lehetõségeit is bõvíti.

4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
8. §

(1) A Kvt. 3. melléklet 10. pont ac) pontja szerinti támogatás iránti pályázatnak tartalmaznia kell
a)
a 3. melléklet szerinti pályázati adatlapot – amelynek része a megvalósítandó fejlesztés célonkénti részletezése
– és a 4. melléklet szerinti összesítõt,
b)
a pályázónak az Ávr. 72. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti saját forrás biztosítására vonatkozó
igazolását,
c)
a pályázati adatlap fejlesztési célra vonatkozó adatait alátámasztó árajánlatot vagy tervezõi költségvetést,
valamint
d)
az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódó fénykép-dokumentációt.
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(2) A pályázati adatlapon a pályázónak a fejlesztési célokat, azok költségeit és a kapcsolódó támogatási igényeket
külön-külön kell részleteznie és rangsorolnia.

5. Pályázati eljárás és a támogatási döntés
9. §

(1) A pályázó a pályázati adatlapokat 2013. május 2-áig rögzíti és zárja le az ebr42 önkormányzati információs
rendszerben, továbbá a pályázati dokumentációt papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban
a Magyar Államkincstár területileg illetékes igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be. A kizárólag
postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Papír alapú dokumentáció postára adásának határideje legkésõbb az
elektronikus rögzítés határidejét követõ munkanap. A határidõ elmulasztása jogvesztõ.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 59. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 110. §-a
szerint felülvizsgált pályázatok eredeti példányát az Igazgatóság 2013. május 27-éig postai úton továbbítja a helyi
önkormányzatokért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére.

10. §

(1) A miniszter a benyújtott pályázatokról
a)
a rendelkezésre álló elõirányzat erejéig 2013. július 1-jéig, valamint
b)
a maradvány és a döntéssel le nem kötött összeg terhére legkésõbb 2013. december 13-áig
dönt.
(2) A miniszter – a pályázatban megjelölt mûszaki tartalom egyidejû csökkentése mellett, a pályázó által felállított rangsor
figyelembevételével – az igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás megítélésére is jogosult.

11. §

(1) A miniszter a kedvezményezettel a döntés közlésétõl számított 15 napon belül, de legkésõbb 2013. december 20-áig
támogatási szerzõdést köt.
(2) A támogatási szerzõdés módosítására egy alkalommal van lehetõség – a 17. §-ban meghatározott kivétellel –, azonban
a támogatás intenzitása nem nõhet, valamint a felhasználás végsõ határideje nem változhat.

6. A támogatás folyósítása
12. §

(1) A támogatási összeg folyósítása a támogatási szerzõdés megkötését követõ 10 napon belül történik.
(2) A támogatást a miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár folyósítja.

7. A támogatás felhasználásának és elszámolásának szabályai
13. §

(1) A támogatás felett a kedvezményezett rendelkezik, és felelõs annak jogszerû felhasználásáért.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról elkülönített, naprakész nyilvántartást vezet.
(3) A támogatás felhasználását – beleértve a vállalt célok megvalósítását – a miniszter és a jogszabályban erre feljogosított
szervek ellenõrizhetik.

14. §

(1) A támogatás felhasználásának 2014. június 30. a végsõ határideje. Az e határidõig fel nem használt támogatásrészt
vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.
(2) A kedvezményezett a támogatás felhasználásáról tárgyév december 31-ei fordulónappal, a mindenkori zárszámadás
keretében és rendje szerint számol el.
(3) A kedvezményezett a támogatás felhasználását követõ 30 napon belül, de legkésõbb 2014. július 30-áig szakmai és
pénzügyi beszámolót nyújt be elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, valamint
papír alapon a miniszter részére, amelyben szöveges indokolással, pénzügyileg rendezett számlák összesítõjével,
fényképes dokumentációval alátámasztottan beszámol a támogatási összegnek a támogatási szerzõdésben elõírt
célnak megfelelõ és rendeltetésszerû felhasználásáról.

15. §

A kedvezményezettnek a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelõen – a mûködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával – kell
használnia.
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16. §

A támogatás felhasználására irányuló tevékenység az Ávr. 87. § (1) bekezdés szerinti beruházásnak minõsül.
A miniszter engedélyével történt elidegenítés esetén a kedvezményezettnek a 15. § szerinti rendeltetésszerû
használatot biztosítani kell.

17. §

A támogatásból megvalósuló fejlesztéssel érintett feladatellátási hely intézményfenntartói jogának átadását egyedi
kérelem alapján a miniszter engedélyezheti azzal a feltétellel, hogy a fenntartónak a 15. § szerinti rendeltetésszerû
használatot biztosítania kell.

8. Záró rendelkezések
18. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

Óvodások száma

BölcsĘdések száma

Feladat megnevezése
BölcsĘdei ellátás
Óvodai nevelés
Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés

FérĘhely hiányában elutasítottak
száma

Más településrĘl bejáró gyermekek
száma

Óvodai nevelés

BölcsĘdei ellátás

Intézményi létszámadatok:

Más településrĘl bejáró,
hátrányos helyzetĦ
gyermekek száma

Az intézmény hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatos adatok:

Hátrányos helyzetĦ gyermekek Halmozottan hátrányos helyzetĦ
száma
gyermekek száma

Más településrĘl bejáró
gyermekek száma

Ellátott feladat jelölése

Intézmény által ellátott feladatok

kötelezĘ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására

I. Pályázati adatlap

Más településrĘl bejáró,
halmozottan hátrányos
helyzetĦ gyermekek száma

Óvodai csoportok
száma

FérĘhely hiányában
elutasítottak száma
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2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Nevelési év

2009.
2010.
2011.
2012.
2013.

Év

Sorszám
1.
2.
3.

Intézmény feladatellátási helyeinek száma

Intézmény OM azonosítója:

Intézmény címe:

Az intézmény neve:

Pályázó Önkormányzat neve:

Igénylésazonosító:
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Sorszám Feladatellátási hely szerinti önkormányzat:

Feladatellátási hely neve:

Feladatellátási helyen ellátott
feladatok

Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása

Építéssel járó célok bemutatása

Megvalósítandó cél megnevezése

Igényelt támogatás
(Ft)

Vállalandó önerĘ
minimális mértéke (Ft)

Ft
Ft
Ft

Ft
Ft
Ft

Kelt:

……………,

……………………………………………………
jegyzĘ

P. H.

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a mĦködtetés költségeinek várható alakulása (2015. évig bezárólag):

Minimálisan vállalandó önerĘ összege:
Vállalt önerĘ összege:
Beruházás összköltsége:

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:

Építési célra igényelt támogatás összesen
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen
Igényelt támogatás összesen:

………………………………………………
polgármester

A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak mĦszaki tartalmát - nyílászáró-csere, festés, radiátorcsere, villamosvezetékek cseréje stb. -, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges - pl.
ágy, asztal, szék darabszámát jelölve)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:

•

Sorszám

1.
2.
3.
4.
5.
A táblázat további sorokkal bĘvíthetĘ (maximum 10 feladatellátási hely rögzíthetĘ)

Az intézmény fejleszteni kívánt feladatellátási helyének/helyeinek megnevezése
(fejlesztési hely szerinti önkormányzat és a feladatellátási hely neve):
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Igénylésazonosító:

II. Pályázati adatlap
az óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására

Pályázó Önkormányzat neve:
Sportlétesítmény neve:
Sportlétesítmény címe:
Sportlétesítmény típusa:
A sportlétesítmény a pályázó tulajdonában van (igen/nem):
Sportlétesítmény mely önkormányzat tulajdonában van:
A sportlétesítmény a pályázó fenntartásában van (igen/nem):
Sportlétesítmény fenntartójának neve:
Sportlétesítmény területe:
Sportlétesítmény befogadóképessége (maximális nézĘszám):

m2

A sportlétesítmény több település kiszolgálására alkalmas vagy válik alkalmassá (igen/nem):
A sportlétesítmény több sportág befogadására válik alkalmassá (igen/nem):
A fejlesztés során megvalósul az építészeti, illetve kommunikációs akadálymentesítés
(igen/nem):
A fejlesztés a fogyatékosok sportolási lehetĘségét bĘvíti (igen/nem):
Sorszám

A sportlétesítmény mely sportágaknak ad helyet sportágak felsorolása

1.
2.
A táblázat további sorokkal bĘvíthetĘ

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél
megnevezése
Építéssel járó célok bemutatása

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerĘ minimális
mértéke (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak mĦszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás
szükséges)

Építési célra igényelt támogatás összesen
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen
Igényelt támogatás összesen:

Ft
Ft
Ft

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
Minimálisan vállalandó önerĘ összege:
Vállalt önerĘ összege:
Beruházás összköltsége:

Ft
Ft
Ft

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás), feladatellátás javításának bemutatása a mĦködtetés költségeinek várható alakulása:

Kelt:

……………,
P. H.
..............................................................................
jegyzĘ

………………………………………………
polgármester
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3. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

III. Pályázati adatlap
a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására

Pályázó Önkormányzat neve:

Igényelt támogatás felhasználási célja(i) (rövid leírás a megvalósítandó fejlesztési célok részletezésével összhangban), közbiztonság növelésének indokoltsága, a közbiztonság növelése érdekében más szervezetekkel
folytatott együttmĦködés bemutatása:

A megvalósítandó fejlesztési célok részletezése:
Sorszám

Feladatellátási hely szerinti önkormányzat

Megvalósítandó cél
megnevezése
Építéssel járó célok bemutatása

Igényelt támogatás (Ft)

Vállalandó önerĘ minimális
mértéke (Ft)

1.
2.
3.
4.
5.
Eszközbeszerzéssel kapcsolatos célok bemutatása
1.
2.
3.
4.
5.
A megvalósítandó célok részletes tételenkénti bemutatása szükséges a fenti táblázatban. (pl. épületfelújítás esetén szükséges részletezni annak mĦszaki tartalmát, eszközbeszerzés esetén tételes felsorolás szükséges)

Építési célra igényelt támogatás összesen
Eszközbeszerzési célra igényelt támogatás összesen
Igényelt támogatás összesen:

Ft
Ft
Ft

Az igényelt támogatás maximális összege megfelel-e a rendeletben foglaltaknak:
Minimálisan vállalandó önerĘ összege:
Vállalt önerĘ összege:
Beruházás összköltsége:

Kelt:

Ft
Ft
Ft

……………,
P. H.
..............................................................................
jegyzĘ

………………………………………………
polgármester
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4. melléklet a 8/2013. (III. 29.) BM rendelethez
Igénylésazonosító:

ÖsszesítĘ adatlap
egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési pályázathoz

Önkormányzat neve:
Polgármester neve:
Önkormányzat címe:
KSH kódja:
Kapcsolattartó neve:
Kapcsolattartó telefonszáma:
Kapcsolattartó e-mail címe:

ÖsszesítĘ
Sorszám

Támogatás célja

I.

KötelezĘ önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésére,
felújítására igényelt támogatás

II.

Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztésére, felújítására
igényelt támogatás

III.

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása támogatás

Igényelt támogatás
(forintban)

Igényelt támogatás összesen:
Vállalt önrész összesen:
Közfoglalkoztatással kapcsolatos kiegészítĘ adatok
Az építési célra igényelt támogatás 5 %-a
ebbĘl közfoglalkoztatási bérre és járulékra tervezett költség (Ft)
Alkalmazni tervezett közfoglalkoztatottak száma (fĘ)
A közfoglalkoztatás idĘtartama (hónap)

A pályázó nyilatkozik, hogy:
- a Rendeletben rögzített célok tekintetében az európai unió által társfinanszírozott pályázati rendszer keretében
támogatásban nem részesült, továbbá
- a támogatásból megvalósuló beruházást a beruházás megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelĘen - a mĦködtetésre vonatkozó hatályos jogszabályok betartásával - hasznosítja, a feladatellátási helyet nem
szünteti meg és nem adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére, kivéve, ha – települési
önkormányzati rendeleten kívüli – jogszabályváltozásból adódóan változik az intézmény fenntartója,
- az építéssel járó beruházás esetén
- a beruházás megvalósítása során a támogatási összeg legalább 5%-ának mértékéig határozott idejĦ
közfoglalkoztatottakat alkalmaz,
- a közfoglalkoztatottak tervezett alkalmazásáról a fĘvárosi és megyei kormányhivatal területileg illetékes járási
(fĘvárosi kerületi) hivatalának munkaügyi kirendeltségénél egyeztetett.
Csatolandó dokumentumok:
1. BölcsĘdei ellátást ellátó intézmény fejlesztése esetén a mĦködési engedély hitelesített másolata
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2. Óvodai feladatot ellátó intézmény esetén az intézmény alapító okiratának hitelesített másolata
3. A Pályázó fenntartásra, elidegenítésre vonatkozó nyilatkozata
4. KépviselĘ-testület, közgyĦlés határozata az önerĘ biztosításáról és összegérĘl
5. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja,
költségvetési rendelet vagy határozat kivonata, mely tartalmazza a sportra fordítandó összeget, valamint a sportlétesítmény
fejlesztési programja
6. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén a sportfejlesztési koncepció elfogadásáról szóló képviselĘtestületi, közgyĦlési határozatot
7. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejleszteni kívánt önkormányzat tulajdonában
lévĘ létesítmény gazdasági vagy sportegyesület fenntartásában van, úgy a tulajdonos és fenntartó a fejlesztésre vonatkozó
beleegyezĘ nyilatkozatát és a bérleti vagy fenntartásra vonatkozó szerzĘdés hiteles másolata
8. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés esetén amennyiben a fejlesztés olyan köznevelési intézményt érint,
ahol a fenntartó az állami intézményfenntartó központ, a fenntartó fejlesztésre vonatkozó támogató nyilatkozatát
9. Fényképes dokumentáció
10. Árajánlat, vagy tervezĘi költségvetés

Kelt:

……………,
P. H.
..................................................................
jegyzĘ

………………………………………………
polgármester
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A belügyminiszter 9/2013. (III. 29.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak
2013. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjérõl
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 6. és
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), g), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek e rendeletben meghatározott hivatásos állományú
tagjai a 2013. évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére az e rendeletben meghatározott természetbeni ellátásban
részesülnek a ruházati utánpótlási ellátmány mértékének 50%-áig.

2. §

(1) A 3. §-ban meghatározott kivétellel természetbeni ellátásban részesül
a)
az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv egyen- és vegyes ruhás állománya;
b)
az általános rendõrségi feladatok ellátására létrehozott szerv tábornoki és polgári ruhás állománya;
c)
a büntetés-végrehajtási szervezet egyen- és vegyes ruhás állománya;
d)
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek katasztrófavédelmi egyen és vegyes ruhás állománya;
e)
a rendészeti szakközépiskolákba vezényelt hivatásos állomány.
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása – a (3) bekezdésben foglalt
kivétellel – a következõ cikkekbõl áll:
a)
12M e.r. téli sapka, szerelék nélkül
1 db
b)
12M e.r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék (a közlekedésrendészeti
szolgálati ágnál szolgálatot teljesítõ állomány esetében 1 db)
2 db
c)
12M e.r. szolgálati téli kabát (a vegyes ruhás állomány kivételével)
1 db
d)
taktikai öv
1 db
e)
hímzett névkitûzõ
2 db
f)
hímzett váll-lap (testületi színnek megfelelõ)
1 pár
(3) A Készenléti Rendõrség hivatásos állományának természetbeni ellátása a következõ cikkekbõl áll:
a)
12M e.r. téli sapka, szerelék nélkül
1 db
b)
KR köznapi teniszing, sötétkék
2 db
c)
KR ünnepi teniszing, fehér
2 db
d)
10M e.r. gyakorló nadrág (könnyített)
1 db
e)
10M e.r. gyakorló zubbony (könnyített)
1 db
f)
KR felirat nagy
2 db
g)
KR felirat kicsi
2 db
h)
10M e.r. gyakorló bakancs (könnyített)
1 pár
i)
taktikai öv
1 db
j)
KR köznapi sál, bordó
1 db
k)
KR ünnepi sál, világoskék
1 db
l)
hímzett névkitûzõ
2 db
m)
hímzett tépõzáras rendfokozati jelzés
2 db
n)
karjelvény
2 db
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következõ cikkekbõl áll:
a)
12M e.r. téli sapka, szerelék nélkül
1 db
b)
taktikai öv
1 db
c)
hímzett névkitûzõ
2 db
d)
gyakorló póló
1 db
e)
hímzett tépõzáras rendfokozati jelzés
2 db
(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a következõ cikkekbõl áll:
a)
12M e.r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék
2 db
b)
taktikai öv
1 db
c)
hímzett azonosító szám
2 db
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d)
hímzett váll-lap (testületi színnek megfelelõ)
1 pár
e)
12M e.r. szolgálati ing/blúz, hosszú ujjú, világoskék
1 db
f)
12M e.r. szolgálati félcipõ (nyári)
1 db
Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása – a (7) bekezdésben foglalt
kivétellel – a következõ cikkekbõl áll:
a)
12M e.r. téli sapka, szerelve
1 db
b)
12M e.r. szolgálati ing/blúz, rövid ujjú, világoskék
2 db
c)
12M e.r. szolgálati téli kabát
1 db
d)
hímzett névkitûzõ
2 db
e)
hímzett váll-lap (testületi színnek megfelelõ)
1 pár
A hivatásos katasztrófavédelmi szervek tûzoltási, mûszaki mentési tevékenységet végzõ, beavatkozó állomány
természetbeni ellátása a következõ cikkekbõl áll
a)
12M e.r. téli sapka
1 db
b)
gyakorló póló, sötétkék
4 db
c)
10M e.r. gyakorló nadrág (könnyített)
1 db
d)
10M e.r. gyakorló zubbony (könnyített)
1 db
e)
tépõzáras acélbetétes félcipõ
1 pár
f)
hímzett tép. rendfokozati jelzés
2 db
g)
hímzett névkitûzõ
2 db
Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátását a vezénylõ szerv szerinti,
a (2)–(4) bekezdésben meghatározott természetbeni ellátás alapján kell biztosítani.
Az igényjogosult hivatásos állomány részére a természetbeni ellátásban felsorolt ruházati termékeket csak
a rendszeresítést követõen lehet kiadni.

3. §

Nem részesül természetbeni ellátásban
a)
a Miniszterelnökségnél, a minisztériumokban, külszolgálaton, a Terrorelhárítási Központban, a Nemzeti
Védelmi Szolgálatnál, a Bûnügyi Szakértõi és Kutatóintézetnél, a Készenléti Rendõrség Nemzeti Nyomozó
Irodánál, a Szervezett Bûnözés Elleni Koordinációs Központnál, az Alkotmányvédelmi Hivatalnál, és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál szolgálatot teljesítõ állomány;
b)
a BM Nemzetközi Oktatási Központba, a BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Fõigazgatóságra,
valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez vezényelt hivatásos állomány;
c)
a rendelkezési állományban lévõ állomány;
d)
aki szülési szabadságon van;
e)
a terhes nõ, ha a terhességét orvos igazolta;
f)
aki felmentési idejét tölti;
g)
aki 2013. december 31-ig nyugállományba vonul;
h)
a szenior állomány.

4. §

Aki e rendelet alapján természetbeni ellátásban részesül, annak a ruházati utánpótlási ellátmány maradványrészét,
48 313 Ft-ot – az 5. és 6. §-ban foglaltak figyelembevételével – kell kifizetni.

5. §

Ha az állomány részére a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak
2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási rendjérõl szóló 19/2012. (IV.11.) BM rendeletben
meghatározott természetbeni ellátás cikkösszetétele 2012. év során nem került kiadásra, és az állomány részére
ellátási körbe tartózó ruházati termék beszerzési ára a visszatartott összegbõl kifizetésre került, a terméket a 2013. évi
ellátmány terhére pótlólag biztosítani kell.

6. §

A 2. § (2)–(8) bekezdés szerinti természetbeni ellátás, valamint az esetleges túlellátás fedezetére együttesen jóváírt
ruházati utánpótlási ellátmány összegének – 2013. évben – legfeljebb 70%-a tartható vissza.

7. §

A ruházati utánpótlási ellátmány kifizetésre kerülõ részét az igényjogosult állomány részére 2013. május 31-ig kell
kifizetni.
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8. §

(1) A természetbeni ellátás cikkösszetételének méretbesorolásához szükséges méretfelvételt és az igények összesítését
az állományilletékes parancsnok szervezi meg.
(2) A méretek pontos besorolásáért az igényjogosult a felelõs.
(3) A gyártáshoz szükséges személyre szóló és összesített méretek közléséért a méreteket megadó szerv
állományilletékes parancsnoka a felelõs.
(4) A késedelmes vagy hiányos megrendelés miatti ellátási késedelem felelõssége az igénylõ szerv állományilletékes
parancsnokát terheli.
(5) A természetbeni ellátásban érintett hivatásos állomány tagjait írásban tájékoztatni kell az egyenruházati cikkek áráról,
legkésõbb az ellátás idõpontjáig.

9. §

Ha a 2011–2013. évben szolgálati jogviszonyt létesítõ állomány, az alapellátás, vagy alapellátás-kiegészítés során az
alapellátási normájának megfelelõ kiváltásra kerülõ szolgálati ruházat cikkeit nem kapta meg, akkor az ellátást az
újonnan bevezetett és rendszeresített termékekbõl kell biztosítani. Az alapellátásban, vagy alapellátás kiegészítésben
részesülõ állományt az éves utánpótlási ellátmány terhére nem kell a már kiadott termékbõl az utánpótlási ellátmány
terhére ellátni.

10. §

Ha a 2011–2012. évben szolgálati jogviszonyt létesítõ állomány az alapellátás, vagy alapellátás-kiegészítés során
a kiváltásra kerülõ szolgálati ruházat cikkeit kapta meg, akkor részére az újonnan bevezetett és rendszeresített
termékeket az utánpótlási ellátmány terhére kell biztosítani.

11. §

(1) Az idõarányos ruházati utánpótlási ellátmány összegét a ruházati utánpótlási ellátmányra jogosult részére ki kell
fizetni, ha az nem haladja meg az éves ruházati utánpótlási ellátmány összegének 50%-át. A természetben kiadásra
kerülõ ruházat ellenértékét a következõ évi ruházati utánpótlási ellátmány terhére túlellátásként kell elõjegyezni.
A túlellátásként elõjegyzett összeget a teljes kiegyenlítésig kell göngyölíteni.
(2) Ha az idõarányos ruházati utánpótlási ellátmány összege a 48 313 Ft-ot meghaladja, a ruházati utánpótlási ellátmányra
jogosult részére a visszatartott összeg feletti maradványrészt kell kifizetni.

12. §

(1) Ha a természetbeni ellátásra vonatkozó jogosultság a 2013. év során megváltozik, és az igényjogosult a természetbeni
ellátásra kötelezetté válik, részére a ruházati termékeket ki kell osztani, és a termékek ellenértékét az éves ruházati
utánpótlási ellátmányból vissza kell tartani. Ha a ruházati ellátmány kifizetésre került, a termékek ellenértékét
túlellátásba kell helyezni.
(2) Ha az igényjogosult természetbeni ellátásra szóló jogosultsága az 3. § alapján megszûnik, részére a természetbeni
ellátás visszatartott ellenértékét ki kell fizetni, továbbá a kiosztott ruházati termékeket be kell vonni.

13. §

A hivatásos szolgálati viszony 2013. évben történõ megszûnése esetén, ha az érintett 2013. évben természetbeni
ellátásban részesült, a biztosított ruházatot vissza kell venni és részére a ruházati utánpótlási ellátmányt a visszatartott
összeggel együtt
a)
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátására jogosult személyi állományának ruházati
és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-,
kényszerítõeszköz és világítástechnikai felszerelésérõl szóló 71/2011. (XII. 31.) BM rendelet (a továbbiakban:
RUSZ) 27. § (3) és (4) bekezdésében, valamint
b)
az örökös részére a RUSZ 27. § (5) bekezdésében
foglaltaknak figyelembevételével kell biztosítani.

14. §

A belügyminiszter irányítása alá tartozó belügyi szervek közötti áthelyezés esetén, ha a természetbeni ellátás még nem
történt meg, az áthelyezett felmért méretadatait az átadásra kerülõ ruházati ellátási dokumentáció részeként kell
átadni, valamint a megrendelt termékeket tovább kell küldeni a fogadó szervhez, ha az igényjogosult ruházati normája
nem változott.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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Az emberi erõforrások minisztere 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelete
az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–4. §, valamint a 9–16. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5–6. §, valamint a 17–25. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7–8. § és a 26. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása
1. §

(1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.)
NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 1/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 2. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az R1. 3. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az R1. 4. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) Az R1. 9. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

2. §

Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat „01A6” megjelölésû sorában, 1/A. számú melléklet 1/a1., 1/a2., 1/b1.,
1/b2., 2/a., 3., 4., 6/a1., 6/a2., 6/b., 7/a1., 7/a2., 7/b1., 7/b2., 7/b3., 8/a1., 8/a2., 8/a3., 8/a4., 8/a5., 8/b., 8/c1., 8/c2., 8/c3.,
8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1., 8/e3.2., 8/e3.3., 8/f., 12. pontjában, 2. számú melléklet 1, 2/a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11/a, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 37, 39, 42, 44, 45 pontjában, 4. számú melléklet 1., 2., 3/c., 4.,
4/a., 4/b., 5., 6., 7., 8., 11., 13., 14/a., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 25/a., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 31/a., 31/b., 32., 33., 35.,
35/a., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 47/a., 47/b., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65.,
65/c., 65/d., 66., 66/a., 66/b., 66/c., 66/d., 66/e., 66/m., 67., 68., 70., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 78., 79., 80., 81., 82., 83., 84.,
87., 87/a., 87/b., 88., 89., 93/a., 93/c., 93/d., 93/e., 93/f., 93/g., 94., 94/a., 94/b., 95., 96., 97., 99., 102., 103., 107., 108., 109.,
110., 110/a., 110/b., 110/c., 110/d., 110/e., 111., 112., 114., 118/b., 119., 120., 120/a., 123/b., 125/a., 125/b., 125/c., 125/d.,
125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b. pontjában a „Honvédkórház” szövegrész helyébe az „Egészségügyi
Központ” szöveg lép.

2. A finanszírozási eljárásrendekrõl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása
3. §

(1) A finanszírozási eljárásrendekrõl szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet (a továbbiakban: R2.) 7. melléklete a 9. melléklet
szerint módosul.
(2) Az R2. 9. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(3) Az R2. 10. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
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Az R2. 11. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
Az R2. 12. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
Az R2. 13. melléklete a 14. melléklet szerint módosul.
Az R2. 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
Az R2. 18. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
Hatályát veszti az R2. 8. melléklet 14.2. pontjában foglalt táblázat 5. és 7. sora.

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek
meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról,
valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása
5. §

(1) Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról,
az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekrõl és szabályokról, valamint a teljesítmények
elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
(2) Az R3. 2. melléklete a 18. melléklet szerint módosul.
(3) Az R3. 3. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.
(4) Az R3. 5. melléklete a 20. melléklet szerint módosul.

4. A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása
6. §

(1) A gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén
betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R4.)
2. melléklete a 21. melléklet szerint módosul.
(2) Az R4. 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.
(3) Az R4. 4. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.
(4) Az R4. 12. melléklete a 24. melléklet szerint módosul.
(5) Az R4. 16. melléklete a 25. melléklet szerint módosul.

5. Egyéb, az egészségügyet érintõ miniszteri rendeletek módosítása
7. §

A magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.)
ESZCSM rendelet 1. számú melléklete helyébe a 26. melléklet lép.

8. §

Nem lép hatályba a magasabb összegû családi pótlékra jogosító betegségekrõl és fogyatékosságokról szóló
5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 6. § a) pontja és 1. melléklete.

9. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló 60/2003. (X. 20.)
ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R5.) 13/A. §
a)
(1) bekezdésében a „foglalt feltételeknek történõ megfelelést a mûködési engedélyt kiadó hatóság
2013. március 31-éig ellenõrzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való
megfelelésrõl bejelentést tenniük” szövegrész helyébe a „foglalt, új, illetve módosult feltételeknek való
megfelelésrõl a szolgáltatóknak nem kell bejelentést tenniük” szöveg,
b)
(2) bekezdésében a „(3)–(5)” szövegrész helyébe a „(3)–(4)” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti az R5. 13. § (2) és (5) bekezdése.
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6. Záró rendelkezések
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. március 30-án lép hatályba, és ez a rendelet
2013. május 2-án hatályát veszti.
(2) Az 1. § (2)–(4), (6) és (8) bekezdése, a 2–5. §, a 6. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 7. §, a 2–4., a 6., a 8–21. és a 24–26. melléklet
2013. április 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) és (3) bekezdése, az 1., az 5., a 7. és a 22–23. melléklet 2013. május 1-jén lép
hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete a 48.*** pontot követĘen a következĘ 49. ponttal egészül ki:
„49.****

01310

Felszínpótló csípĘízületi protézis”

2. Az R1. 1. számú melléklete a „*** Elszámolásra jogosult intézetek” megjelölésĦ táblázatot
követĘen a következĘ táblázattal egészül ki:
****
0140
0242
0643
0940

Elszámolásra jogosult intézetek
Semmelweis Egyetem Budapest
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

2. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1/A. számú melléklet 5. pontjában a „0502” megjelölésĦ sor helyébe a következĘ sor lép:
„0509

MISEK, Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft.”

2. Az R1. 1/A. számú melléklet 8/c1., 8/c2., 8/c3., 8/d1., 8/d2., 8/e2.1., 8/e2.2., 8/e2.3., 8/e3.1.,
8/e3.2., 8/e3.3., 8/f. pontja a „0502” megjelölésĦ sort követĘen a következĘ sorral egészül ki:
„0601

Dr. Bugyi István Kórház, Szentes”

3. Az R1. 1/A. számú melléklet 8/e3.2. pontjában a „0607 panitumumab” szövegrész helyébe a
„06071 panitumumab” szöveg lép.
4. Az R1. 1/A. számú melléklet 9/c. pontjában a „06014 alteplase” szövegrész helyébe a „06042
alteplase” szöveg lép.
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3. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 2. számú melléklete a „3613D” megjelölésĦ sort követĘen a következĘ sorral egészül ki:
„3613E

46

Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat

13524”

2. Az R1. 2. számú melléklet 1/a pontja a „0106” megjelölésĦ sort követĘen a következĘ sorral
egészül ki:
„01E8 Szent Margit Kórház, Budapest”
3. Az R1. 2. számú melléklet 44 pontja a „01A6” megjelölésĦ sort követĘen a következĘ sorral
egészül ki:
„01E8 Szent Margit Kórház, Budapest”
4. Az R1. 2. számú melléklete a következĘ 46 ponttal egészül ki:
„46
0101
0109
0118
0140
0154
01A6
0242
0301
0401
0402
0502
0643
0801
0802
0940
1011
1401
1501
1601
1801
1901
2001

Szent Imre Kórház, Budapest
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-RendelĘintézet, Budapest
Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
Semmelweis Egyetem, Budapest
Országos Onkológiai Intézet, Budapest
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
Réthy Pál Kórház-RendelĘintézet, Békéscsaba
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, GyĘr
Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház és Oktató Kórház
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Markhot Ferenc Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit KiemelkedĘen Közhasznú Kft.
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet, Szolnok
Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg”
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4. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** FĘcsoport: 01”, „* 01P”, „029F” megjelölésĦ sora helyébe a
következĘ sor lép:
*

01P

029F

Intracranialis erek szĦkületeinek és
elzáródásának neurointervenciós kezelése

1

38

10

15,14907

2. Az R1. 3. számú melléklete a „** FĘcsoport: 03”, „03P” „100B” megjelölésĦ sort követĘen a
következĘ sorral egészül ki:
*

03P

100C

Általános anesztéziában végzett fogászati
ellátás

1

25

3

1,07198

3. Az R1. 3. számú melléklet „** FĘcsoport: 05”, „05P”, „2110”megjelölésĦ sora helyébe a következĘ
sor lép:
*

05P

2110

Keringési betegségek AMI kivételével,
katéterezéssel igazolva

4

32

7

1,41642

5. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** FĘcsoport: 08”, „08P”, „371A” megjelölésĦ sora helyébe a
következĘ sor lép:
*^

08P

371A

Alsó végtag nagyízületi mĦtétek,
protézismĦtétek (protézis ár térítése
nélkül), komplikáció nélkül

2

49

13

2,40151

2. Az R1. 3. számú melléklet „** FĘcsoport: 08”, „08P”, „372A” megjelölésĦ sora helyébe a
következĘ sor lép:
*^

08P

372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag
nagyízületi mĦtétek (protézisár térítése
nélkül)

4

45

21

3,23814
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6. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 4. számú melléklet 9., 10/b., 100/a., 100/b., 101/c. pontja a „0106” megjelölésĦ sort
követĘen a következĘ sorral egészül ki:
„01E8 Szent Margit Kórház, Budapest”
2. Az R1. 4. számú melléklet 14/b. pontjában a „PTA” szövegrész helyébe az „erek szĦkületeinek és
elzáródásának neurointervenciós kezelése” szöveg lép.
3. Az R1. 4. számú melléklet „03 FĘcsoport” megjelölésĦ része a következĘ 21/a. ponttal egészül ki:
„21/a. *03 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
0122 Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
0123 Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza, Budapest
0140 Semmelweis Egyetem, Budapest
0242 Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
0643 Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
0940 Debreceni Egyetem, Orvos és Egészségtudományi Centrum”
4. Az R1. 4. számú melléklete a következĘ 62/a. ponttal egészül ki:
„62/a.
0112
0140
0162
01A6
0242
0301
0401
0502
0643
0701
0801
0940
1401
1501
1601
1801
1968
2001
2237

*05P 2110

Keringési betegségek AMI kivételével, katéterezéssel igazolva
Bajcsy-Zsilinszky Kórház-RendelĘintézet, Budapest
Semmelweis Egyetem, Budapest
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet, Budapest
Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Budapest
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház, Gyula
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház, Miskolc
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, GyĘr
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum
Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
Nyíregyháza, Jósa András Oktató Kórház Nonprofit Kft.
Megyei Hetényi Géza Kórház-RendelĘintézet, Szolnok
Szombathely, Markusovszky Kórház Zrt.
Állami Szívkórház, Balatonfüred
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
Budai Irgalmasrendi Kórház”

5. Az R1. 4. számú melléklet 93/d., 93/e., 93/f., 93/g. pontja a „01A6” megjelölésĦ sort követĘen a
következĘ sorral egészül ki:
„01E8 Szent Margit Kórház, Budapest”
6. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b.
pontja a „01A6” megjelölésĦ sort követĘen a következĘ sorral egészül ki:
„01E8 Szent Margit Kórház, Budapest”
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7. Az R1. 4. számú melléklet 125/a., 125/b., 125/c., 125/d., 125/e., 125/f., 125/g., 125/h., 125/j., 126/b.
pont „0106” megjelölésĦ sora hatályát veszti.
8. Az R1. 4. számú melléklet 125/f. pontjában a „0101” megjelölésĦ sor helyébe a következĘ sor lép:
„0101 Szent Imre Kórház, Budapest”
7. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Az R1. 4. számú melléklete a következĘ 67/a. és 67/b. ponttal egészül ki:
„67/a.

*^08P 371A

0140
0242
0643
0940
67/b.

0140
0242
0643
0940

Alsó végtag nagyízületi mĦtétek, protézismĦtétek (protézis ár térítése nélkül),
komplikáció nélkül
Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípĘízületi protézis beültetése eljárásnál
Semmelweis Egyetem, Budapest
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

*^08P 372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mĦtétek (protézisár térítése
nélkül)
Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípĘízületi protézis beültetése eljárásnál
Semmelweis Egyetem, Budapest
Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ
Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ
Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum”
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8. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 9. számú melléklet „I. Az egynapos ellátás keretében végezhetĘ eljárások” pontjában foglalt
táblázat a következĘ sorokkal egészül ki:
SürgĘsségi
Csak a II.
Csak
fejezetben
fekvĘbeteg- indikáció
felsorolt
szakellátó esetén csak
aneszteziológiai szervezeti fekvĘbetegeljárások
egységben szakellátó
szervezeti
alkalmazásával végezhetĘ
egynapos
egységben
végezhetĘ
ellátásként végezhetĘ
egynapos
egynapos
ellátásként
ellátásként

(OENO

Megnevezés

FA098
FA112
FA116
TA100

Gyökérkezelés
Ideiglenes tömés készítése
Érzékeny fogfelszín kezelése
Amalgám tömés készítése
maradó fogban, egy felszínen

x
x
x
x

TA101 Amalgám tömés készítése
maradó fogban, több
felszínen
TA102 Esztétikus tömés készítése
maradó fogban, egy felszínen

x

TA103 Esztétikus tömés készítése
maradó fogban, több
felszínen
TA104 Polírozás, finírozás,
tömésenként
TA107 Gyökértömés készítése
TA109 Fogkorona felépítése gyári
csappal

x

TA110 Fog trepanálása és/vagy
fogbél exstirpálása

x

TA116 Gyökértömés eltávolítása
TE105 Inlay, onlay készítése
FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy
impregnálása

x
x
x

FA200 Denticiós panaszok ellátása
TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz
nélkül

x
x

TA188 Helyi fluoridálás
segédeszközzel
TA189 Helyfenntartó behelyezése
TA190 Barázdazárás
TA192 Traumásan sérült fog ellátása
TA193 Ideiglenes gyökértömés
készítése
TA194 Pulpotómia
TA197 Tejfog tömés – egy felszínen
TA198 Tejfog tömés – több felszínen
FA156 Teljes lemezes fogsor
készítéséhez anatómiai
lenyomatvétel

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Minimum SürgĘsségi
indikáció
20 óra
ellátási idĘt esetén az
követĘen – egynapos
ellátás
beleértve a
kritériuma)
betegmegfigyelés
idĘtartamát
–
számolható
el egynapos
ellátásként
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FA157 Teljes lemezes fogsor
készítéséhez funkciós
lenyomatvétel

x

FA158 Részleges lemezes fogpótlás
készítéséhez lenyomatvétel

x

FA172
FA181
FA182
FA191

x
x
x
x

Fogsorpróba
Csonk preparáció
Vázpróba
Rögzített fogpótlás
készítéséhez lenyomatvétel

TA161 Gyökércsapos fogmĦ
behelyezése
TA162 Híd-horgony behelyezése
TA163 Hídtest behelyezése
TA164 Korona, híd eltávolítása
TA165 Részleges lemezes fogpótlás
behelyezése

x

TA166 Teljes lemezes fogpótlás
behelyezése

x

TA167 Korona és/vagy híd
visszaragasztása

x

TA168 HarapásemelĘ behelyezése
TA171 EgyszerĦ elĘkészítést igénylĘ
korona („szóló”) behelyezése

x
x

TA172 Vállas elĘkészítést igénylĘ
korona („szóló”) behelyezése

x

TA173 Fogpótlás korrekció
TA178 Lemezes fogpótlás javítása
TA179 Lemezes fogpótlás
alábélelése rendelĘben

x
x
x

TA181 Lemezes fogpótlás
alábélelése fogtechnikai
laboratóriumban lenyomat
alapján
TB179 Instrumentális okkluziós
analízis és korrekció

x

x
x
x
x

x

TE169 Speciális fogpótlások
behelyezése
TE170 Oro-maxillo-faciális
protetikai rehabilitáció

x

TE171 Állkapocs diszfunkció
kezelése
TA111 FogkĘ eltávolítása, supra- és
subgingivalisan

x

TA112 FogkĘ eltávolítása, supra- és
subgingivalisan (súlyos
általános alapbetegségnél)

x

TA114
TA120
TA121
TB110
TB113
TB114
TB115

x
x
x
x
x
x
x

Tasak gyógyszeres kezelése
Fogak sínezése
Síneltávolítás
Paradontális státuszfelvétel
Lebenyes tasakmĦtét
Gingivectomia
Tasak kezelése zárt
kürettázzsal

x

x
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TB116 Csontpótló anyag
behelyezése
TB117 Irányított szövetregeneráció
membrán alkalmazásával

x

TB119 Komplikált szájnyálkahártya
betegségek helyi kezelése

x

TB126
FA147
FA169
TA020
TA130
TA135

Fogak becsiszolása
Fogrepozíció
Állkapocs luxatio repozíciója
Lézerkezelés (soft)
Fogeltávolítás
Alveolus excochleatio
sebellátással

x
x
x
x
x
x

TA138
TA148
TA155
TA156
TB127

Incisio, circumcisio
Fogreplantáció
Vérzéscsillapítás
Sutura eltávolítás
MĦtéti utókezelés (kontroll,
sebkezelés, csíkcsere,
varratszedés, átöblítés)

x
x
x
x
x

TB131 Fogeltávolítás feltárással
TB132 Retineált vagy impaktált fog
eltávolítása

x
x

TB137 NyálkĘ eltávolítása invazív
módon

x

TB139 Excisio
TB140 Megnyílt arcüreg sebészi
zárása
TB141 Periapicalis excochleatio,
gyökércsúcs rezekció

x
x

TB142 Retrográd gyökértömés
TB143 Cystectomia
TB144 Cystostomia, cystamarsupialisatio

x
x
x

TB145 Orális plasztika
TB150 Vaporisatio, lézer, kryo,
elektrokauterrel végzett
kezelések
TB151 Stomato-onkológiai gondozás
TB152 Foggyökér dissectio
TB153 Lágyrész traumák ellátása
TB154 Frenulectomia, frenulotomia
TB155 Alveolus korrekció
TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF)
felhelyezése

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

TE149 Intraossealis implantatum
behelyezése

x

TE155 Intraossealis implantatum
eltávolítása

x
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2. Az R1. 9. számú mellékletének „III. Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok”
pontjában foglalt táblázat a következĘ sorokkal egészül ki:
(OENO
kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés)

FA098

Gyökérkezelés

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

FA112

Ideiglenes tömés készítése

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

FA116
TA100

Érzékeny fogfelszín kezelése
Amalgám tömés készítése maradó
fogban, egy felszínen
Amalgám tömés készítése maradó
fogban, több felszínen
Esztétikus tömés készítése maradó
fogban, egy felszínen
Esztétikus tömés készítése maradó
fogban, több felszínen
Polírozás, finírozás, tömésenként
Gyökértömés készítése
Fogkorona felépítése gyári csappal
Fog trepanálása és/vagy fogbél
exstirpálása

*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

Gyökértömés eltávolítása
Inlay, onlay készítése
Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása
Denticiós panaszok ellátása
Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül
Helyi fluoridálás segédeszközzel
Helyfenntartó behelyezése
Barázdazárás
Traumásan sérült fog ellátása
Ideiglenes gyökértömés készítése
Pulpotómia
Tejfog tömés – egy felszínen
Tejfog tömés – több felszínen
Teljes lemezes fogsor készítéséhez
anatómiai lenyomatvétel
Teljes lemezes fogsor készítéséhez
funkciós lenyomatvétel
Részleges lemezes fogpótlás
készítéséhez lenyomatvétel
Fogsorpróba
Csonk preparáció
Vázpróba
Rögzített fogpótlás készítéséhez
lenyomatvétel
Gyökércsapos fogmĦ behelyezése
Híd-horgony behelyezése
Hídtest behelyezése
Korona, híd eltávolítása
Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
Korona és/vagy híd visszaragasztása
HarapásemelĘ behelyezése
EgyszerĦ elĘkészítést igénylĘ korona
(„szóló”) behelyezése
Vállas elĘkészítést igénylĘ korona
(„szóló”) behelyezése
Fogpótlás korrekció
Lemezes fogpótlás javítása
Lemezes fogpótlás alábélelése rendelĘben

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

TA101
TA102
TA103
TA104
TA107
TA109
TA110
TA116
TE105
FA195
FA200
TA187
TA188
TA189
TA190
TA192
TA193
TA194
TA197
TA198
FA156
FA157
FA158
FA172
FA181
FA182
FA191
TA161
TA162
TA163
TA164
TA165
TA166
TA167
TA168
TA171
TA172
TA173
TA178
TA179
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Lemezes fogpótlás alábélelése
fogtechnikai laboratóriumban lenyomat
alapján
Instrumentális okkluziós analízis és
korrekció

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

TE169
TE170

Speciális fogpótlások behelyezése
Oro-maxillo-faciális protetikai
rehabilitáció

*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

TE171
TA111

Állkapocs diszfunkció kezelése
FogkĘ eltávolítása, supra- és
subgingivalisan

*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

TA112

FogkĘ eltávolítása, supra- és
subgingivalisan (súlyos általános
alapbetegségnél)
Tasak gyógyszeres kezelése
Fogak sínezése
Síneltávolítás
Paradontális státuszfelvétel
Lebenyes tasakmĦtét
Gingivectomia
Tasak kezelése zárt kürettázzsal
Csontpótló anyag behelyezése
Irányított szövetregeneráció membrán
alkalmazásával
Komplikált szájnyálkahártya betegségek
helyi kezelése
Fogak becsiszolása
Fogrepozíció
Állkapocs luxatio repozíciója
Lézerkezelés (soft)
Fogeltávolítás
Alveolus excochleatio sebellátással
Incisio, circumcisio
Fogreplantáció
Vérzéscsillapítás
Sutura eltávolítás
MĦtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés,
csíkcsere, varratszedés, átöblítés)
Fogeltávolítás feltárással
Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
NyálkĘ eltávolítása invazív módon
Excisio
Megnyílt arcüreg sebészi zárása
Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs
rezekció

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

*03P 100C
*03P 100C

Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás

TA114
TA120
TA121
TB110
TB113
TB114
TB115
TB116
TB117
TB119
TB126
FA147
FA169
TA020
TA130
TA135
TA138
TA148
TA155
TA156
TB127
TB131
TB132
TB137
TB139
TB140
TB141
TB142
TB143
TB144
TB145
TB150
TB151
TB152
TB153
TB154
TB155
TB156
TE149
TE155

Retrográd gyökértömés
Cystectomia
Cystostomia, cysta-marsupialisatio
Orális plasztika
Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel
végzett kezelések
Stomato-onkológiai gondozás
Foggyökér dissectio
Lágyrész traumák ellátása
Frenulectomia, frenulotomia
Alveolus korrekció
Intermaxilláris fixatio (IMF)
felhelyezése
Intraossealis implantatum behelyezése
Intraossealis implantatum eltávolítása
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9. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 7. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
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2. Az R2. 7. melléklet 6. pont 6.1. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„6.1. MegfelelĘ válaszkészség (3 hónap alatt CDAI minimum 70 pontos csökkenése) esetén
fenntartó kezelés folytatható önmagában vagy immunszuppresszív terápiával együtt
mellékhatás, hatásvesztés vagy progresszió megjelenéséig, azonban extraintesztinális manifesztáció
esetében a sikeresség elbírálásában a klinikai jelek javulása a mérvadó (EL3, RG C).”
3. Az R2. 7. melléklet 15. pont 15.4. alpontja a következĘ 15.4.4. alponttal egészül ki:
„15.4.4. Tartós kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Hatályát veszti az R2. 7. melléklet 17. pont 17.2. alpontjában foglalt táblázat 5. és 7. sora.

10. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 9. melléklet 12. pont 12.2. alpontjában foglalt táblázat a következĘ 5/a sorral egészül ki:
5/a L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

2. Hatályát veszti az R2. 9. melléklet 12. pont 12.2. alpontjában foglalt táblázat 6. sora.
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11. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
2. Az R2. 10. melléklet 4. pont 4.4. alpontja a következĘ 4.4.4. alponttal egészül ki:
„4.4.4. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésĘbb 12
havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis
csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetĘ.”
3. Az R2. 10. melléklet 6. pont 6.2.4. alpontja a következĘ 6.2.4.5. alponttal egészül ki:
„6.2.4.5. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Hatályát veszti az R2. 10. melléklet 8. pont 8.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. sora.
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12. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1.
1 Az R2. 111. melléklett 3. pontja helyébe
h
a köövetkezĘ ren
ndelkezés léép:
„3.
„ Az ellátás igénybeevételének
k finanszírrozott szak
kmai rendjje, finanszí
zírozási alg
goritmusa

”
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2. Az R2. 11. melléklet 4. pont 4.6. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„4.6. Biológiai terápia (a reumatológia 2. és 3. szintjén a biológiai terápia alkalmazására jogosult
intézmények): valamelyik TNF gátló (infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, certolizumab
pegol) vagy interleukin-inhibitor (tocilizumab) vagy CTLA-4 analóg (abatacept) 3 hónapig
alkalmazott teljes dózisú, vagy tolerálható dózisú DMARD kombinációs kezelés hatástalansága esetén
engedélyezett társadalombiztosítási támogatással.”
3. Az R2. 11. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a következĘ 7.2.4.4. alponttal egészül ki:
„7.2.4.4. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Az R2. 11. melléket 9. pont 9.2. pontjában foglalt táblázat a következĘ 9/a sorral egészül ki:
9/a

L04AA24

abatacept

CTLA-4 ANALÓG

Biológiai terápia
eszközei

5. Hatályát veszti az R2. 11. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. sora.
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13. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 12. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
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2. Az R2. 12. melléklet 5. pont 5.4. és 5.5. alpontja helyébe a következĘ rendelkezések lépnek, és az 5.
pont a következĘ 5.6. alponttal egészül ki:
„5.4. Etanercept és adalimumab gyermekkorban (4-17 év) polyarticularis juvenilis idiopathias
arthritisben javasolt, amennyiben megfelelĘ aktivitás csökkenés a methotrexattal nem volt elérhetĘ,
vagy intolerancia alakult ki.
5.5. A Giannini javulási kritériumok összetevĘit meg kell mérni a kezelés kontrollja során. sJIA
tocilizumab kezelésnél eltérĘ klinikai manifesztációt szükséges figyelembe venni.
5.6. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát legkésĘbb 12
havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis
csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetĘ.”
3. Az R2. 12. melléklet 7. pont 7.2. alpontja a következĘ 7.2.1.8. alponttal egészül ki:
„7.2.1.8. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat a következĘ 9/a sorral egészül ki:
9/a

L04AB04

adalimumab

BRMD

Biológiai terápia eszközei

5. Az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat a következĘ 11/a sorral egészül ki:
11/a

L04AC07

tocilizumab

IL-6 RA

Biológiai terápia eszközei

6. Hatályát veszti az R2. 12. melléklet 9. pont 9.2. alpontjában foglalt táblázat 9. és 11. sora.
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14. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 13. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
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2. Az R2. 13. melléklet 4. pont 4.7. alpontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„4.7. Az anti-TNF-Į indukciós kezelés hatékonyságának ellenĘrzése spondylitis
ankylopoetica kezelésében
A kezelés 14. hetében meg kell határozni a BASDAI index összetevĘit. Amennyiben a kiindulási
értékhez képest legalább 50%-kal vagy 20 mm-rel nem javult az index átlaga, a biológiai terápia nem
folytatható. A kezelés 14. hetében meg kell határozni, hogy a beteg elérte-e az ASAS 50%-os javulás
mértékét, illetve az ASAS remisszió (az ASAS 50% meghatározásánál használt négy paraméter
mindegyike 20 alatt van) kritérium esetleges elérését. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló
betegek esetén a betegség súlyosságát legkésĘbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább
6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetĘ.”
3. Az R2. 13. melléklet 8. pont 8.2. alpontja a következĘ 8.2.2.6. alponttal egészül ki:
„8.2.2.6. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Hatályát veszti az R2. 13. melléklet 10. pont 10.2. alpontjában foglalt táblázat 4., 6. és 8. sora.
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15. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 14. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
2. Az R2. 14. melléklet 5. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„5. Fenntartó kezelés arthritis psoriatica biológiai kezelésében
A kezelés további folytatásának eldöntése céljából három havonta rögzíteni kell a BASDAI (axiális
érintettség esetén), DAS 28 (perifériás érintettség esetén), PASI (súlyos bĘrérintettség esetén)
indexeket. Folyamatos, egy éven túli kezelés alatt álló betegek esetén a betegség súlyosságát
legkésĘbb 12 havonta újra szükséges értékelni, tartós (legalább 6 hónapja tartó) stabil remisszió esetén
a dózis csökkentése lehetséges, a kezelés felfüggeszthetĘ.”
3. Az R2. 14. melléklet 9. pont 9.2. alpontja a következĘ 9.2.4.4. alponttal egészül ki:
„9.2.4.4. Tartós 1 éven túli kezelés esetén a kezelés felfüggesztésének lehetĘségét vizsgálták-e”
4. Hatályát veszti az R2. 14. melléklet 11. pont 11.2. alpontjában foglalt táblázat 9., 11. és 13. sora.
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16. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R2. 18. melléklet 3. pontja helyébe a következĘ rendelkezés lép:
„3. Az ellátás igénybevételének finanszírozott szakmai rendje, finanszírozási algoritmusa

”
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2. Az R2. 18. melléklet 5. pont 5.1. és 5.2. alpontja helyébe a következĘ rendelkezések
lépnek:
„5.1. Anti-TNF-D indukciós kezelés indikált bármely lokalizációban lévĘ súlyos luminális
gyermekkori CD-ben (6 évestĘl betöltött 18 éves korig) (PCDAI > 30), ha az szteroid
refrakter, vagy immun-szuppresszáns kezelés mellett szteroid dependencia alakul ki, vagy
immunszuppresszáns kezelésre a beteg intoleráns.
5.2. Anti-TNF-D indukciós kezelés indikált bármely lokalizációban lévĘ súlyos aktív
fisztulázó gyermekkori Crohn-betegségben (6 évestĘl betöltött 18 éves korig) amennyiben az
életminĘséget nagymértékben rontó fisztula/fisztulák a hagyományos gyógykezelés
(antibiotikum és immunszuppresszív terápia) ellenére nem javulnak.”
3. Hatályát veszti az R2. 18. melléklet 11. pont 11.2. alpontjában foglalt táblázat 6. sora.

17. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Az R3. 1. melléklet 6.1. pontjában foglalt táblázat 120. sora helyébe a következĘ sor lép:
120.

95320

Rehabilitációs oktatás

18. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 2. melléklete a
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2. Az R3. 2. melléklet „95320” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
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19. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R3. 3. melléklete a „3613D Tranziens elasztográfia” megjelölésĦ részt követĘen a
következĘ résszel egészül ki:
„3613E Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat
Gócos és foltos májelváltozások kimutatása és morfológiai elemzése kén-hexafluorid
(SF6) mikrobuborékot tartalmazó ultrahang kontrasztanyaggal.
Együtt: 3613C”
2. Az R3. 3. melléklet „42600 NĘgyógyászati szĦrĘvizsgálat” megjelölésĦ része helyébe a
következĘ rész lép:
„42600 NĘgyógyászati szĦrĘvizsgálat
Bimanuális vizsgálattal egybekötött citológiai kenetvétel, amely nem tartalmazza a
kenet mikroszkópos vizsgálatát.
Elszámolási lehetĘség: 3 éven belül nem ismétlĘdhet”
3. Az R3. 3. mellékletében a „95320 Rehabilitációs képzés” megjelölésĦ rész címe helyébe a
„95320 Rehabilitációs oktatás” cím lép.
20. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Az R3. 5. mellékletében foglalt táblázat a következĘ 74/a. sorral egészül ki:
74/a.

3613E

Kontrasztanyaggal végzett máj UH (CEUS) vizsgálat
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21. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 2. mellékletében a „**** 01 029F Intracranialis PTA” rész címe helyébe a „****
01 029F Intracranialis erek szĦkületeinek és elzáródásának neurointervenciós kezelése”
cím lép.
2. Az R4. 2. melléklet – 1. pont szerint módosított – „**** 01 029F Intracranialis erek
szĦkületeinek
és
elzáródásának
neurointervenciós
kezelése”
rész
„ÉS
BEAVATKOZÁSOK” pontjában a „33933” és „53958” megjelölésĦ sor helyébe a következĘ
sorok lépnek:
„33933 Intracranialis transarterialis revascularisatio akut iszkémiás stroke-ban
53958 Intracranialis érszĦkületek percután translumináris angioplasztikája”
3. Az R4. 2. melléklete a „**** 03 1010 Fül, orr, száj, garat, gége rosszindulatú daganatai”
részt megelĘzĘen a következĘ résszel egészül ki:
„**** 03 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás
K0000
K0010
K0020
K0030
K0040
K0050
K0060
K0070
K0080
K0090
K0100
K0110
K0200
K0210
K0220
K0230
K0240
K0280
K0290
K0300
K0310
K0320
K0330
K0340
K0350
K0380
K0390
K0400
K0410
K0420
K0430
K0440
K0450
K0460

DIAGNÓZISOK „A”
Foghiány
Számfeletti fogak
A fogak nagysági és alaki rendellenességei
Foltos fogak
A fogfejlĘdés zavarai
A fogak örökletes szerkezeti rendellenességei m.n.o.
A fogáttörés rendellenességei
Fogzási syndroma
A fogfejlĘdés egyéb zavarai
Nem tipizált fogfejlĘdési zavar
Retineált fog
Impactált fog
A zománcra korlátozódó szuvasodás
A dentin szuvasodása
A cement szuvasodása
Gyógyult fogszuvasodás
Odontoclasia
Egyéb fogszuvasodás
Fogszuvasodás k.m.n.
Excesszív fogkopás
Fogabrasio
Fogerosio
Kóros fogresorptio
Hypercementosis
A fogak ankylosisa
A fog kemény szöveteinek egyéb meghatározott betegségei
A fogak kemény szöveteinek betegsége k.m.n.
Fogbélgyulladás
Fogbélelhalás
A fogbél degenerativ elváltozásai
Kóros kemény szövet képzĘdése a fogbélben
Heveny gyökércsúcsi periodontitis, pulpa eredetĦ
Periodontitis apicalis chronica
Gyökércsúcs körüli tályog, üreggel
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K0470
K0480
K0490
K0500
K0510
K0520
K0530
K0540
K0550
K0560
K0600
K0610
K0620
K0680
K0690
K0700
K0710
K0740
K0800
K0810
K0820
K0830
K0880
K0890
K0900
K0910
K0920
K0980
K1010
K1020
K1030
K1080
K1090
S0250
S0320
Z4630
Z4640

Gyökércsúcs körüli tályog, üreg nélkül
Foggyökér-cysta
A fogbél és a periapicalis szövetek egyéb és k.m.n. betegségei
Heveny fogínygyulladás
Idült fogínygyulladás
Heveny periodontitis
Idült periodontitis
Periodontosis
Egyéb periodontalis betegségek
Periodontalis betegség k.m.n.
Fogíny-visszahúzódás
Gingiva-hyperplasia
A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc traumás elváltozásai
A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc egyéb meghatározott betegségei
A fogíny és a fogatlan állcsontgerinc rendellenességei k.m.n.
Az állcsontok lényegesebb nagyságbeli rendellenességei
Az állcsont és a koponyaalap viszonyának anomáliái
Occlusiós zavar k.m.n.
A fogak romlása szisztémás okok következtében
A fogak elvesztése baleset, foghúzás vagy periodontalis betegség miatt
A fogatlan állcsontgerinc sorvadása
Visszamaradt foggyökér
A fogak és támasztó szöveteik egyéb meghatározott rendellenességei
A fogak és támasztó szöveteik betegsége k.m.n.
FogfejlĘdési zavarból származó odontogen cysták
Szájtájéki, fejlĘdési zavarból származó (nem-odontogen) cysták
Egyéb állcsonti cysták
Egyéb, szájtájéki cysták m.n.o.
Centrális és óriássejtes granuloma
Az állcsontok gyulladásos elváltozásai
Fogmedergyulladás
Az állcsontok egyéb meghatározott betegségei
Az állcsontok betegsége k.m.n.
A fog törése
A fog ficama
Fogászati protézis felhelyezése és illesztése
Orthodontiai eszköz felhelyezése, szabályozása
KONZERVÁLÓ FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOK „B”

FA098 Gyökérkezelés
FA112 Ideiglenes tömés készítése
FA116 Érzékeny fogfelszín kezelése
TA100 Amalgám tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
TA101 Amalgám tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA102 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, egy felszínen
TA103 Esztétikus tömés készítése maradó fogban, több felszínen
TA104 Polírozás, finírozás, tömésenként
TA107 Gyökértömés készítése
TA109 Fogkorona felépítése gyári csappal
TA110 Fog trepanálása és/vagy fogbél exstirpálása
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TA116 Gyökértömés eltávolítása
TE105 Inlay, onlay készítése
FA195 Tejfog elcsiszolás és/vagy impregnálása
FA200 Denticiós panaszok ellátása
TA187 Helyi fluoridálás segédeszköz nélkül
TA188 Helyi fluoridálás segédeszközzel
TA189 Helyfenntartó behelyezése
TA190 Barázdazárás
TA192 Traumásan sérült fog ellátása
TA193 Ideiglenes gyökértömés készítése
TA194 Pulpotómia
TA197 Tejfog tömés – egy felszínen
TA198 Tejfog tömés – több felszínen
FOGPÓTLÁSTANI BEAVATKOZÁSOK „C”
FA156 Teljes lemezes fogsor készítéséhez anatómiai lenyomatvétel
FA157 Teljes lemezes fogsor készítéséhez funkciós lenyomatvétel
FA158 Részleges lemezes fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
FA172 Fogsorpróba
FA181 Csonk preparáció
FA182 Vázpróba
FA191 Rögzített fogpótlás készítéséhez lenyomatvétel
TA161 Gyökércsapos fogmĦ behelyezése
TA162 Híd-horgony behelyezése
TA163 Hídtest behelyezése
TA164 Korona, híd eltávolítása
TA165 Részleges lemezes fogpótlás behelyezése
TA166 Teljes lemezes fogpótlás behelyezése
TA167 Korona és/vagy híd visszaragasztása
TA168 HarapásemelĘ behelyezése
TA171 EgyszerĦ elĘkészítést igénylĘ korona („szóló”) behelyezése
TA172 Vállas elĘkészítést igénylĘ korona („szóló”) behelyezése
TA173 Fogpótlás korrekció
TA178 Lemezes fogpótlás javítása
TA179 Lemezes fogpótlás alábélelése rendelĘben
TA181 Lemezes fogpótlás alábélelése fogtechnikai laboratóriumban lenyomat alapján
TB179 Instrumentális okkluziós analízis és korrekció
TE169 Speciális fogpótlások behelyezése
TE170 Oro-maxillo-faciális protetikai rehabilitáció
TE171 Állkapocs diszfunkció kezelése
PARODONTOLÓGIAI BEAVATKOZÁSOK „D”
TA111 FogkĘ eltávolítása, supra- és subgingivalisan
TA112 FogkĘ eltávolítása, supra- és subgingivalisan (súlyos általános alapbetegségnél)
TA114 Tasak gyógyszeres kezelése
TA120 Fogak sínezése
TA121 Síneltávolítás
TB110 Paradontális státuszfelvétel
TB113 Lebenyes tasakmĦtét
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TB114 Gingivectomia
TB115 Tasak kezelése zárt kürettázzsal
TB116 Csontpótló anyag behelyezése
TB117 Irányított szövetregeneráció membrán alkalmazásával
TB119 Komplikált szájnyálkahártya betegségek helyi kezelése
TB126 Fogak becsiszolása
DENTO-ALVEOLÁRIS SEBÉSZETI BEAVATKOZÁSOK „E”
FA147 Fogrepozíció
FA169 Állkapocs luxatio repozíciója
TA020 Lézerkezelés (soft)
TA130 Fogeltávolítás
TA135 Alveolus excochleatio sebellátással
TA138 Incisio, circumcisio
TA148 Fogreplantáció
TA155 Vérzéscsillapítás
TA156 Sutura eltávolítás
TB127 MĦtéti utókezelés (kontroll, sebkezelés, csíkcsere, varratszedés, átöblítés)
TB131 Fogeltávolítás feltárással
TB132 Retineált vagy impaktált fog eltávolítása
TB137 NyálkĘ eltávolítása invazív módon
TB139 Excisio
TB140 Megnyílt arcüreg sebészi zárása
TB141 Periapicalis excochleatio, gyökércsúcs rezekció
TB142 Retrográd gyökértömés
TB143 Cystectomia
TB144 Cystostomia, cysta-marsupialisatio
TB145 Orális plasztika
TB150 Vaporisatio, lézer, kryo, elektrokauterrel végzett kezelések
TB151 Stomato-onkológiai gondozás
TB152 Foggyökér dissectio
TB153 Lágyrész traumák ellátása
TB154 Frenulectomia, frenulotomia
TB155 Alveolus korrekció
TB156 Intermaxilláris fixatio (IMF) felhelyezése
TE149 Intraossealis implantatum behelyezése
TE155 Intraossealis implantatum eltávolítása
8889E
8889F
8889G
8889H
88940

BEAVATKOZÁSOK „F”
TIVA endotracheális intubációval elsĘ 1 óra
TIVA laryngeális maszkkal elsĘ 1 óra
Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval elsĘ 1 óra
Ballanszírozott anesztézia laryngeális maszkkal elsĘ 1 óra
Total iv. anesztézia (TIVA) elsĘ 1 óra

„A” DIAGNÓZIS, ÉS [2 KÜLÖNBÖZė BEAVATKOZÁS KÖRBėL („B” „C”, ”D”, „E”
BEAVATKOZÁS) LEGALÁBB EGY-EGY BEAVATKOZÁS] ÉS „F” BEAVATKOZÁS”
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22. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi mĦtétek, protézismĦtétek
(protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül” része helyébe a következĘ rész lép:
„**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi mĦtétek, protézismĦtétek (protézis ár térítése
nélkül), komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A fĘcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK "A"
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó
5814H Térdprotézis beültetés, total
5814I Térdprotézis csere, revisio
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris
5814S Alsóvégtag nagy ízületi protézis revisio, implantátum nélkül
58150 TEP total csípĘ protézis, primer (cementes)
58151 TEP total csípĘ protézis, primer (cement nélküli)
58152 TEP total csípĘ protézis, primer luxatios típus (cementes)
58153 TEP dysplasias típus
58154 CsípĘ protézis eltávolítás (cementes)
58155 CsípĘ protézis eltávolítás (cement nélküli)
58156 CsípĘ vápa csere, cementes-cementesre
58157 CsípĘ vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158 CsípĘ szár csere, cementes-cementesre
58159 CsípĘ szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A CsípĘ vápa+szár csere, cementes-cementesre
5815B CsípĘ vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire
5815C CsípĘprotézis fej csere
5815D CsípĘprotézis csere, cement nélküli - cementesre
5815E CsípĘ protézis hibrid TEP
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re
58163 Repositio, csípĘ mĦtéti+femur osteotomia
58164 Repositio, csípĘ mĦtéti+medence osteotomia
58165 Repositio, csípĘ mĦtéti+femur+medence osteotomia
58168 Polygonalis medence osteotomia
58169 Hemiarthroplastica et prothes. cervico-capit coxae
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
5815H felszínpótló csípĘízületi protézis beültetése
ÉS ESZKÖZÖK "C"
01310 Felszínpótló csípĘízületi protézis
A FėCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAVATKOZÁS VAGY
["B" BEAVATKOZÁS ÉS "C" ESZKÖZ]”
2. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi
mĦtétek (protézisár térítése nélkül)” része helyébe a következĘ rész lép:
„**** 08 372 A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi mĦtétek (protézisár
térítése nélkül)

14488

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

BETEGSÉGEK
A fĘcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400 A belsĘ ízületi protézisek mechanikai szövĘdményei
T8410 A végtagcsontok belsĘ fixatiós eszközeinek mechanikai szövĘdményei
T8450 Infectio és inflammatio a belsĘ ízületi protézis miatt
T8460 Infectio és inflammatio belsĘ fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470 Infectio-inflamm. egyéb belsĘ ortopéd protetikus eszközök, implantátumok, graftok
miatt
T8480 A belsĘ ortopéd protetikus eszközök, implantatumok, graftok egyéb szövĘdményei
T8490 A belsĘ ortopéd protetikus eszközök, implantatumok, graftok k.m.n. szövĘdményei
BEAVATKOZÁSOK "D"
5814E Térdszalag beültetés (syntethicus)
5814F Térdprotézis beültetés, félszánkó
5814G Térdprotézis beültetés, szánkó
5814H Térdprotézis beültetés, totál
5814I Térdprotézis csere, revisio
5814L Térdprotézis beültetés, bicondylaris
5814S Alsóvégtag nagyízületi protézis revisio, implantátum nélkül
58150 TEP totál csípĘ protézis, primer (cementes)
58151 TEP totál csípĘ protézis, primer (cement nélküli)
58152 TEP total csípĘ protézis, primer luxatios típus (cementes)
58153 TEP dysplasias típus
58154 CsípĘ protézis eltávolítás (cementes)
58155 CsípĘ protézis eltávolítás (cement nélküli)
58156 CsípĘ vápa csere, cementes-cementesre
58157 CsípĘ vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158 CsípĘ szár csere, cementes-cementesre
58159 CsípĘ szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A CsípĘ vápa+szár csere, cementes-cementesre
5815B CsípĘ vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire
5815C CsípĘprotézis fej csere
5815D CsípĘ protézis csere, cement nélküli - cementesre
5815E CsípĘ protézis hibrid TEP
5815F Hemiarthroplastica csere TEP-re
58163 Repositio, csípĘ mĦtéti+femur osteotomia
58164 Repositio, csípĘ mĦtéti+medence osteotomia
58165 Repositio, csípĘ mĦtéti+femur+medence osteotomia
58168 Polygonalis medence osteotomia
58169 Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae
ÉS BEAVATKOZÁSOK "E"
5815H Felszínpótló csípĘízületi protézis beültetése
ÉS ESZKÖZÖK "F"
01310 Felszínpótló csípĘízületi protézis
A FėCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ]
ÉS ["D" BEAV. VAGY ["E" BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ] ]”
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23. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01307" megjelölésĦ sort követĘen a következĘ
sorral egészül ki:
01310

Felszínpótló csípĘízületi protézis

*

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5815G" megjelölésĦ sort követĘen a következĘ
sorral egészül ki:
5815H

Felszínpótló csípĘízületi protézis beültetése

*

24. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Az R4. 12. melléklete a következĘ 28. ponttal egészül ki:
„28. A 100C Általános anesztéziában végzett fogászati ellátás elszámolása
28.1. Az általános anesztéziában végzett fogászati ellátást indokoló betegség tekintetében
kompetens szakorvos javaslata szükséges a beavatkozás elvégzéséhez. A szakorvosi
javaslatnak tartalmaznia kell a betegség megnevezését (BNO) és az anesztézia
szükségességének indokolását.”
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25. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 16. melléklet „****05R R161 AMI következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „F”” pont „5377F
Pacemaker funkció mĦszeres értékelése” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„5377F Pacemaker funkció mĦszeres vizsgálata vagy a beültethetĘ szívmonitor (ILR)
adatainak értékelése”
2. Az R4. 16. melléklet „****05R R162 Szívizom revaszkularizációs mĦtét után észlelt
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK
„F”” pont „5377F Pacemaker funkció mĦszeres értékelése” megjelölésĦ sora helyébe a
következĘ sor lép:
„5377F Pacemaker funkció mĦszeres vizsgálata vagy a beültethetĘ szívmonitor (ILR)
adatainak értékelése”
3. Az R4. 16. melléklet „****05R R163 BillentyĦmĦtét után észlelt funkciózavar
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „E”” pont „5377F
Pacemaker funkció mĦszeres értékelése” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„5377F Pacemaker funkció mĦszeres vizsgálata vagy a beültethetĘ szívmonitor (ILR)
adatainak értékelése”
4. Az R4. 16. melléklet „****05R R167 PM-ICD beültetés után kialakult funkciózavar
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „E”” pont „5377F
Pacemaker funkció mĦszeres értékelése” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„5377F Pacemaker funkció mĦszeres vizsgálata vagy a beültethetĘ szívmonitor (ILR)
adatainak értékelése”
5. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R161 AMI következtében kialakult funkciózavar /
fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „B”” pont „95320
Rehabilitációs képzés” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„95320 Rehabilitációs oktatás”
6. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R162 Szívizom revaszkularizációs mĦtét után észlelt
funkciózavar / fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK
„B”” pont „95320 Rehabilitációs képzés” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„95320 Rehabilitációs oktatás”
7. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R163 BillentyĦmĦtét után észlelt funkciózavar
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „B”” pont „95320
Rehabilitációs képzés” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„95320 Rehabilitációs oktatás”
8. Az R4. 16. melléklet „**** 05R R167 PM-ICD beültetés után kialakult funkciózavar
/fogyatékosság miatt szükséges rehabilitáció” rész „BEAVATKOZÁSOK „B” pont „95320
Rehabilitációs képzés” megjelölésĦ sora helyébe a következĘ sor lép:
„95320 Rehabilitációs oktatás”

Hallási fogyatékos

Értelmi fogyatékos

Látási fogyatékos

3.

4.

Betegségcsoport
megnevezése

2.

1.

A

K

M

K

BetĦjel

B

1

H54
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3

F71.0-F739

D
Betegség
Számjel
BNO
kódja
2
H90
H90.0
H90.2
H90.3
H90.5
H90.6
H90.8
H91
H91.0
H91.2
H91.3
H91.8
H91.9

C

Vakság és csökkentlátás
Vakság mindkét szemen
Egyik szem vaksága, csökkentlátás a másik szemen
Csökkentlátás mindkét szemen
Nem osztályozott látásvesztés mindkét szemen

Közepes, súlyos és igen súlyos mentális retardációk

Vezetéses típusú és idegi eredetĦ hallásvesztés
Kétoldali vezetéses hallásvesztés
Vezetéses hallásvesztés, k.m.n.
Kétoldali idegi hallásvesztés
Idegi hallásvesztés k.m.n.
Kétoldali, kevert típusú hallásvesztés
Kevert típusú hallásvesztés, k.m.n.
Egyéb hallásvesztés
Ototoxikus hallásvesztés
Idiopathiás, hirtelen bekövetkezett hallásvesztés
Siketnémaság, m.n.o.
Egyéb hallásvesztés
Hallásvesztés k.m.n.

Betegség megnevezése

E

Az intelligencia kvóciens az 50-es értéket nem éri el
olyan teszttel, amelynek átlaga 100-nál van, és standard
deviációja 15.
Annál állapítható meg,
a) akinek látóélessége megfelelĘ korrekcióval
aa) mindkét szemén legfeljebb 5/70,
ab) az egyik szemén legfeljebb 5/50, a másik szemén
három méterrĘl olvas ujjakat, vagy
ac) az egyik szemén legfeljebb 5/40, a másik szemén
fényérzékelés nincs, vagy a másik szeme hiányzik,
b) akinek közeli látásélessége rövidlátás esetén
Csapody V., vagy annál rosszabb, vagy

A hallásküszöbérték a beszédfrekvenciákon mindkét
fülön 40 dB felett van.

Súlyosság foka

F

•

I. Rész

A magasabb összegĦ családi pótlékra jogosító betegségek és fogyatékosságok

„1. számú melléklet az 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelethez

26. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

MAGYAR KÖZLÖNY
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5.

A csont-izomrendszer és

A csont-izomrendszer
veleszületett
rendellenességei és
deformitásai

A végtag (végtagok)
hiánya, csonkoltsága,
mĦvégtag használatával
is, egy vagy több végtag
nagyízületi merevséggel
járó elváltozásai.

Mozgásszervi
fogyatékos

L

Aki a mozgásszervi fogyatékossága következtében
korának megfelelĘ önálló életvitelre képtelen,
szükséges helyzetváltoztatásaihoz segítségre van
szüksége, állandó terápiára és orvosi gondozásra szorul,
ellátása a szülĘ részérĘl fokozott gondozást igényel.
Az 5. pont alkalmazásában:
a) végtaghiány: a kézfej, illetve a lábfej vagy a feletti
részek elvesztése, valamint betegség, fejlĘdési
rendellenesség következtében fennálló hiánya;
b) végtag részleges vagy teljes bénulása: az
izomfunkciók olyan mértékĦ csökkenése, amely
legalább 50%-os mértékĦ tartós funkciókiesést,
használati zavart okoz;
c) végtag deformitása, mozgásfunkciók beszĦkülése:
olyan mértékĦ deformitások, merevségek, ízületi
A láb és lábujj(-ak) veleszületett hiánya
elváltozások, amelyek az adott végtag használatát
Nem meghatározott végtag redukciós defektusai, Egyéb
legalább 50%-os mértékben korlátozzák;
veleszületett végtag-rendellenességek
d) a gerincoszlop és a mellkas deformitása: amely
A gerinc és csontos mellkas veleszületett rendellenességei erĘsen károsítja a támasztó és mozgató funkciókat vagy
Csont-porcképzĘdési zavar (osteo-chondrodysplasia) a
légzési, illetve keringési zavart okoz, amely miatt a
csöves csontok és gerinccsontok növekedési defektusával betegség különleges gyógykezelést igényel, ha mĦtét
(mĦtét után 1 évig) vagy éjjel-nappal fĦzĘ viselése
Egyéb osteo-chondrodysplasiák
szükséges (a viselés ideje alatt);
Gyulladásos polyarthropathiák
e) vázizomzat elváltozásai: olyan mértékĦ
Kézujj(ak) deformitása

Végtag szerzett hiánya
A csípĘ veleszületett deformitásai
A lábak veleszületett rendellenességei
A térd veleszületett deformitása
A láb hosszú csontjainak veleszületett, k.m.n. görbülete
A felsĘ végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
A felkar és alkar veleszületett hiánya, a kéz meglétével
Mindkét alkar és kéz veleszületett hiánya
Kéz és ujj(-ak) veleszületett hiánya
Az alsó végtag(-ok) veleszületett teljes hiánya
A comb és lábszár veleszülett hiánya, a lábfej meglétével
Mindkét lábszár és láb veleszületett hiánya

MAGYAR KÖZLÖNY

M20.0

Q78.0-78.9
M06.0-M13.9

Q76.0-Q76.9
Q77.0-Q77.9

Z89.1-Z89.9
Q65.0-Q65.9
Q66.0-Q66.9
Q68.2
Q68.5
Q71.0
Q71.1
Q71.2
Q71.3
Q72.0
Q72.1
Q72.2
Q72.3
Q73.0-Q74.9

c) akinek látótere mindkét oldalon körkörösen húsz
foknál szĦkebb.
A szürkehályog mĦtéttel való gyógyíthatósága
kérdésében a megyei, fĘvárosi vezetĘ szemész
szakorvos állásfoglalása az irányadó. A magasabb
összegĦ családi pótlékra az a személy jogosult, akinek
mĦtéti gyógyítását a szakorvos nem tartja indokoltnak,
mivel a mĦtéti beavatkozástól állapotjavulás nem
várható.
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Elzáródást okozó

A térd és a lábszár
sérülései

Spondylitis ankylopoetica
Egyéb gyulladásos gerincbetegségek
Egyéb intervertebrális porckorong rendellenességek

Egyéb ízületi betegségek
Scoliosis
A gerinc juvenilis osteochondrosisa
A gerinc osteochondrosisa, k.m.n.

Biomechanikai károsodások m.n.o.
A térd ficama
A nervus peroneus sérülése a lábszár szintjében
Artériás embólia és thrombosis

M99.0- M99.9
S83.1
S84.0
I74.0-I74.9

M96.0

A csont - izomrendszer és a kötĘszövet egyéb szerzett
deformitásai
Álízület fúzió vagy arthrodesis után

M95.2-M95.9

Dorsopathiák
Hát-fájdalom
Myositis
Az izmok meszesedése és csontosodása
Egyéb izom-rendellenességek
A csontfolytonosság rendellenességei
Össze nem forrt csonttörés [álízület]
A csontsĦrĦség és szerkezet egyéb rendellenességei
Egyéb osteopathiák
Chondropathiák
A combcsont proximális epiphysisének elcsúszása (nem
traumás)
M93.2-M93.9 Egyéb osteochondropathiák
M94.0- M94.9 A porc egyéb rendellenességei

M53.0- M53.9
M54.0-M 54.9
M60.0- M60.9
M61.0- M61.9
M62.0- M62.9
M84.0-84.9
M84.1
M85.0- 85.9
M86.0- M89.9
M91.0-M92.9
M93.0

M51.4
M51.8
M51.9

M46.0- M46.9

M42.0
M42.9
M45

M41.0- M41.9

M21.0- M25.9

elváltozások, amelyeknek a járást, a helyzetváltoztatási
képességet legalább 50%-os mértékben korlátozó
hatásuk van;
f) a központi idegrendszer károsodásai: olyan
károsodások, amelyek legalább 50%-os mértékĦ
mozgásfunkció-kiesést okoznak valamely végtagon.

•

A járást súlyosan
korlátozó deformitással
és merevséggel járó M.
Bechterew,
combcsontfejelhalás,
álízület
Krónikus polyarthritis a
végtagízületekben
nagyfokú deformitással,
következményes
merevséggel,
izomatrófiával

kötĘszövet betegsége

MAGYAR KÖZLÖNY
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KötĘszöveti
rendszerbetegségek

Többszörös torpid ulcus
crurisszal járó
postthromboticus
syndroma
Hemofília, a járást
súlyosan korlátozó nagy
ízületi merevséggel
Az idegrendszer
betegségei.
A központi vagy
perifériás idegrendszer
sérülése, megbetegedése
következtében az egyik
alsó végtagra terjedĘ
plegia vagy több
végtagra terjedĘ súlyos
paresis, illetve plegia
ElĘrehaladott
deformitással járó
rendszerbetegségek

(obliteráló) érbetegségek

Haemophiliás arthropathia

Sclerosis multiplex
CsecsemĘkori agyi bénulás
Féloldali bénulás (hemiplegia)
Kétoldali alsó végtag bénulás (paraplegia) és tetraplegia
Egyéb bénulásos szindrómák

GerincvelĘi izomsorvadás és rokon szindrómák
Izomdystrophia
Arthropathia egyéb haematologiai rendellenességekben
(D50-D76+)
Arthropathia máshová osztályozott túlérzékenységi
reakciókban
A kötĘszövet szisztémás rendellenességei máshová
osztályozott, egyéb betegségekben

M36.2

G35
G80.0-G80.9
G81.0-G81.9
G82.0-G82.5
G83-0-G83.9

G12.0-G12.9
G71.0
M363

M368

M364

Az alsó végtagok visszértágulatai fekéllyel
Az alsó végtagok visszértágulata, fekéllyel és gyulladással
Visszérgyulladás utáni tünetegyüttes

I83.0
I83.2
I87.0
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II. Rész
A
1.

2.

Betegségcsoport
megnevezése
Pervazív fejlĘdési
zavarok

B

C

D
Betegség
BetĦ- SzámBNO
jel
jel
kódja
N
1
F84.0
1
F84.1
F84.2-F84.9

3.

4.

Mentális és
viselkedészavarok

E
Betegség megnevezése
Gyerekkori autizmus (autismus infantilis)
Atípusos autizmus
Rett szindroma,
Egyéb gyermekkori dezintegratív zavar,
Mentális retardációval és sztereotip mozgászavarral társuló
túlzott aktivitás,
Asperger szindróma,
Egyéb pervazív (átható) fejlĘdési zavar,
Nem meghatározott pervazív (átható) fejlĘdési zavar

O

Schizophrenia,
schizotypiás és
paranoid zavarok

F20.0-F29

Egyéb súlyos
pszichiátriai kórképek:
olyan, az
egészségügyrĘl szóló
1997. évi CLIV.
törvény 188. § d)
pontja szerinti súlyos
pszichiátriai beteg
gyermek, aki
közösséget, nevelési
és oktatási intézményt
önmaga vagy a
közösség
veszélyeztetése miatt
nem látogathat, és az
állapot krónikussága
miatt rendszeres
gyermekpszichiátriai
kezelésben részesül.
Vér és a vérképzĘ
szervek betegségek
Haemolyticus
anaemiák közül

F30.0-F48.9

Schizophrenia,
Schizotypiás rendellenesség,
Akut és átmeneti pszichotikus rendellenességek,
Indukált delusionalis rendellenességek,
Schizoaffektív rendellenességek,
Egyéb nem organikus pszichotikus rendellenességek,
Nem organikus pszichózis k.m.n.
Hangulatzavarok, affektív rendellenességek, neurotikus,
stresszhez társuló és szomatoform rendellenességek

F90.0- F98.9 A viselkedés és érzelmi-hangulati élet rendszerint
gyermekkorban vagy serdülĘkorban jelentkezĘ zavarai

E
D55.0D58.9

Enzim rendellenességek okozta anaemia,
Thalassaemia,
Sarlósejtes rendellenességek,
Egyéb örökletes haemolyticus anaemiák

14496
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Aplasticus és egyéb
anaemiák közül
Véralvadási
defektusok, purpura és
egyéb vérzéses
állapotok közül

5.

Rosszindulatú
daganatok

D61.0-61.9
D64.0
D66- D68.9

Egyéb aplasticus anaemiák,
Örökletes sideroblastos anaemia
Örökletes VIII-as faktor hiány,
IX-es faktor örökletes zavarai,
Egyéb alvadási zavarok

D69.1

Vérlemezkék minĘségi rendellenességei

C00.0 –
C96.9

Az ajak, a szájüreg és garat, emésztĘszervek, légzĘ- és
intrathoracalis szervek, csont és ízületi porc rosszindulatú
daganatai;
melanoma és a bĘr egyéb rosszindulatú daganatai,
mesotheliális és lágyszövetek rosszindulatú daganatai;
emlĘ és a nĘi nemi szervek, férfi nemi szervek, húgyrendszer
rosszindulatú daganatai;
szem, agy és központi idegrendszer egyéb részeinek
rosszindulatú daganatai;
pajzsmirigy és egyéb endokrin mirigyek rosszindulatú
daganatai;
rosszul meghatározott, másodlagos és nem meghatározott
lokalizációjú rosszindulatú daganatok,
nyirok- és vérképzĘszervek és rokon szövetek rosszindulatú
daganatai
Bizonytalan vagy ismeretlen viselkedésĦ daganatok

D37.0-D48.9

Súlyos szervi
károsodással járó
immunbetegségek

2013. évi 54. szám

F

Rosszindulatú
daganatok esetén a
kezelés idĘtartamára,
és az azt követĘ 5
évig. Tartós
szövĘdmény vagy
károsodás esetén 18
éves korig

6.

•

D
M30.0M30.8
M31.0 M31.9
M32.0M32.9
M33.0M33.9
M34.0M34.9
M35.0M35.9

Polyarteritis nodosa és rokon állapotok
Egyéb nekrotizáló vasculopathiák
Szisztémás lupus erythematosus
Dermatopolymyositis
Szisztémás sclerosis
A kötĘszövet egyéb szisztémás érintettsége

szerzett
immunhiányos
szindróma

B24

HIV betegség k.m.n.

primer immunhiányos
betegségek

D8000
D8010
D8020
D8030
D8040
D8050
D8060

Örökletes hypogammaglobulinaemia
Nem familiaris hypogammaglobulinaemia
Immunglobulin A [IgA] szelektív hiánya
Immunglobulin G [IgG] alosztályok szelektív hiánya
Immunglobulin M [IgM] szelektív hiánya
Immunhiány megnövekedett immunglobulin M [IgM] mellett
Antitest hiány norm. immunglobulin szint mellett vagy
hyperimmunoglobulinaemiával
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D8080
Egyéb immunhiányok fĘként antitest defektusokkal
D8090
Immunhiány fĘként antitest defektusokkal k.m.n.
D81.0-D81.9 Összetett immunhiányok
D82.0-D82.8 Immunhiány egyéb defektushoz társulva
D83.0-D83.9 Közönséges kevert immunhiány
D84.0-D84.8 Egyéb immunhiányok
7.

EmésztĘrendszer
betegségei közül:

A
K22.0

Nem fertĘzéses
vékony- és
vastagbélgyulladás
EmésztĘrendszer
egyéb betegségei
közül

K50.0-K50.9

Achalasia
Crohn-betegség

K51.0-K51.9

Colitis ulcerosa

K90.0-K90.8

Intestinalis malabsorptiok

Beavatkozások utáni
emésztĘ-rendszeri
rendellenességek

K91.1
K91.2
K91.8
K91.9
K52.2

GyomormĦtét utáni szindrómák
MĦtét utáni felszívódási zavar, m.n.o.
Beavatkozás utáni egyéb emésztĘrendszeri rendellenességek,
m.n.o.
Beavatkozás utáni emésztĘszervi rendellenesség k.m.n.
Allergiás és nutritionális gastroenteritis és colitis

Z94.0

Májátültetésen átesett gyermek

Ha az ételallergia 2
éves koron túli
fennállását eliminációt
követĘ terheléssel is
igazolták, és az
allergia alapvetĘ
élelmiszerre (tejre,
tojásra vagy búzára)
vonatkozik, valamint
többszörös allergia
esetén, mely a
következĘket is érinti:
szója, olajos magvak
Egyéb súlyos
gastroenterológiai
betegségek közül

8.

K73.0-K73.9 Idült májgyulladás

A végleges (esetleg
mĦtéti) megoldásig,
amelyek gyógyulása
egy éven belül nem
várható, illetve
mindaddig, amíg a
gyermek gondozása
különös terhet okoz
Ritka betegségek
közül:
Regionális
szkleroderma
Huntington-kór
ÖröklĘdĘ ataxia

K72.1

Idült májelégtelenség

I

L94.0

Lokalizált scleroderma [morphea]

M
H

G10
Huntington-kór
G11.0-G11.9 ÖröklĘdĘ ataxia
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Myasthenia gravis és
egyéb myoneuralis
rendellenességek

H

G70.0-G70.9 Myasthenia gravis és egyéb myoneuralis rendellenességek

Epidermolysis bullosa

I

Q81.0-Q81.9 Epidermolysis bullosa

Neurofibromatosis
I
(benignus)
Göbös
H
agykeményedés
(sclerosis tuberosa)
a
Egyéb ritka
betegbetegségek:
ség
genetikai
jelrendellenességgel élĘ
legészemélyek közül az,
nek
aki az autoszómák
megvagy nemi
felelĘ
kromoszómák teljes
betĦegészének vagy azok
kód
egy részletének
többletével vagy
hiányával, vagy
gén(ek) mutációjával
született; vagy akiben
klinikai genetikai
szakorvos olyan
veleszületett genetikai
tünetegyüttest
(szindrómát) állapított
meg, ami a
nemzetközileg
általánosan elfogadott
adatbázisban szerepel,
és ebbĘl adódóan
állapota súlyos vagy
középsúlyos
Az endokrin,
táplálkozási és
anyagcsere
betegségek közül:
Pajzsmirigy
A
rendellenességei közül
6 éves korig
Diabetes mellitus
esetén

Q850

Neurofibromatosis (benignus)

Q851

Göbös agykeményedés (sclerosis tuberosa)

E03.0

Veleszületett hypothyreosis diffúz golyvával

E03.1

Veleszületett hypothyreosis golyva nélkül

E10.2- E10.9

Inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-, idegrendszeriperifériás keringési-, egyéb megnevezett, többszörös, nem
meghatározott szövĘdményekkel,
Inzulin-dependens cukorbetegség szövĘdmények nélkül
Nem inzulin-dependens cukorbetegség vese-, szem-,
idegrendszeri-, perifériás keringési-, egyéb megnevezett,
többszörös szövĘdményekkel

E11.2- E11.7

Zollinger-Ellison
szindróma
Egyéb endokrin
mirigyek

D13.7

Endokrin pancreas

E16.8

A hasnyálmirigy hormontermelésének egyéb megjelölt zavarai

E20.0 - 27.9

Hypoparathyreosis
mellékpajzsmirigy túlmĦködése és egyéb betegségei

MAGYAR KÖZLÖNY
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rendellenességei
közül:

Több endokrin szerv
kóros mĦködése

E31.0- E31.9

Anyagcsere
rendellenességek
közül:

E70.0-E70.9

Az aromás aminosavak anyagcseréjének zavarai

E71.0-E71.3

E76.0-E76.9

Az oldalláncos aminosavak és zsírsavak anyagcseréjének
rendellenességei
Az aminosav anyagcsere egyéb rendellenességei
Veleszületett laktáz-hiány
A szénhidrát anyagcsere egyéb rendellenességei
A sphingolipid anyagcsere rendellenességei és a zsírtárolás
egyéb betegségei
A glycosaminoglycan anyagcsere rendellenességei

E77.0-E77.9

A glycoprotein anyagcsere rendellenességei

E83.0

A réz-anyagcsere rendellenességei

E84.0- E84.9

Fibrosis cystica

Z99.2

MĦvesekezelésre szoruló beteg

Z94.0

Veseátültetésen átesett gyermek 18 éves korig

E72.0-E72.9
E73.0
E74.0- E74.9
E75.0-E75.9

G
10.

Az agyalapi mirigy túlmĦködése
Az agyalapi mirigy csökkent mĦködése és egyéb
rendellenességei
Cushing szindróma
Adrenogenitális szindrómák
Hyperaldosteronismus
A mellékvese egyéb betegségei
Autoimmun polyglanduláris elégtelenség
Polyglanduláris túlmĦködés
Egyéb polyglanduláris hormonzavar
Polyglanduláris hormonzavar, k.m.n.

Súlyos
vesebetegségek
Hemodialízis, vagy
peritoneális
dialíziskezelésre
szoruló végállapotú
veseelégtelenségben
szenvedĘ beteg
Veseátültetés

C

Nephrosis –
szindróma (a kezelés
befejezése után 3 évig)

N04.0-N04.9 Nephrosis

Chronikus
pyelonephritis, vagy
recidiváló
pyelonephritisek
húgyúti
rendellenességek
talaján (amennyiben
mĦtéti korrekció nem
lehetséges), illetve
vesico-ureteralis
reflux-szal járó
esetekben

N11.0-N11.9 Chronikus pyelonephritis
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(akkor vehetĘ
figyelembe, ha
vesefunkció zavarral
jár együtt)
Progresszív
glomerulonephritis
Idült veseelégtelenség,
ha jelentĘs
funkciózavart okoz
(eGFR<60), vagy
vérszegénységet okoz
Fél évnél hosszabb
ideig gyógyszeres
kezelést igénylĘ
tubulopathiak, amíg a
gyógyszeres terápia
fennáll
11. Súlyos légzĘszervi
betegségek
A *-gal jelölt
esetekben az alábbi
feltételek fennállása
esetén állapítható
meg:
Amennyiben
a
beteg 5 éves elmúlt
és
képes
spirometriát
végezni,
úgy
tartósan 80% alatti
FVC és/vagy FEV1
5 éves kor alatt,
vagy ha nem képes
a
spirometria
vizsgálatban
történĘ
együttmĦködésre,
úgy az alábbi
klinikai tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:
krónkus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetĘség,
visszatérĘ apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylĘ
exacerbációk
Krónikus légzési
elégtelenségben
szenvedĘ
Súlyos egyéb idült
alsólégúti betegségek

•
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N01.0-N01.9 Gyors progressziójú nephritis syndroma
N18.9

Krónikus veseelégtelenség

N10 - N16

Tubulopathia

J96.1

Idült légzési elégtelenség

J96.9

Légzési elégtelenség, k.m.n

J43.0-J43.9
J44.8
J44.9
J47

Emphysema súlyos esetei*
Egyéb meghatározott idült obstruktív tüdĘbetegség *
Idült obstruktív tüdĘbetegség*
Bronchiectasia

G
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Beavatkozást követĘ
légzési
rendellenességek,
m.n.o. közül

A gyermekkori asthma
bronchiale súlyos
formái
TüdĘ transzplantáció
12. Kardiológiai
betegségek
Veleszületett és
szerzett
szívbetegségben
szenvedĘ a III-IV.
NYHA funkcionális
stádiumban

Transzplantáció
Kombinált
gyógyszeres kezelést
igénylĘ súlyos
hypertonia,
amennyiben a
kombinált
gyógyszeres kezelés
legalább két
készítménybĘl áll, és
azokat napi
rendszerességgel kell
a gyermeknek szednie
13. Egyéb fejlĘdési
rendellenességgel
születettek

Alveoláris és parietoalveoláris állapotok*
Egyéb interstitiális tüdĘbetegségek fibrosissal*
Egyéb meghatározott interstitiális tüdĘbetegségek*
Interstitiális tüdĘbetegség, k.m.n.*
Tracheostomia malfunctio
Idült tüdĘelégtelenség mĦtétet követĘen
Mendelson szindróma
Beavatkozás utáni subglotticus stenosis
Egyéb beavatkozás utáni légzési rendellenességek*
Beavatkozás utáni légzési rendellenesség, k.m.n.*
A hörgĘk máshova nem osztályozott betegségei*
A tüdĘ egyéb rendellenességei*

J84.0
J84.1
J94.8
J84.9
J95.0
J95.3
J95.4
J95.5
J95.8
J95.9
J98.0
J98.4
J45.0-J45.9

Asthma

Z94.2

TüdĘ átültetésen átesett gyermek18 éves korig

B
Q20.0-Q20.9 A szív üregeinek és összeköttetéseinek veleszületett
rendellenességei
Q21.0-Q21.9 A szívsövények veleszületett rendellenességei
Q22.0-Q22.9 A háromhegyĦ és a tüdĘverĘér-billentyĦk veleszületett
rendellenességei
Q23.0-Q23.9 Az aorta- és kéthegyĦ billentyĦk veleszületett rendellenességei
Q24.0-Q24.9 A szív egyéb veleszületett rendellenességei
Q25.0-Q25.9 A nagy artériák veleszületett rendellenességei
Q26.0-Q26.9 A nagyvénák veleszületett rendellenességei
I32- I52
A szívbetegség egyéb formái
Z94.1
Szívátültetésen átesett gyermek 18 éves korig
I10-I15
Magas vérnyomás, hypertensiv betegségek súlyos esetei

J

Q00.0-Q07.9
Q89.4
Q90.9
Q91.3
Q91.7
Q96.9
Q98.4

Az idegrendszer veleszületett rendellenességei
ÖsszenĘtt ikrek
Down-szindróma, k.m.n.
Edwards-szindróma, k.m.n.
Patau-szindróma, k.m.n.
Turner-szindróma, k.m.n.
Klinefelter-szindróma k.m.n.
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Egyéb fejlĘdési
rendellenességek
közül:
a végleges (esetleg
mĦtéti) megoldásig,
amelyek gyógyulása
egy éven belül nem
várható, illetve
mindaddig, amíg a
gyermek gondozása
különös terhet okoz.
A *-gal jelölt
esetekben az alábbi
feltételek fennállása
esetén állapítható
meg:
Amennyiben
a
beteg 5 éves elmúlt
és
képes
spirometriát
végezni,
úgy
tartósan 80% alatti
FVC és/vagy FEV1
5 éves kor alatt,
vagy ha nem képes
a
spirometria
vizsgálatban
történĘ
együttmĦködésre,
úgy az alábbi
klinikai tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:

Q35- Q37
Q31.0-Q31.9
Q32.0Q32.4
Q33.0
Q33.2
Q33.3

Ajak- és szájpadhasadék (nyúlajak és farkastorok)
A gége veleszületett rendellenességei*
A légcsĘ és hörgĘk veleszületett rendellenességei*

Q33.4
Q33.5
Q33.6
Q33.8
Q33.9

Veleszületett hörgĘtágulat*
Ectopiás szövet a tüdĘben*
A tüdĘ hypo- és dysplasiája*
A tüdĘ egyéb veleszületett rendellenességei*
A tüdĘ veleszületett rendellenessége*

Q34.0

Mellhártya-rendellenesség*

Q34.1
Q38-Q45

Veleszületett mediasztinális ciszta*

Gyermekközösségben
elhelyezhetĘ, de
gyakori epilepsziás
rohamok, magatartási
zavar miatt gyakran
hosszabb otthoni
megfigyelést, pihenést
igénylĘ epilepsziás
betegek, akik
felügyelete, ápolása
miatt a családtagok
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Veleszületett cisztás tüdĘ*
A tüdĘ sequestratiója*
A tüdĘ hiánya (agenesise)*

Az emésztĘrendszer egyéb veleszületett rendellenességei

krónikus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetĘség,
visszatérĘ apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylĘ
exacerbációk
14. Neurológiai
kórképek

•

H

G40.0-G40.9 Epilepsia
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kénytelenek a
munkájuktól távol
maradni

FejlĘdésneurológiai
kórképek esetén a
**-gal jelölt esetekben
a diagnózis
felállításától számított
1 évig
Beszédzavarok közül
15. Neonatológiai
kórképek

U9930
U9950

Infantilis spinalis laesio **
Laesio cerebri progressiva cum effusionem subduralis**

U9960
U9970
U9980
R47.0

Laesio cerebri progressiva cum neurodysphagiam**
Laesio cerebri progressiva epilepsiamque**
Laesio cerebri progressiva**

Q
P07

Egyéb újszülöttkori
krónikus
tüdĘbetegségek
A *-gal jelölt
esetekben az alábbi
feltételek fennállása
esetén állapítható
meg:
Amennyiben
a
beteg 5 éves elmúlt
és
képes
spirometriát
végezni,
úgy
tartósan 80% alatti
FVC és/vagy FEV1
5 éves kor alatt,
vagy ha nem képes
a
spirometria
vizsgálatban
történĘ
együttmĦködésre,
úgy az alábbi
klinikai tünetekben
megnyilvánuló
légzészavar:
krónikus tachypnoe,
krónikus csökkent
terhelhetĘség,
visszatérĘ apnoék,
oxigén és/vagy
szisztémás szteroid
adását igénylĘ
exacerbációk
16. Többszörös és
összetett betegségek
Mesterséges
testnyílással élĘ
személyek

Traumás eredetĦ aphasia

P27.1
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9

1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség
nélkül
Újszülöttkori bronchopulmonalis dysplasia*
Wilson-Mikity szindróma*
Újszülöttkori bronchopulmonális dysplasia*
Congenitális tüdĘfibrosis, újszülöttek respirátor-tüdeje*
Újszülöttkorban keletkezõ krónikus tüdõbetegség k.m.n.*

Z93.0

Tracheostomával élĘ személy

Z93.1
Z93.2
Z93.3

Gastrostomával élĘ személy
Enterostomával élĘ személy
Colostomával élĘ személy

P
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Z93.4
Z93.5
Z93.6
Z93.8
Z93.9
Többszörös és
összetett betegségek,
melyek együttesen
felelnek meg a
rendeletben
meghatározott
feltételeknek
17. BĘrbetegségek
Súlyos kiterjedt
bĘrgyógyászati
kórképek, melyek 1
éven túl gyógyulnak
vagy csak remissioba
hozhatók és a betegek
naponta többszöri
kenĘcsös kezelést,
kötözést igényelnek

•
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Egyéb mĦvi, gyomor- vagy bélstomával élĘ személy
Cytostomával élĘ személy
Egyéb mesterséges húgyrendszeri szájadékkal élĘ személy
Egyéb mĦvi stomával élĘ személy
K.m.n. mĦvi stomával élĘ személy

I
D04.0-D04.9 A bĘr in situ rákja
D18.0-D18.1 Súlyos haemangiomák, ÉrfejlĘdési rendellenességek: Sturge Weber-szindróma, Klippel-Trenaunay-Parkes-szindróma, van
Lohuisen-szindróma
D22.9
Festéksejtes naevus: Tierfell naevus (testfelület 30%-át, vagy
nagyobb részt érintĘ)
E80.2
Egyéb porphyria súlyos esetei
L10.9
Pemphigus súlyos formái
L12.2
Gyermekkori idült bullózus betegség
L13.0
Dermatitis herpetiformis (Duhring)
L20.9
Atópiás dermatitis súlyos formái
L40.9
Psoriasis súlyos formái
L51.9
Erythema exsudativum multiforme súlyos formái
Q82.1
Xeroderma pigmentosum súlyos formái
Q80.0-Q80.9 Ichthyosis congenita
Q82.2

Mastocytosis (Diffúz súlyos eset)

”
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Az emberi erõforrások minisztere 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelete
egyes miniszteri rendeleteknek a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátásokkal összefüggõ módosításáról
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (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 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3–11. § és az 1. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés
h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet II. Fejezet 1. Címe a következõ 4/B. §-sal
egészül ki:
„4/B. § A gyermekjóléti alapellátást nyújtó szolgáltató, intézmény, hálózat fenntartója a szociális ágazati portálon
közzéteszi és negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat:
a) a szolgáltató, intézmény, hálózat neve, elérhetõsége,
b) a szolgáltatás tartalma,
c) az engedélyezett férõhelyek száma,
d) a szolgáltatásra, illetve az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos idõtartama,
e) az intézményi térítési díj összege.”

2. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása
3. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: Ir.) 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szociális alapszolgáltatásnak az intézményi jogviszony megszüntetésétõl számított három hónapon belüli
ismételt kérelmezése esetén az igény elbírálható a korábbi kérelem és mellékletei alapján. Ebben az esetben írásban
nyilatkozni kell arról, hogy a korábbi kérelemben foglaltak tekintetében idõközben nem következett be változás.”
(2) Az Ir. 3. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Szociális alapszolgáltatás igénylése során az e § és a 21–22/A. § szerinti dokumentumok másolatként is
benyújthatók, feltéve, hogy három hónapnál nem régebbiek. Nem szükséges ismételten benyújtani ezen
dokumentumokat, amennyiben az igénylõ ugyanannál az integrált intézménynél igényel más ellátást, ahol ellátásban
részesül, feltéve, hogy a dokumentumok három hónapnál nem régebbiek.
(6) Az (5) bekezdés szerinti esetben írásban nyilatkozni kell arról, hogy a másolatként csatolt, illetve korábban csatolt
dokumentumok tekintetében idõközben nem következett be változás.”

4. §

Az Ir. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Az elõgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezetõ vagy az általa megbízott
személy, egyházi és nem állami fenntartású intézménynél a megállapodás megkötésére feljogosított személy vagy az
intézményfenntartó által megbízott más személy (a továbbiakban együtt: elõgondozást végzõ személy) tájékozódik

14506

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

az intézményi ellátást igénybe vevõ életkörülményeirõl, egészségi állapotáról, szociális helyzetérõl a megfelelõ,
személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevõt az intézményi
elhelyezésre.
(2) Elõgondozást kell végezni bentlakásos intézményi elhelyezés elõtt, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan
személyek átmeneti szállása kivételével. Idõsotthoni ellátás esetében az elõgondozás során kell elvégezni a gondozási
szükséglet vizsgálatot.”
5. §

Az Ir. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Az elõgondozást végzõ személy az elõgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevõ
életkörülményeirõl és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében
véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevõ szükségleteinek
és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevõ szükségleteinek, állapotának nem felel meg,
az elõgondozást végzõ személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
(2) Az elõgondozást végzõ személy az (1) bekezdésben foglaltak mellett tájékoztatja az ellátást igénybe vevõt, illetve
törvényes képviselõjét az intézménnyel kötendõ megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékérõl
is.
(3) Az elõgondozást végzõ személy megállapításait a 2. számú melléklet szerinti elõgondozási adatlapon rögzíti.
(4) Ha az elõgondozást végzõ személy az igénybe vevõ egészségi állapota tekintetében lényeges különbséget észlel
a kérelemben foglaltakhoz képest, úgy
a) kezdeményezi, hogy az intézmény orvosa – amennyiben erre mód van – elõzetesen vizsgálja meg az ellátást
igénybe vevõt, illetve
b) az intézményvezetõ kezdeményezi a 3. § (2) bekezdése szerinti orvosi igazolásban, kórházi zárójelentésben foglalt
megállapítások felülvizsgálatát az igénybe vevõ lakóhelye szerint illetékes egészségügyi szakrendelés – az ellátást
indokoló diagnózis szerint illetékes – szakorvosától.
(5) Az elõgondozást végzõ személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevõnek az elõgondozás során
észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.
(6) Az intézményvezetõ szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénylõt vagy törvényes képviselõjét az igény
nyilvántartásba vételérõl, valamint az elõgondozás elvégzésének idõpontjáról. Az elõgondozás során az
intézményvezetõ átadja a megállapodás tervezetét és tájékoztatást nyújt a házirend tartalmáról.”

6. §

Az Ir. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § Az elõgondozás során az elõgondozást végzõ személy szükség esetén felveszi a kapcsolatot
a) az igénybe vevõ szociális ellátását biztosító intézménnyel, a szolgáltatást biztosító személlyel,
b) az igénybe vevõ lakóhelye szerint illetékes szociális hatáskört gyakorló szervvel a segélyezésre, a közgyógyellátásra,
a gyógyszertámogatásra vonatkozó adatok beszerzése végett,
c) az igénybe vevõ háziorvosával, kezelõorvosával az egészségi állapotra, illetve a korábbi gyógykezelésre vonatkozó
adatok megismerése céljából,
d) a lakóhely szerint illetékes gyámhivatallal a cselekvõképességre vonatkozó adatok megismerése végett,
e) az ellátást igénybe vevõ törvényes képviselõjével, illetve legközelebbi hozzátartozóival.”

7. §

Az Ir. a következõ 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) Amennyiben az intézményi jogviszony keletkezését beutaló határozat alapozza meg, az 1. számú melléklet
szerinti adatlapokat haladéktalanul meg kell küldeni az intézményvezetõ részére.
(2) A kérelem megérkezését követõen az elõgondozást el kell végezni azzal, hogy annak eredményérõl az
intézményvezetõ a 2. számú melléklet szerinti elõgondozási adatlap megküldésével értesíti a beutalást végzõ
önkormányzatot. Idõsotthoni ellátás esetében a beutaló szerv kezdeményezi a gondozási szükséglet vizsgálatát,
és annak megállapítása után kezdeményezi az elhelyezést.”

8. §

Az Ir. 9. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„9. § (1) Az elõgondozás elvégzését követõen, az intézményi elhelyezést megelõzõen az intézményvezetõ vagy
a megállapodás megkötésére feljogosított személy szóban vagy írásban tájékoztatja az ellátást igénybe vevõt vagy
törvényes képviselõjét a férõhely elfoglalásának kezdõ idõpontjáról, valamint az intézményi elhelyezéssel kapcsolatos
egyéb teendõkrõl.
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(2) Intézményi férõhely-üresedés esetén az intézményvezetõ haladéktalanul intézkedik az (1) bekezdésben foglaltak
szerint.”
9. §

Az Ir. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

10. §

Az Ir.
a)
3. § (2) bekezdésében az „orvosi igazolást” szövegrész helyébe az „orvosi igazolást vagy a
fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás ideje alatt, illetve annak megszûnését követõ 30 napon belül történõ
igénylésnél a kórházi zárójelentést” szöveg,
b)
5. § (1) bekezdésében az „Intézményi elhelyezés esetén az” szövegrész helyébe az „Az” szöveg,
c)
1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” címû rész „II. Jövedelmi
adatok” alpontjában a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást”
szövegrész helyébe a „rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást” szöveg
lép.

11. §

Hatályát veszti az Ir.
a)
5. § (2) bekezdése,
b)
6/A. §-a,
c)
10. §-a,
d)
3. számú melléklete,
e)
4. számú melléklete.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól
és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
12. §

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet „Általános mûködési feltételek” alcíme a következõ 5/D. §-sal egészül ki:
„5/D. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás fenntartója a szociális ágazati portálon közzéteszi és
negyedévente aktualizálja az alábbi adatokat:
a) a személyes gondoskodást nyújtó intézmény neve, elérhetõsége,
b) a szolgáltatás tartalma,
c) az engedélyezett férõhelyek száma,
d) az intézménybe bekerülésre való várakozás átlagos idõtartama,
e) az intézményi térítési díj összege.”

4. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. és a 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere
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1. melléklet a 25/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez
„2. számú melléklet a 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelethez

ELÕGONDOZÁSI ADATLAP
1. Felvétel helye, ideje:
2. Az ellátást igénybe vevõ adatai:
a)
név:
b)
lakcím:
c)
családi helyzete:
d)
családi állapota:
e)
iskolai végzettsége*:
f)
foglalkozása*:
3. Lakáskörülményre vonatkozó adatok:
a)
lakás tulajdoni jellege*:
b)
lakókörnyezet minõsége:
c)
lakás állapota:
4. Családi körülményekre vonatkozó adatok:
a)
legközelebbi hozzátartozói (elérhetõség, cím, telefonszám):
b)
közös háztartásban élõ gondoskodásra szoruló hozzátartozó*:
5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
Részesült-e az igénybevételt megelõzõ 6 hónapon belül egyéb ellátásban?
Ha igen, a megfelelõ aláhúzandó:
a)
nappali ellátásban,
b)
étkeztetésben,
c)
házi segítségnyújtásban,
d)
jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban,
e)
otthonápolásban,
f)
támogató szolgáltatásban,
g)
családsegítésben,
h)
pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
i)
szenvedélybetegek közösségi ellátásában,
j)
pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásban,
k)
átmeneti otthoni elhelyezésben.
6. Egészségi állapotára vonatkozó gondozói vélemény:
a)
mozgásképesség:
b)
érzelmi állapot:
c)
segédeszköz használata:
d)
szenzoros funkciók (hallás, látás, szaglás, ízérzés):
e)
magatartás, kommunikációs készség:
7. Cselekvõképességet érintõ gondnokság alatt áll-e?
a)
ha igen, gondnok neve, címe:
b)
a gondnokság típusa (kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges):
8. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl szóló rendeletben elõírt kapcsolatfelvétel ideje,
módja*:
a)
a szociális ellátást biztosító személlyel, intézménnyel:
b)
települési önkormányzattal:
c)
háziorvossal, kezelõorvossal:
d)
gyámhivatallal:
e)
törvényes képviselõvel, hozzátartozóval:
9. Az elhelyezéssel kapcsolatos adatok:
a)
a beköltözéséhez segítség szükséges-e (ha igen, milyen típusú):
b)
milyen tárgyakat kíván magával vinni beköltözéskor:
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c)
az igénybe vevõnek a beköltözés idõpontjára vonatkozó nyilatkozata:
d)
a beköltözéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:
e)
milyen segítségnyújtást igényel az intézményben:
f)
elhelyezéssel kapcsolatos kérése:
g)
életvitele, jellemzõ szokásai*:
h)
szabadidõ eltöltésének módja*:
i)
kapcsolatteremtõ képessége:
j)
látogatók várható száma, látogatás gyakorisága:
k)
saját ruházattal rendelkezik-e:
l)
esetleges eltávozásra vonatkozó igénye:
m)
hitéleti tevékenység gyakorlására vonatkozó igény*:
n)
az elhelyezéssel kapcsolatos egyéb megjegyzés:
10. Az elõgondozást végzõ személy összegzõ véleménye:
a)
az elhelyezés sürgõsségére vonatkozó indok:
b)
javasolható-e az intézményi felvétel:
amennyiben nem, ennek oka:
c)
más szolgáltatás, ellátás kezdeményezése:
ennek oka:
11. Egyéb megjegyzések az igénybe vevõvel kapcsolatban:
Az elõgondozást végzõ személy neve, aláírása

* nem kötelezõ kitölteni”

Az emberi erõforrások minisztere 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelete
egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások
egyszerûsítésével összefüggõ módosításáról
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a) és b) pontjában,
a 38–39. § tekintetében a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés e) és
i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények,
valamint személyek szakmai feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosítása
1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: Nmr.) 11. § (2) bekezdés
c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A gyermekjóléti szolgálat a születendõ gyermeke felnevelését nem vállaló várandós anyát tájékoztatja)
„c) arról, hogy bármely gyámhivatal és területi gyermekvédelmi szakszolgálat részletes tájékoztatást ad az
örökbefogadási eljárásról, és hogy bármely gyámhivatal illetékes a szülõi nyilatkozat felvételére, ha a szülõ az
örökbefogadáshoz való hozzájárulását úgy adja meg, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem
ismeri,”
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2. §

Az Nmr. 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A gyermekjóléti szolgálat családgondozója együttmûködik a gyermekvédelmi gyámmal. Az együttmûködés
keretében a gyermekjóléti szolgálat családgondozója elsõsorban a szülõket támogatja a nevelésbe vétel
megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban.
(3) A nevelésbe vételt követõen a gyermekjóléti szolgálat családgondozója a gyermeket gondozási helyén az
elhelyezését követõ két hónapon belül felkeresi, és tájékozódik beilleszkedésérõl, valamint a gyermek látogatásának
lehetõségeirõl. A nevelésbe vétel idõtartama alatt a családgondozó folyamatosan kapcsolatot tart a gyermek
gondozási helyével, a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal (a továbbiakban: szakszolgálat) és a gyermekvédelmi
gyámmal.”

3. §

Az Nmr. 84. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az egyéni gondozási-nevelési tervet
a) nevelõszülõnél elhelyezett gyermek esetén a gyermek nevelõszülõje, a nevelõszülõi tanácsadó és a
gyermekvédelmi gyám,
b) gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén a gyermekotthon szakmai vezetõje, a gyermek nevelõje és a
gyermekvédelmi gyám,
c) más bentlakásos intézményben gondozott gyermek esetén a gyermek gondozója véleményének
figyelembevételével a gyermekvédelmi gyám
készíti el.
(2a) Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítésébe be kell vonni az ítélõképessége birtokában lévõ gondozott
gyermeket, annak szülõjét, kivéve, ha szülõi felügyeleti jogát megszüntették vagy az megszûnt, és a terv
végrehajtásában érintett szakembereket.”

4. §

Az Nmr. 86. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„86. § (1) Ha a gondozott, illetve egyéb okból ellátásra befogadott gyermek engedély nélkül eltávozott a gondozási
helyérõl vagy oda a számára elõírt idõpontban nem tért vissza (a továbbiakban együtt: engedély nélkül eltávozott
gyermek), az ellátást nyújtó – a gondozott gyermek esetében a gyermekvédelmi gyám haladéktalan értesítése mellett,
vele együttmûködésben – megkísérli felkutatni a tartózkodási helyét.
(2) Ha az engedély nélkül eltávozott gyermek 14 éven aluli, vagy betegsége, fogyatékossága miatt magáról
gondoskodni nem tud, haladéktalanul, egyéb esetben 24 órán belül az ellátást nyújtó megkeresi az illetékes rendõri
szervet az engedély nélkül eltávozott gyermek felkutatása érdekében. Egyúttal közli az engedély nélkül eltávozott
gyermek személyes adatait, személyleírását, az azonosítására alkalmas jellegzetességeit (így különösen sebhely,
mûtéti heg, tetoválás, anyajegy, beszédhiba, terhesség), az eltávozásakor viselt ruházatát, az eltávozás körülményeit,
és a vélt feltalálási helyeket, valamint átadja az azonosításra alkalmas fényképet.
(3) Az ellátást nyújtó értesíti az egyéb okból ellátásra befogadott, engedély nélkül eltávozott gyermek szülõjét, más
törvényes képviselõjét.
(4) Ha az engedély nélkül eltávozott gyermeket az ellátást nyújtó megtalálta, vagy ha a gyermek önként visszatért,
errõl az ellátást nyújtó az illetékes rendõri szervet, illetve a szülõt, más törvényes képviselõt, a gyermekvédelmi gyámot
haladéktalanul, de legkésõbb 24 órán belül értesíti.
(5) A rendõrség által megtalált gyermek elõkerülésérõl az ellátást nyújtó értesíti a szülõt, más törvényes képviselõt,
valamint gondozott gyermek esetében a gyermekvédelmi gyámot.
(6) A gondozási helyére visszakerült engedély nélkül eltávozott gyermekkel a gyermekvédelmi gyámja bevonásával
folytatott egyéni beszélgetés keretében fel kell tárni az engedély nélküli eltávozása okát és körülményeit, valamint
az eltávozás alatt vele történteket, tartózkodási helyét, megélhetése forrásait. A beszélgetés megtörténtét és
tartalmának lényegét írásban dokumentálni kell, és a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.”

5. §

Az Nmr. 88. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(2) A gondozott gyermek továbbtanulásának, képzésének, életpályájának kijelölése elõtt a gyermekvédelmi gyám
kikéri a szülõ véleményét, feltéve, hogy a szülõ szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szûnt meg.
(3) A gondozott gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó kapcsolattartásának alakulásáról, valamint
a szülõnek az ellátást nyújtóval való együttmûködésérõl
a) a gyermek gondozási helyének vezetõje
aa) a gyermekvédelmi gyámot folyamatosan,
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ab) a gyámhivatalt félévente írásban,
b) a gyermekvédelmi gyám a gyámhivatalt félévente – indokolt esetben soron kívül – írásban
tájékoztatja.”
6. §

Az Nmr. 89. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A gondozott gyermek érdekében, a családjával való kapcsolat ápolása és a családnak a gyermek visszafogadására
alkalmassá tétele céljából a gyermekvédelmi gyám és a gyermek gondozási helye együttmûködik – ha szülõi
felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szûnt meg – a szülõvel és az illetékes gyermekjóléti szolgálat
családgondozójával. A családgondozást a gyermekvédelmi nyilvántartás XX. számú adatlapja alapján kell
megtervezni.”

7. §

(1) Az Nmr. 90. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A gyámhivatal határozata alapján a nevelésbe vétel megszûnését követõen a fiatal felnõtt családjába való sikeres
visszailleszkedését, illetve önálló életének megkezdését a Gyvt. 5. § zs) pontja szerinti utógondozással kell segíteni.
(2) A gondozás folyamatosságának biztosítása érdekében a korábban nevelésbe vett gyermekkel, illetve fiatal felnõttel
(a továbbiakban együtt: utógondozott) kapcsolatos család-, illetve utógondozási feladatokat lehetõség szerint
ugyanannak a szakembernek (a továbbiakban: utógondozó) kell ellátnia.”
(2) Az Nmr. 90. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép, valamint az a) pont a következõ
ah) alponttal egészül ki:
(Az utógondozó feladatai különösen, ha az utógondozott visszakerül a családjába, vagy önálló életet kezd)
„ac) segíti az utógondozottat a képességeinek, tehetségének megfelelõ köznevelési, felsõoktatási, felnõttképzési
intézmény vagy munkahely kiválasztásában, keresésében, valamint a tanulmányok végzésével és a
munkahelykereséssel kapcsolatos teendõk intézésében,”
„ah) a Gyer. 121. § (2) bekezdés b) pontja szerint tájékoztatást ad a gyámhivatalnak az utógondozás eredményérõl,”

8. §

Az Nmr. 92. § (1)–(6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az utógondozói ellátás keretében a fiatal felnõtt számára a befogadását vállaló nevelõszülõ a nevelõszülõi hálózat
mûködtetõjével együtt, a gyermekotthon vagy utógondozó otthon, továbbá a külsõ férõhely mûködtetõje
(a továbbiakban együtt: utógondozói ellátást nyújtó) szükség szerinti ellátást nyújt, amelynek keretében biztosítja
a) az életvitelszerû tartózkodás lehetõségét,
b) a tisztálkodási, mosási lehetõséget,
c) az étkezést vagy a fõzési lehetõséget és az ahhoz szükséges alapanyagot,
d) a ruházatot,
e) az elsõsegélyhez szükséges felszereléseket,
f) a személyre szóló pedagógiai, pszichológiai, jogi, szociális és mentálhigiénés támogatást és segítségnyújtást.
(2) Ha az utógondozói ellátás elrendelésére a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott ok miatt került sor,
az utógondozott számára az utógondozói ellátást nyújtó biztosítja
a) az utógondozói ellátás idõtartama alatt megkezdett vagy folytatott elsõ tanulmányának teljes költségét,
b) a tankönyveket, tanszereket és egyéb, a tanulmányok végzéséhez szükséges felszereléseket, továbbá a köznevelési,
felsõoktatási vagy felnõttképzési intézménybe járással kapcsolatban felmerülõ költségeket.
(3) A gyermek és gyermekvédelmi gyámja vagy a fiatal felnõtt kérelmére az utógondozói ellátást nyújtó nyilatkozik
a fiatal felnõtt utógondozói ellátásra történõ befogadásáról vagy annak megtagadásáról, ha a fiatal felnõtt a Gyvt.
93. § (1) bekezdésében meghatározott helyzetben van.
(4) Az utógondozói ellátást nyújtó a befogadást megtagadhatja, ha a fiatal felnõtt korábbi ellátása során a Gyvt.
93. § (10) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott magatartást tanúsította.
(5) Ha az utógondozói ellátást nyújtó a befogadást megtagadja, a fiatal felnõtt a kérelmét az elutasítás indokolásával
és a maga álláspontjával együtt az intézmény érdekképviseleti fóruma elé terjesztheti.
(6) Az érdekképviseleti fórum a gyámhivatalnak a Gyer. 124. § (2) bekezdése szerinti megkeresésére, vagy a fiatal
felnõtt kérelmére az elutasítás okát megvizsgálja és véleményt nyilvánít a kérelem, illetve az elutasítás
indokoltságáról.”
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9. §

Az Nmr. 93. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„93. § (1) Az utógondozói ellátást nyújtó
a) segítséget ad az utógondozói ellátás iránti kérelem benyújtásához, az ahhoz szükséges dokumentumok
beszerzéséhez,
b) a fiatal felnõtt befogadásáról és távozásáról értesíti a szakszolgálatot,
c) az utógondozó személyének változása esetén gondoskodik arról, hogy a fiatal felnõtt utógondozói ellátásával
kapcsolatos minden információ, irat átadásra kerüljön és errõl jegyzõkönyvet készít.
(2) Az utógondozói ellátást nyújtó a Gyvt. 93. § (10) bekezdésében foglalt esetekben az utógondozói ellátás
megszüntetését javasolja a gyámhivatalnak.”

10. §

Az Nmr. 100. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A nevelõszülõi tanácsadó feladata különösen)
„f) a fiatal felnõtt, az utógondozói ellátásban részesülõ fiatal felnõtt utógondozása.”

11. §

Az Nmr. 101. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
[Az (1) bekezdésben meghatározott gondozott gyermek befogadásáról a nevelõszülõi hálózat mûködtetõje haladéktalanul
értesíti]
„c) az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselõjét,
d) a nevelésbe vett gyermek szülõjét, feltéve, hogy szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szûnt
meg, és gyermekvédelmi gyámját,”

12. §

Az Nmr. 102. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A saját gyermek befogadásáról a nevelõszülõi hálózat mûködtetõje haladéktalanul értesíti)
„c) a nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek törvényes képviselõjét és szülõjét, feltéve, hogy a
szülõ szülõi felügyeleti jogát nem szüntették meg vagy az nem szûnt meg,”

13. §

(1) Az Nmr. 106. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A nevelõszülõ a gyámhivatalnak a gondozott gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét
megszüntetõ vagy megszûnését megállapító határozata alapján megszünteti az ellátás nyújtását, és a gondozott
gyermeket átadja a határozatban megjelölt személynek. Az átadás megtörténtét a gyermeket átvevõ személy
az aláírásával igazolja. Az ellátás megszüntetésének idõpontjáról a nevelõszülõ haladéktalanul értesíti a
mûködtetõt.”
(2) Az Nmr. 106. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ellátás megszüntetésérõl az idõpont és a gondozott gyermeket átvevõ személy megjelölésével a nevelõszülõi hálózat
mûködtetõje haladéktalanul értesíti)
„c) a gyermek gyermekvédelmi gyámját,”

14. §

Az Nmr. III. Fejezet 4. Címe a következõ 108/A. §-sal egészül ki:
„108/A. § A nevelésbe vett gyermek gondozási helyének gyámhivatal általi megváltoztatása esetén a 106. §-ban
foglaltak szerint, valamint, ha a fiatal felnõtt utógondozói ellátását a gyámhivatal határozata alapján a továbbiakban
más ellátást nyújtó biztosítja, a 108. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.”

15. §

Az Nmr. 113. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A befogadásról a gyermekotthon haladéktalanul értesíti)
„d) a nevelésbe vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek szülõjét, feltéve, hogy szülõi felügyeleti jogát nem
szüntették meg vagy az nem szûnt meg,”

16. §

Az Nmr. 120. § (2) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
(Az ellátás megszüntetésérõl az idõpont és a gondozott gyermeket átvevõ személy megjelölésével a gyermekotthon
haladéktalanul értesíti)
„e) a gyermekvédelmi gyámot.”
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17. §

Az Nmr. 125/B. § (6) bekezdés a) és e) pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
(A gyermekotthon vezetõje)
„a) az ítélõképessége birtokában lévõ gyermek véleményének figyelembevételével gondoskodik a családi pótlék
személyre szóló felhasználásáról, amelynek során lehetõség van – a gyermekvédelmi gyám egyetértésével –
legfeljebb az éves gyámi számadási idõszakon belül többhavi családi pótlék összegyûjtésére és együttes
felhasználására, illetve – az e) pontban szereplõ beszámoló elkészítésével egyidejûleg – a fel nem használt összeg
gyámhatósági fenntartásos betétben történõ elhelyezésére,”
„e) beszámolót készít a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról, amelyhez csatolja a 7. számú
melléklet szerinti kimutatás másolatát és ezeket megküldi a gyermekvédelmi gyámnak.”

18. §

Az Nmr. 136. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„136. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani kell
a) a gondozási hely meghatározásával,
b) az ideiglenes elhelyezési feladatot ellátók kijelölésével, mûködtetésével,
c) az örökbefogadás szakmai elõkészítésével,
d) az ideiglenes hatállyal elhelyezett és a nevelésbe vett gyermek gyámságával, gondnokságával,
e) a szaktanácsadással,
f) a Gyvt.-ben elõírt nyilvántartások vezetésével,
g) a megyei bizottság mûködtetésével
kapcsolatos feladatok ellátását.”

19. §

Az Nmr. III. Fejezet 6. Cím „Javaslat a gondozási hely meghatározásához” alcíme a következõ 136/A. §-sal egészül ki:
„136/A. § (1) A gyermek ideiglenes gondozási helyének meghatározása érdekében a szakszolgálat a Gyvt. 72. §
(1) bekezdésében meghatározott, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére jogosult szerv, valamint a gyermek
nevelésbe vétele iránt eljárást folytató gyámhivatal megkeresésére soron kívül javaslatot tesz
a) a gyermek ideiglenes gondozási helyére a Gyvt. 72. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak megvalósítása érdekében,
b) a kapcsolattartás szabályozásának módjára, formájára és helyére,
c) szükség esetén a gyermekvédelmi gyám személyére.
(2) Ha technikai felkészültsége lehetõvé teszi, a szakszolgálat a javaslatát elektronikus levélben, telefaxon vagy
hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton, ideértve a telefont, teszi meg.”

20. §

(1) Az Nmr. 137. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Fogyatékos gyermek esetében a megyei bizottság beszerzi az értelmi, testi, illetve érzékszervi fogyatékosságot
megállapító, a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény szerinti szakvéleményt.”
(2) Az Nmr. 137. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(7) Ha a megyei bizottság a Minisztérium gyermekotthonában történõ elhelyezésre tesz javaslatot, a szakszolgálat
– a megyei bizottság szakvéleményének egyidejû megküldésével és a gyermekvédelmi gyám, valamint a gyámhivatal
tájékoztatása mellett – értesíti az országos bizottságot, és felkéri szakvélemény elkészítésére.
(8) Ha az országos bizottság szakvéleménye alapján is indokolt a gyermek gondozási helyeként a Minisztérium
gyermekotthonát kijelölni, a szakszolgálat erre irányuló javaslatot tesz a gyámhivatalnak, melyrõl tájékoztatja a
gyermekvédelmi gyámot. Ha az országos bizottság szakvéleménye szerint nem indokolt, vagy férõhely hiányában
nem lehetséges a Minisztérium gyermekotthonában történõ elhelyezés, a szakszolgálat más, a gyermek állapotának
megfelelõ gondozási helyre tesz javaslatot a gyámhivatal számára, melyrõl értesíti a gyermekvédelmi gyámot.”
(3) Az Nmr. 137. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A javasolni kívánt gondozási helyet a gyermek lakóhelyéhez igazodóan, elsõsorban az adott megyén
(a fõvároson) belül kell meghatározni, kivéve, ha a gyermek érdekében más gondozási hely megállapítása látszik
indokoltnak.”

21. §

Az Nmr. 138. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálat, feltéve, hogy a gyermekvédelmi gyám nem terjesztett elõ ez irányú kérelmet, javaslatot tesz
a gyámhivatalnak a gondozott gyermek gondozási helyének megváltoztatására, ha lényegesen megváltoztak azok
a körülmények, amelyekre a gyámhivatal az elhelyezési döntését alapította, illetve, ha az a gyermek érdekében más
okból szükséges.”
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22. §

Az Nmr. 141. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Az egyéni elhelyezési tervben meg kell jelölni azt a személyt, akinek a gondozásába kerül a gyermek a nevelésbe
vétel megszüntetését követõen.
(2) Az egyéni elhelyezési tervben meg kell határozni a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételeket és
azok megvalósításának határidejét. A felülvizsgálat során meg kell vizsgálni a feltételek teljesülését.”

23. §

Az Nmr. 144. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím és rendelkezés lép:

„Az örökbe fogadhatóvá nyilvánítás
144. § (1) A szakszolgálat a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 48/A. § (1) és
(2) bekezdésében meghatározott esetekben a gyermek örökbe fogadhatónak nyilvánítását – ha a gyermekvédelmi
gyám ez irányú kérelmet nem terjesztett elõ – a Gyer. 37. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével
javasolhatja a gyámhivatalnak. A javaslatban arra is ki kell térni, hogy a szakszolgálat által vezetett nyilvántartásban
szerepel-e olyan örökbe fogadni szándékozó személy, aki a gyermeket örökbe fogadná.
(2) Ha a szakszolgálat nyilvántartásában nem szerepel a gyermek számára alkalmasnak látszó örökbe fogadni
szándékozó személy, a szakszolgálat megkeresi az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet. Az országos
örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság
(a továbbiakban: központi hatóság) bevonásával megvizsgálja, hogy az országos örökbefogadási nyilvántartásban,
illetve a központi hatóság által vezetett nyilvántartásban szerepel-e a gyermek számára megfelelõnek látszó örökbe
fogadni szándékozó személy és vizsgálatának eredményérõl tájékoztatja a szakszolgálatot.
(3) A szakszolgálat az országos örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szerv megkeresésének eredményérõl a
(2) bekezdés szerinti javaslatában tájékoztatja a gyámhivatalt.”
24. §

Az Nmr. 145. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„Az örökbe fogadható gyermekek nyilvántartása, az örökbe fogadni szándékozó személyek
alkalmassági vizsgálata, örökbefogadásra történõ felkészítése és nyilvántartása”
25. §

(1) Az Nmr. 145. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A szakszolgálat a Gyvt.-ben és az Ar.-ban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi)
„a) a gyámhivatal határozata alapján örökbe fogadhatónak nyilvánított, illetve a más okból örökbe fogadható
nevelésbe vett, valamint a gyámhivatal értesítésére a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett,
illetve a szakellátásban el nem helyezett örökbe fogadható gyermeket, akinek ismeretlen személy általi
örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy aki ismeretlen szülõktõl származik, és errõl tájékoztatja az országos
örökbefogadási nyilvántartást vezetõ szervet,”
(2) Az Nmr. 145. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) A szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak
a) az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmassága megállapítására irányuló javaslatával
együtt az örökbe fogadni szándékozó személynek a Gyer. 38. § (3) bekezdése szerinti kérelmét és a Gyer. 39. §
(1) bekezdés a)–g) pontja szerinti dokumentumokat,
b) ha az örökbe fogadni szándékozó személy kéri, az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való
alkalmatlanságára vonatkozó javaslattal együtt a Gyer. 39. § (1) bekezdés a)–d) és f–g) pontja szerinti
dokumentumokat.”
(3) Az Nmr. 145. §-a a következõ (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A szakszolgálatnak a Gyer. 39. § (1) bekezdés g) pontja szerinti javaslatban ki kell térnie arra, hogy az örökbe
fogadni szándékozó személy
a) milyen életkorú gyermek,
b) egészséges, illetve egészségileg milyen mértékben károsodott (sérült vagy fogyatékos) gyermek,
c) egy gyermek vagy testvérek, valamint testvérek esetén hány gyermek
örökbefogadására alkalmas.
(10) A szakszolgálat a gyámhivatal Gyer. 41. § (1a) bekezdése szerinti megkeresése alapján megvizsgálja az örökbe
fogadni szándékozó házastárs vagy rokon alkalmasságát és örökbefogadás elõtti tanácsadást nyújt számára. Az errõl
szóló véleményét és igazolását a szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak.”
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26. §

Az Nmr. 146. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szakszolgálat az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás lefolytatásához a gyámhivatal megkeresésére,
illetve az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére környezettanulmányt készít az örökbe fogadni szándékozó
személy otthonában és azt megküldi az örökbefogadási eljárás lefolytatására illetékes kijelölt gyámhivatal számára.”

27. §

Az Nmr. a 147. §-át megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A gyermek örökbefogadásának elõkészítése”
28. §

29. §

Az Nmr. 147. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A szakszolgálat a gyermek örökbefogadhatóságát megállapító határozat jogerõre emelkedéséig beszerzi a
gyermeket vizsgáló szakemberektõl, szervektõl a gyermek egészségi és személyiségállapotára, valamint a gyermeket
gondozó személyektõl, szervektõl a gyermek családi hátterére vonatkozó korábbi és jelenlegi szakvéleményeket,
egyéb dokumentumokat.
(2) A szakszolgálat a gyermek örökbefogadhatóságát megállapító határozat jogerõre emelkedését követõen
– a gyermekvédelmi gyám bevonásával – haladéktalanul kiválasztja a nyilvántartásában szereplõ örökbe adható
gyermek számára a nyilvántartásában szereplõ örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend
figyelembevételével – a legmegfelelõbbnek látszó örökbefogadó szülõt.”
Az Nmr. a 148/B. §-át követõen a következõ 148/C. §-sal és azt megelõzõen a következõ alcímmel egészül ki:

„A titkolt terhességbõl származó gyermek iratainak kezelése
148/C. § (1) A fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat átveszi és megõrzi a terhességét eltitkoló
válsághelyzetben lévõ anya gyermekének iratait, ha a gyámhivatal a gyermek lakóhelyeként a Gyer. 64/A. § alapján
a fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálatot állapította meg.
(2) A fõvárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat a gyámhivatal határozata alapján kiadja a terhességét eltitkoló
válsághelyzetben lévõ anya gyermekének iratait a határozatban megjelölt személy számára.”
30. §

Az Nmr. 150. §-át megelõzõ alcím helyébe a következõ alcím lép:

„A gyermekvédelmi gyám tevékenységéhez kapcsolódó feladatok”
31. §

Az Nmr. 150. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„150. § A szakszolgálat a gyermekvédelmi gyám jelentése alapján figyelemmel kíséri a nevelõszülõnél vagy más
bentlakásos intézményben elhelyezett gondozott gyermek és szülõje kapcsolattartásának alakulását, illetve a
szülõnek a nevelõszülõvel vagy a gondozó intézménnyel való együttmûködését, és errõl megkeresésre, ennek
hiányában a nevelésbe vétel felülvizsgálatakor tájékoztatja a gyámhivatalt.”

32. §

Az Nmr. 152. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„152. § Ha a szakszolgálat azt tapasztalja, hogy a gyermekvédelmi gyám, illetve az egyes gyámi feladatok ellátására
gyámként kirendelt nevelõszülõ a kötelességeit nem teljesíti, vagy nem megfelelõen teljesíti, javaslatot tehet a
gyámhivatalnak a gyermekvédelmi gyám, illetve az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelõszülõ
felmentésére vagy elmozdítására.”

33. §

Az Nmr. 153. §-a és az azt megelõzõ alcím helyébe a következõ rendelkezés és alcím lép:

„Kapcsolattartás, családgondozás
153. § (1) A nevelõszülõnél, a gyermekotthonban és a bentlakásos szociális intézményben elhelyezett gyermek
kapcsolattartásának elõsegítése, támogatása érdekében – a gyámhivatal vagy a bíróság döntésének megfelelõen –
a) a gyermekvédelmi gyám segíti
aa) a gyermek gondozóját a kapcsolattartás során felmerülõ problémák megoldásában,
ab) a gyermeket a kapcsolattartással összefüggõ problémái megoldásában, szükség esetén pszichológus
bevonásával,
b) a szakszolgálat felügyelt kapcsolattartás esetén
ba) a kapcsolattartás kulturált és zavartalan lebonyolításához helyszínt és a felügyeletet ellátó szakembert biztosít,
így különösen gondoskodik a gyermekvédelmi gyám, vagy a gyermekvédelmi szakértõi bizottság vezetõje, illetve
családgondozója jelenlétérõl,
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bb) ha a kapcsolattartásra nem a gyermek gondozásának helyén kerül sor, gondoskodik arról, hogy a felügyeletet
ellátó szakember vezesse a 8. számú melléklet szerinti kapcsolattartási naplót.
(2) A gyermekvédelmi gyám
a) segíti a gyermeket a családi, lakóhelyi és iskolai környezetbe történõ visszailleszkedésben,
b) közremûködik a gyermek és szülei kapcsolatának rendezésében,
c) segíti a gyermeket önálló életvitelének kialakításában.
(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok teljesítése során a gyermekvédelmi gyám és a gyermekjóléti szolgálat
együttmûködnek.”
34. §

35. §

Az Nmr. a következõ 167. §-sal egészül ki:
„167. § Az egyes gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeleteknek a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárások
egyszerûsítésével összefüggõ módosításáról szóló 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 90. § (1), (2) és
(4) bekezdését, 92. § (1)–(6) bekezdését és 93. §-t azon gyermekek, fiatal felnõttek tekintetében kell alkalmazni, akiknek
az utógondozását, utógondozói ellátását 2013. december 31-ét követõen rendelték el. A 2014. január 1-jét
megelõzõen elrendelt utógondozásra, utógondozói ellátásra a 2013. december 31-én hatályos szabályokat kell
alkalmazni.”
(1) Az Nmr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Nmr. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

36. §

Hatályát veszti az Nmr.
a)
74. §-ában és 125/B. § (6) bekezdés d) pont db) alpontjában az „átmeneti vagy tartós” szövegrész,
b)
87. § (8) bekezdése,
c)
89. § (2) bekezdése,
d)
101. § (3) bekezdésében a „gondozott” szövegrész,
e)
137. § (6) bekezdése,
f)
139. § (2) bekezdése,
g)
140. § (2) bekezdésében az „ , illetve a Gyer. 113. §-ban” szövegrész,
h)
141. § (4) bekezdése,
i)
149. §-a és az azt megelõzõ alcím,
j)
151. §-a,
k)
154. §-a és az azt megelõzõ alcím.

37. §

Az Nmr.
1.
36. § (4) bekezdésében a „közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 30. §-ának
(3) bekezdésében, valamint 34. §-ának a) pontjában szabályozott szerv” szövegrész helyébe a „nemzeti
köznevelésrõl szóló törvény szerinti szakértõi bizottság” szöveg,
2.
88. § (4) bekezdésében az „ellátást nyújtó jelzi a gyámhivatalnak” szövegrész helyébe az „ellátást nyújtó és
a gyermekvédelmi gyám jelzi a gyámhivatalnak” szöveg,
3.
89. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „családgondozó” szövegrész helyébe a „családgondozás érdekében
a gyermekvédelmi gyám” szöveg,
4.
92. § (7) bekezdésében az „ellátást nyújtó” szövegrész helyébe az „utógondozói ellátást nyújtó” szöveg,
5.
97. § (3) bekezdésében a „Gyvt.” szövegrész helyébe a „Gyvt. 66/D. §” szöveg,
6.
102. § (5) bekezdés d) pontjában a „nevelt” szövegrész helyébe a „nevelésbe vett” szöveg,
7.
109. § (1) bekezdés b) pontjában az „utógondozói ellátást” szövegrész helyébe az „utógondozást, utógondozói
ellátást” szöveg,
8.
113. § (4) bekezdésében a „gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „gyámhivatalt és a gyermekvédelmi gyámot”
szöveg,
9.
118. § (2) bekezdésében a „gondozási helyét” szövegrész helyébe a „gondozási helyét, gyermekvédelmi
gyámját” szöveg,
10.
120. § (1) bekezdésében az „átmeneti, illetve tartós nevelését” szövegrész helyébe a „nevelésbe vételét” szöveg,
11.
122. § (1) bekezdésében az „utógondozó ellátását” szövegrész helyébe az „utógondozói ellátását” szöveg,
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125/B. § (9) bekezdésében a „gyámi, gondozói tanácsadó” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám”
szöveg,
129/A. § (1) bekezdés c) pontjában a „106. § (4) bekezdésében” szövegrész helyébe a „104. § (2) bekezdésében”
szöveg,
131. § (5) bekezdésében a „törvényes képviselõt” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
132. §-ában, 133. § (1) bekezdésében, 134. § (3) bekezdésében a „gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi
gyám” szöveg,
134. § (2) bekezdésében a „megváltoztatását” szövegrész helyébe a „megváltoztatását és errõl tájékoztatja
a gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
135. § (1) bekezdésében a „gyámnak” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámnak” szöveg,
137. § (9) bekezdésében a „befogadó gyermekotthon” szövegrész helyébe a „befogadó nevelõszülõi hálózat,
a gyermekotthon vagy az Szt. hatálya alá tartozó intézmény” szöveg,
137. § (10) bekezdésében a „Gyvt. 82. §-ának (2)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 79. § (3) és
(4) bekezdésében” szöveg,
139. § (1) bekezdésében a „hivatásos gyám” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám” szöveg,
140. § (1) bekezdésében az „elkészíteni” szövegrész helyébe az „elõkészíteni” szöveg,
141. § (3) bekezdés a) pontjában a „szülõ” szövegrész helyébe a „kapcsolattartásra jogosult szülõ vagy más
hozzátartozó” szöveg,
141. § (3) bekezdés b) és c) pontjában az „az átmeneti nevelésbe” szövegrész helyébe az „a nevelésbe” szöveg,
143. § (2) bekezdésében a „nevelõszülõt és a gyermekotthont” szövegrész helyébe a „nevelõszülõt,
a gyermekotthont és a gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
147. § (3) bekezdésében a „törvényes képviselõjének” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámjának”
szöveg,
147. § (5) bekezdésében a „gyermeket gondozó személytõl” szövegrész helyébe a „gyermek gyermekvédelmi
gyámjától” szöveg,
147. § (6) bekezdésében a „gyermek törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyám”
szöveg,
147. § (7) bekezdésében a „törvényes képviselõje” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámja” szöveg,
148/A. § (1) bekezdésében a „nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban:
központi hatóság)” szövegrész helyébe a „központi hatóság” szöveg,
148/A. § (2) bekezdés d) pontjában az „intézmény, személy” szövegrész helyébe az „intézmény, személy,
gyermekvédelmi gyám” szöveg,
148/A. § (2) bekezdés f) pontjában a „gyermeket nyilvántartó szakszolgálatot” szövegrész helyébe a „gyermeket
nyilvántartó szakszolgálatot, a gyermekvédelmi gyámot” szöveg,
148/A. § (4) bekezdésében a „törvényes képviselõjének” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámjának”
szöveg,
155. § (2) bekezdésében a „hivatásos gyámi, vagyonkezelõ eseti gondnoki” szövegrész helyébe a
„gyermekvédelmi gyámi” szöveg,
4. számú mellékletében a „GYÁMJA” szövegrész helyébe a „GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA” szöveg és a „törvényes
képviselõje” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámja” szöveg,
5. számú mellékletében a „GYÁMJA” szövegrész helyébe a „GYERMEKVÉDELMI GYÁMJA” szöveg

2. A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének
szakmai és vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról
és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
38. §

A helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és vizsgakövetelményeirõl,
valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
13. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A tanácsadást követõen a szakértõ az örökbe fogadni szándékozó szülõ kérelmére az alkalmasságára vagy az
alkalmatlanságára vonatkozó megállapításait megküldi az örökbe fogadni szándékozó szülõ lakóhelye szerint illetékes
területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak.”
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Hatályát veszti a helyettes szülõk, a nevelõszülõk, a családi napközit mûködtetõk képzésének szakmai és
vizsgakövetelményeirõl, valamint az örökbefogadás elõtti tanácsadásról és felkészítõ tanfolyamról szóló 29/2003.
(V. 20.) ESZCSM rendelet 13. § (4) bekezdése.

3. Záró rendelkezések
40. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1–28. §, a 30–39. §, valamint az 1. és 2. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

1. melléklet a 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez
1. Az Nmr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 1. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ellátás

„1. Nevelõszülõi hálózat

Munkakör/fõ)

szakmai vezetõ
nevelõszülõi tanácsadó

1 fõ
1 fõ/48 gyermek vagy fiatal felnõtt
legfeljebb 30 nevelõcsaládban
1 fõ/48 gyermek
legfeljebb 30 vér szerinti
családban

családgondozó

1 fõ

Módszertani feladatot ellátó
intézményben

növendékügyi elõadó vagy
gyermekvédelmi ügyintézõ
hivatásos nevelõszülõ
az ellátható gyermekek száma a
jogszabályban
meghatározottak szerint
gondozó
segédgondozó
módszertani szaktanácsadó

2 fõ
”

2. Az Nmr. 1. számú melléklet „II. Szakellátások” cím 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ellátás

„3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

Munkakör/fõ)

intézményvezetõ
pszichológus
családgondozó
utógondozó
örökbefogadási tanácsadó

1 fõ
1 fõ/évi 100 új örökbefogadói
alkalmassági vizsgálatra
1 fõ/48 gyermek legfeljebb
30 vér szerinti családban
1 fõ/48 fiatal felnõtt
1 fõ/55–65 örökbefogadási eset*
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hivatásos gyám

1 fõ/48 gyermek

gyermekvédelmi gyám
eseti gondnok, vagyonkezelõ
gondnok
gyámi, gondozói tanácsadó
jogász

1 fõ/30 gyermek
1 fõ/60 gyermek

elhelyezési és gyermekvédelmi
ügyintézõ
Megyei/fõvárosi gyermekvédelmi
szakértõi bizottság

vezetõ

1 fõ

pszichológus
gyógypedagógus
pszichiáter
orvos
családgondozó
Módszertani feladatokat ellátó
területi gyermekvédelmi
szakszolgálatnál

1 fõ/max. 100 gyermek
létszámuk fenntartói döntés alapján
kerül megállapításra
5 fõ/intézmény

módszertani szaktanácsadó

1 fõ/évi 100 új vizsgálatra kerülõ
gyermek
1 fõ/évi 100 új vizsgálatra kerülõ
gyermek
1 fõ/évi 100 új vizsgálatra kerülõ
gyermek
1 fõ/évi 100 új vizsgálatra kerülõ
gyermek
1 fõ/évi 100 új vizsgálatra kerülõ
gyermek
2 fõ

* Örökbefogadási eset alatt értendõ: érvényes alkalmassági határozattal rendelkezõ örökbefogadásra váró családok
száma, a folyamatban lévõ alkalmassági vizsgálatok (házaspár egynek számít) száma, folyamatban lévõ
örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelezõ gondozási idõ
figyelemmel kísérését).”

2. melléklet a 26/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez
Az Nmr. 2. számú melléklet II. Rész „II. Szakellátások” cím 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Ellátási forma

„3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

Intézményi munkakör

Képesítés)

pszichológus

pszichológus

gyógypedagógus

gyógypedagógus

orvos

gyermek-szakorvos

pszichiáter

pszichiáter-szakorvos

utógondozó, családgondozó

felsõfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ, teológus,
hittantanár, hittanár
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Képesítés)

örökbefogadási tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, jogász
vagy
mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkezõ:
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár

eseti gondnok,
vagyonkezelõ gondnok,
hivatásos gyám, gyermekvédelmi
gyám

jogász; igazgatásszervezõ,
felsõfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus; vagy
mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ, teológus,
hittanár, hittantanár

gyámi, gondozói tanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, jogász, pszichológus;
vagy
mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ, teológus,
hittanár, hittantanár

jogász

jogász

elhelyezési ügyintézõ

jogász, igazgatásszervezõ, felsõfokú
szociális alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus; vagy mentálhigiénés
szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi
tanácsadó oklevéllel rendelkezõ:
védõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár

gyermekvédelmi ügyintézõ

szociális gyermek- és ifjúságvédelmi
ügyintézõ (OKJ), szociális asszisztens
(OKJ)

módszertani szaktanácsadó

felsõfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, vagy
mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi
tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális
igazgatásszervezõ, szociális
menedzser oklevéllel rendelkezõ:
jogász, igazgatásszervezõ,
szociológus, közgazdász
szociálpolitikai szakon
”
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Az emberi erõforrások minisztere 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelete
az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § k) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben – a következõket rendelem el:

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMI SPORT CÉLÚ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

E rendelet hatálya
a)
a Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XX. Emberi
Erõforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 23–24. alcímbe és 30. alcím
26. jogcím-csoportba sorolt elõirányzatokra,
b)
az elõzõ évekrõl áthúzódó, az a) pont szerinti költségvetési fejezetet irányító szerv vezetõjének,
a sportpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó fejezeti kezelésû
elõirányzatok költségvetési maradványára, tekintet nélkül annak eredeti elõirányzathoz való kapcsolódására
vagy annak hiányára, valamint
c)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) alapján év közben megállapított új fejezeti kezelésû elõirányzatokra
[az a)–c) pont szerinti elõirányzatok a továbbiakban együtt: elõirányzatok]
terjed ki.

2. Az elõirányzatok kezelésével kapcsolatos szabályok
2. §

Az elõirányzatokból nyújtott költségvetési támogatások tekintetében – a sportról szóló 2004. évi I. törvény
(a továbbiakban: Stv.) 41. § c) pontjában a Magyar Olimpiai Bizottság (a továbbiakban: MOB) tekintetében
meghatározott feladatra is figyelemmel – az elõirányzatok kezelõ szerve a miniszter által vezetett minisztérium
(a továbbiakban: minisztérium).

3. §

(1) Az elõirányzatokon rendelkezésre álló eredeti elõirányzat legfeljebb három százaléka kommunikációs feladatok
ellátására is fordítható, kivéve a „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzatot.
(2) Az elõirányzatokon összesen rendelkezésre álló összeg öt százaléka – az 56. §-ban meghatározott elõirányzaton
rendelkezésre álló összeg nyolc százaléka – az elõirányzatok pályázat útján történõ felhasználására, a pályáztatás
lebonyolítására, valamint a költségvetési támogatások szerzõdésszerû felhasználásának ellenõrzésére is fordítható.

4. §

A kedvezményezett részére – ha e rendelet, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)
vagy az Ávr. eltérõen nem rendelkezik – vissza nem térítendõ költségvetési támogatás nyújtható támogatási kérelem
vagy pályázat alapján, az e rendeletben meghatározott szervezetek javaslatára.

3. A pályázat útján nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
5. §

(1) A pályázati úton nyújtott költségvetési támogatásokkal kapcsolatosan a pályázati kiírás honlapon történõ
közzétételével, a pályázati kiírás és a támogatási döntés elõkészítésével, a támogatási szerzõdés megkötésével,
módosításával, nyilvántartásával, a támogatási szerzõdés teljesítésének ellenõrzésével, valamint a tájékoztatással
kapcsolatos feladatokat pályázatkezelõ szervezet is elláthatja.
(2) Ha a pályázati kiírás elõírja, a pályázó a pályázat benyújtásakor pályázati díjat köteles fizetni. A pályázati díj mértékét
a pályázati kiírás határozza meg, amelynek összege legfeljebb húszezer forint lehet.
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6. §

(1) A pályázatot a pályázati kiírásban megjelölt címre és formában kell benyújtani.
(2) Érvénytelen a pályázat, ha
a)
azt a pályázati kiírás alapján pályázni nem jogosult pályázó nyújtotta be,
b)
a pályázat határidõn túl érkezett, vagy
c)
a pályázati kiírás nem biztosít lehetõséget hiánypótlásra és a pályázat hiányosan került benyújtásra.
(3) Ha a pályázat érvénytelen, errõl az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázat, a hiánypótlás beérkezésétõl
számított nyolc napon belül a pályázót értesíteni kell.
(4) A pályázat értékelésének és elbírálásának szempontjait a pályázati kiírás tartalmazza.

7. §

A támogatási szerzõdéseket a támogatási döntésrõl szóló értesítés kézhezvételét követõ hatvan napon belül kell
megkötni.

4. Az egyedi döntéssel nyújtott költségvetési támogatások eljárási rendje
8. §

(1) A nem pályázati úton biztosított költségvetési támogatás iránt támogatási kérelmet lehet írásban benyújtani
a miniszternek.
(2) A támogatási kérelem tartalmazza a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok,
beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit.
(3) Ha a támogatási kérelem nem tartalmazza a (2) bekezdésben foglaltakat, a miniszter a támogatási kérelem
kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül a költségvetési támogatás igénylõjét legfeljebb tizenöt napos határidõ
kitûzésével írásban hiánypótlásra hívja fel. Ha a költségvetési támogatás igénylõje a hiánypótlási felhívásnak
határidõben nem vagy nem megfelelõen tesz eleget, a miniszter a támogatási kérelmet elutasítja, és errõl
a költségvetési támogatás igénylõjét – az elutasítás indokának megjelölésével – írásban értesíti.

9. §

(1) Ha a költségvetési támogatás igénylõje a támogatási kérelemben kifejezetten ellenkezõen nem nyilatkozik,
az Ávr. 72. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot a támogatási kérelem benyújtásával a költségvetési
támogatás igénylõje által megtettnek, a miniszter részérõl pedig elfogadottnak kell tekinteni.
(2) A költségvetési támogatás igénylõje a (2) bekezdés szerint megtett nyilatkozatát – az Ávr. 76. § (1) bekezdés f) pontja,
78. § (10) bekezdése és 82. § c) pontja szerinti következmények érvényesítése mellett – írásban visszavonhatja.

10. §

(1) A miniszter a támogatási kérelemrõl annak kézhezvételétõl számított negyvenöt napon belül dönt. Az elbírálás
határidejét – annak lejárta elõtt – a miniszter indokolt esetben legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja, és errõl
a költségvetési támogatás igénylõjét írásban értesíti.
(2) A támogatási döntés meghozatalában a miniszternek mérlegelési joga van, amely során vizsgálja a költségvetési
támogatás forrásául szolgáló elõirányzat által finanszírozott közfeladat – a költségvetési támogatás igénylõje által
történõ – ellátásának szervezeti célszerûségét, valamint a kérelemnek a közfeladat ellátását szolgáló megfelelését.
(3) Költségvetési támogatás a támogatási kérelemben megjelöltnél kisebb összegben is megállapítható azzal, hogy
ez esetben a kedvezményezettnek a tényleges támogatási összegnek megfelelõ költségvetési tervet kell benyújtania.

5. A támogatási szerzõdés elõkészítése, megkötése és módosítása
11. §

(1) A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerzõdés elõkészítése érdekében a következõ adatokat,
valamint dokumentumokat nyújtja be:
a)
gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
képviselõje nevét, adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, hiteles
cégaláírási nyilatkozatát,
b)
gazdasági társaságnak nem minõsülõ gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítõ okiratának egyszerû
másolatát; képviselõjének banki aláírási címpéldány-másolatát vagy – cég esetén – ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-mintáját, helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát,
c)
egyéni vállalkozó esetén nevét, székhelyét, nyilvántartási számát vagy vállalkozói igazolvány számát,
adószámát, bankszámlaszámát, az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát
vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi
hatósági bizonyítványt,
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d)

(2)

(3)

(4)

(5)

12. §

az a)–c) pontban meghatározottaktól eltérõ egyéb jogi személy esetén harminc napnál nem régebbi igazolást
az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettõl az egyéb jogi személy nyilvántartásban szereplõ adatairól,
képviselõjének banki aláírási címpéldány-másolatát, adószámát, bankszámlaszámát,
e)
az a)–d) pont szerinti szervezet mûködési engedélyét, ha a szervezet tevékenysége mûködési engedély-köteles,
f)
természetes személy esetén nevét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, bankszámlaszámát,
g)
a 60. § alapján nyújtott mûködési célú költségvetési támogatás esetén a kedvezményezett költségvetését,
h)
a 60. § alapján nyújtott mûködési célú költségvetési támogatás kivételével a tervezett program szakmai és
költségtervét, a felhasználás részletes leírását,
i)
a támogatott tevékenységhez szükséges jogerõs hatósági engedélyeket,
j)
felhalmozási célú költségvetési támogatás esetén elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles
tulajdonilap-másolatot, építési engedély-köteles beruházás támogatására benyújtott pályázat, kérelem esetén
a jogerõs elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdoni lapon bejegyzett tulajdonosától származó hozzájáruló
nyilatkozattal vagy a jogerõs építési engedélyt,
k)
beruházási célú költségvetési támogatás esetén – a támogatási szerzõdésben foglaltaknak megfelelõen –
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy tizenöt évig biztosítja a létesítmény támogatási szerzõdésben
foglalt célú fenntartását, üzemeltetését,
l)
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján a doppingellenes tevékenységet
végzõ kedvezményezett nyilatkozatát, igazolását arról, hogy doppingellenes feladatainak eleget tesz,
m)
a kedvezményezett sportszövetség nyilatkozatát, igazolását arról, hogy a sportágában a kötelezõ képesítési
követelmények elõírására vonatkozó szabályzatalkotási kötelezettségének eleget tett,
n)
a kedvezményezett nyilatkozatát arról, hogy a nemzeti sportinformációs rendszer részére történõ
adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályban foglaltaknak megfelelõen eleget tesz.
Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott személyes adatok kedvezményezett részérõl történõ szolgáltatása
önkéntes, de azok támogató részére való rendelkezésre bocsátása és a kezelésükhöz való hozzájárulás a költségvetési
támogatás feltételét képezi.
A támogató a kedvezményezettet hiánypótlásra szólítja fel, ha a kedvezményezett nem nyújtja be a támogatási
szerzõdés megkötéséhez szükséges dokumentumokat. Hiánypótlásra csak egy alkalommal, a felszólítás
kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül van lehetõség, ennek elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
A hiánypótlás ideje a támogatási szerzõdés megkötésére meghatározott határidõbe nem számít bele.
A 25. § (2) bekezdése szerinti esetben a kezesi felelõsséggel helytálló sportszövetségnek az (1) bekezdés b) pontja
szerinti dokumentumot, valamint a tartozás visszafizetése esetére az azonnali beszedési megbízás alkalmazására
vonatkozó meghatalmazást kell csatolnia.
A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezettnek esedékessé vált és meg nem fizetett
köztartozása nem áll fenn, és errõl a kedvezményezett nyilatkozatot vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított,
harminc napnál nem régebbi igazolást nyújt be a támogató részére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a támogató
a nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje.

(1) A 11. § (1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtani, ha
a kedvezményezett
a)
a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv,
b)
az államháztartás központi alrendszerébe sorolt és nem a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési
szerv,
c)
olyan gazdasági társaság, amelynek vonatkozásában a miniszter a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-vel
kötött szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat gyakorol és a miniszter a támogató,
d)
olyan közalapítvány, alapítvány, amely tekintetében a miniszter alapítói jogokat gyakorol és a miniszter
a támogató,
e)
helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, jogi személyiségû társulás, térségi fejlesztési tanács.
(2) Ha az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó kedvezményezettrõl a kincstár törvényben meghatározott közhiteles és
nyilvános nyilvántartást vezet, a kedvezményezettnek a 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
dokumentumot nem kell benyújtania. Ez esetben a kedvezményezett létezését a támogató ellenõrzi
a nyilvántartásban.
(3) Ha a kedvezményezett a köznevelés információs rendszerébe bejelentkezett, OM azonosítóval nyilvántartott
intézmény vagy a felsõoktatás információs rendszerének intézménytörzsében nyilvántartott szervezet, a 11. §
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(1) bekezdés a), b), d) és e) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania. A kedvezményezett
létezését és egyéb nyilvántartott adatait a támogató ellenõrzi a nyilvántartásokban.
Ha a kedvezményezett az Stv.-ben meghatározott olyan köztestület, amelynek létezését a sportigazgatási szerv tartja
nyilván, a 11. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott dokumentumokat nem kell benyújtania.
Ha a kedvezményezett a miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv, az Ávr. 72. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti nyilatkozatot nem kell benyújtania.
Ha a támogató részére a támogatási szerzõdés elõkészítése érdekében
a)
a civil szervezet, közhasznú szervezet nem csatolta adatairól a nyilvántartást vezetõ bíróság által kiállított,
harminc napnál nem régebbi kivonatot, a miniszter a civil szervezet, közhasznú szervezet bírósági
nyilvántartásba vett adatait a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenõrzi;
b)
az egyéni vállalkozó nem csatolta az egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó hatósági igazolás másolatát
vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplõ hatályos adatait igazoló, harminc napnál nem régebbi
hatósági bizonyítványt, a miniszter az adatokat az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve
ellenõrzi;
c)
a gazdasági társaság nem csatolta harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, a miniszter az adatokat
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.
A Kormány hatáskörében végrehajtott, nem a központi költségvetés fejezetei közötti megállapodás alapján
lebonyolított tárgyévi, a sport célú elõirányzatok javára történt elõirányzat-átcsoportosítás, valamint az Ávr. 153. §
(1) bekezdése alapján meghiúsult, illetve kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok Kormány döntése alapján,
az eredetitõl eltérõ célra visszahagyott forrásai esetében az ezek terhére történõ támogatásnyújtáskor a miniszter
a támogatási szerzõdést a 11. § (1) bekezdés k)–n) pontja szerinti dokumentumok hiányában is megkötheti.
A támogatás folyósításának – a 15. §-ban meghatározottak mellett – feltétele, hogy a kedvezményezett a 11. §
(1) bekezdés k)–n) pontja szerinti dokumentumokat a szerzõdéskötést követõ tizenöt napon belül benyújtsa. Ennek
hiányában a támogatás folyósítására nem kerül sor.

13. §

Az Ávr. 77. § (1) és (5) bekezdésének figyelembevételével a kedvezményezett az Ávr. 77. § (2) bekezdésében
meghatározott biztosítékként köteles benyújtani a támogatóhoz valamennyi, jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhetõ fizetési számlájára vonatkozóan, a támogató javára szóló, csak a támogató írásbeli
hozzájárulásával visszavonható beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát pénzügyi fedezethiány miatt nem
teljesíthetõ fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó
rendelkezéssel együtt. Több bankszámla esetén a kedvezményezettnek meg kell adnia a felhatalmazó nyilatkozatok
érvényesítésének sorrendjét is. A kedvezményezett biztosítékként egyéb olyan eszközt is felajánlhat a támogatónak,
amely lehetõvé teszi, hogy a támogató a költségvetési támogatás visszafizetésére vonatkozó igényét maradéktalanul,
a lehetõ legrövidebb idõn belül eredményesen érvényesítse. A biztosítékadási kötelezettség elmulasztása esetén
a költségvetési támogatás folyósítását annak pótlásáig fel kell függeszteni.

14. §

(1) A támogatási szerzõdés módosítását bármelyik fél – a költségvetési támogatás célja, összege, az azt alátámasztó
költségterv, továbbá a költségvetési támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja és véghatárideje tekintetében –
a költségvetési támogatás felhasználására az eredeti vagy a korábban módosított támogatási szerzõdésben
meghatározott véghatáridõ leteltéig írásban kezdeményezheti. A költségvetési támogatás összegének módosítása
többlet költségvetési támogatás biztosítására is kiterjedhet. A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ
beszámolás határidejének módosítása írásban kezdeményezhetõ az eredeti vagy a korábban módosított támogatási
szerzõdésben meghatározott beszámolási határidõ leteltéig. A támogatási szerzõdés módosítására irányuló
kezdeményezésnek tartalmaznia kell a módosítás indokát is.
(2) Ha a támogatási szerzõdés megkötését követõen eltérõ finanszírozást megalapozó indok merül fel, a támogatási
szerzõdést módosítani kell.
(3) A támogatási szerzõdésben meghatározott módon – a kedvezményezett írásbeli indokolási kötelezettsége mellett –
a költségtervben rögzített összegek – a bérköltség és egyéb személyi jellegû kifizetések, a munkaadókat terhelõ
járulékok, a dologi kiadások, a beruházás és a felújítás rovatok (a továbbiakban együtt: a költségterv rovatai) szintjén –
a költségvetési támogatás és – ha az elõírásra került – a saját forrás fõösszegén belül eltérhetnek.
(4) A költségvetési támogatás terhére történõ felhasználás esetében a (3) bekezdés szerinti, a támogatási szerzõdésben
meghatározott mértéket, de a költségterv rovatai szintjén pozitív irányban külön-külön legalább tíz százalékot
meghaladó eltérés elfogadására csak a támogatási szerzõdés módosítása keretében kerülhet sor az (1) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével.
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(1) A költségvetési támogatás folyósítására a támogató részérõl akkor kerülhet sor, ha
a)
a kedvezményezettnek a támogató által azonos fejezeti kezelésû elõirányzatból biztosított költségvetési
támogatás felhasználásával kapcsolatos – jogszabályban vagy a támogatói okiratban, támogatási
szerzõdésben foglalt – lejárt esedékességû kötelezettségeinek teljesítésérõl vagy részbeni teljesítésérõl szóló
elszámolását a támogató elfogadta;
b)
a kedvezményezettnek az olimpiai központok mûködtetését és fejlesztését végzõ szervezettel, vagy
a Beruházási, Mûszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel szemben kilencven napnál
régebbi, esedékessé vált és meg nem fizetett tartozása nem áll fenn; és
c)
a kedvezményezett a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján igénybe vehetõ
látvány-csapatsport támogatásból nincs kizárva.
(2) A költségvetési támogatás folyósítása elõfinanszírozás keretében abban az esetben történhet egy összegben, ha
a)
a támogatott tevékenység idõtartama nem éri el a hatvan napot;
b)
a támogatott tevékenység jellege vagy megvalósításának sürgõssége ezt kifejezetten szükségessé teszi és
a költségvetési támogatás mértéke nem haladja meg a hárommillió forintot; vagy
c)
a pályázati terv, ennek hiányában a miniszter egyedi engedélye azt kifejezetten lehetõvé teszi és a költségvetési
támogatás mértéke nem haladja meg a hárommillió forintot.
(3) Ha a költségvetési támogatás nem folyósítható a (2) bekezdésben foglaltak szerint egy összegben, a költségvetési
támogatás ütemezetten, a kiadásoknak a költségterv alapján megállapítható felmerülésével arányosan, valamint
az Ávr. 78. § (1) bekezdésében meghatározott szempontok mérlegelése alapján idõarányosan, vagy utófinanszírozás
keretében egy összegben folyósítható.

6. A költségvetési támogatás felhasználása, elszámolása és a felhasználás ellenõrzése
16. §

(1) A költségvetési támogatás – a támogató és a kedvezményezett közötti támogatási szerzõdésben foglalt célra és
feltételekkel – e rendelet és a támogatási szerzõdés elõírásainak megfelelõ harmadik személy által is felhasználható.
(2) A költségvetési támogatás felhasználásáról történõ elszámolást számviteli bizonylattal – ideértve a kifizetést igazoló
bizonylatot, szerzõdést is – alátámasztott módon az 1. melléklet szerinti nyomtatványon (a továbbiakban: összesített
elszámolási táblázat) kell benyújtani. A költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóhoz az összesített
elszámolási táblázatot is mellékelni kell.

17. §

(1) Ha a költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem a kedvezményezett, a kedvezményezett köteles a költségvetési
támogatásról a költségvetési támogatás végsõ felhasználóját az összesített elszámolási táblázat szerint elszámoltatni,
és az összesített elszámolási táblázat kedvezményezett által hitelesített másolatát a támogatónak átadni a 2. melléklet
szerinti elszámolással egyidejûleg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az elszámoltatás költségei a kedvezményezettet terhelik.

18. §

(1) A támogatott tevékenység három hónapon belüli megvalósítása, valamint az egymillió forintot meg nem haladó
összegû költségvetési támogatás esetén a beszámoló benyújtására elõírt határidõt a költségvetési támogatás
felhasználásának véghatáridejét követõ harminc, más esetben hatvan napon belüli idõpontra kell a támogatási
szerzõdésben meghatározni.
(2) A pénzügyi elszámolást a támogatási szerzõdés mellékletét képezõ költségtervvel összehasonlítható módon kell
elkészíteni. A pénzügyi elszámolás számlaösszesítõbõl és a költségvetési támogatás, valamint – ha elõírásra került –
a saját forrás felhasználását igazoló számviteli bizonylatoknak, kifizetést igazoló bizonylatoknak, a költségvetési
támogatás jogszerû és a céljának megfelelõ felhasználását igazoló egyéb dokumentumoknak a kedvezményezett
képviselõje által hitelesített másolatából áll. A költségek felmerülését igazoló, eredeti számviteli bizonylatokat
a kedvezményezett záradékkal látja el, amelyben jelzi, hogy a számviteli bizonylaton szereplõ összegbõl mennyit
számolt el a szerzõdésszámmal hivatkozott támogatási szerzõdés terhére.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérõen a százmillió forintot meghaladó összegû költségvetési támogatásban
részesülõ kedvezményezett esetében a támogató a támogatási szerzõdésben meghatározott módon eltekinthet
a százezer forint értékhatárt meg nem haladó számviteli bizonylatok, kifizetést igazoló bizonylatok és dokumentumok
benyújtásától, ha a számlaösszesítõn feltüntetett adatok valódiságát, az eredeti bizonylatokkal való egyezõségét és
az eredeti bizonylatok (2) bekezdés szerinti záradékolásának megtörténtét könyvvizsgáló igazolja.
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(4) A beszámolót a támogató az annak kézhezvételétõl számított hatvan napon belül megvizsgálja, és dönt annak
elfogadásáról vagy elutasításáról. A támogató döntésérõl, továbbá az esetleges visszafizetési kötelezettségrõl
a döntést követõ öt napon belül írásban értesíti a kedvezményezettet. A támogató a beszámoló elbírálására vonatkozó
határidõt annak lejárta elõtt, indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb húsz nappal meghosszabbíthatja kiegészítés
kérés esetén.
(5) Ha a kedvezményezett a hiánypótlási határidõt elmulasztja, vagy a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy
hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét
követõen a támogató érvényesítheti a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazást.
19. §

(1) Ha a MOB-nak nyújtott költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem a MOB, a MOB elnöke a költségvetési
támogatás végsõ felhasználójának a költségvetési támogatás felhasználását igazoló beszámolóját annak
kézhezvételétõl számított hatvan napon belül megvizsgálja és tájékoztatja a költségvetési támogatás végsõ
felhasználóját a beszámoló elfogadásáról vagy annak hiányosságáról. Hiánypótlásra két alkalommal, megfelelõ, de
alkalmanként legfeljebb tizenöt napos határidõ tûzésével kerülhet sor, és a felhívásban meg kell jelölni a beszámoló
hiányosságát.
(2) Ha a költségvetési támogatás végsõ felhasználója az (1) bekezdés szerinti hiánypótlási határidõt elmulasztja, vagy
a hiánypótlást második alkalommal is hibásan vagy hiányosan teljesíti, a beszámoló vagy annak érintett része nem
fogadható el. A hiánypótlás eredménytelenségét követõen a MOB elnöke érvényesítheti a beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó felhatalmazást.

20. §

(1) A költségvetési támogatás felhasználását és elszámolását a minisztérium, valamint a jogszabályban, a pályázati
felhívásban és a támogatási szerzõdésben meghatározott szervek ellenõrizhetik.
(2) A költségvetési támogatások összegének legalább három százalékát érintõen, de minden százmillió forint feletti
kötelezettségvállalás esetében a támogató – a felhasználási idõszakban vagy a beszámoló benyújtását követõen, de
legkésõbb a beszámoló elfogadását követõ hat hónapon belül – a felhasználás helyszínén ellenõrzi a költségvetési
támogatás felhasználását.
(3) A támogató a beszámoltatás során ellenõrzi, hogy a költségvetési támogatás felhasználása során a kedvezményezett
a közbeszerzésekrõl szóló törvény elõírásait betartotta-e. Az ennek megállapításához szükséges dokumentumokat
a kedvezményezett a közbeszerzési eljárás befejezését követõen nyújtja be a támogató részére. A kedvezményezett
e kötelezettségéhez kapcsolódóan benyújtandó dokumentumok körét és a benyújtás határidejét a támogatási
szerzõdésben kell meghatározni.

7. A költségvetési támogatás felfüggesztése, visszavonása
21. §

(1) A támogató
a)
felfüggeszti vagy visszavonja annak a versenyzõnek és sportszakembernek a Gerevich Aladár-sportösztöndíját,
akivel szemben a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet alapján doppingeljárás
megindítására kerül sor vagy a lefolytatott doppingeljárás eredményeként jogerõs eltiltás büntetés kerül
kiszabásra,
b)
felfüggeszti vagy – a meghatározott idõszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak
a sportszervezetnek vagy sportegyesület jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységének
a költségvetési támogatását,
ba)
amellyel az a) pontban meghatározott versenyzõ vagy sportszakember tagsági, illetve szerzõdéses
jogviszonyban áll, és
bb)
amellyel szemben az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség vagy
a fogyatékosok országos sportszövetsége (a továbbiakban együtt: sportszövetség)
a doppingszabályzatának az a) pontban meghatározott versenyzõ vagy sportszakember általi
megsértésével összefüggésben jogerõs sportfegyelmi büntetést szab ki,
c)
felfüggeszti vagy – a meghatározott idõszakra vonatkozó költségvetési támogatás esetén – visszavonja annak
a sportszövetségnek a költségvetési támogatását,
ca)
amelynek a b) pontban meghatározott sportszervezet a tagja, illetve amelynek versenyrendszerében
részt vesz, és
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cb)

amely sportszövetség – a nemzeti doppingellenes szervezet vezetõjének tájékoztatása szerint – nem
tesz eleget a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott
feladatainak.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott, a kedvezményezettre vonatkozó jogerõs büntetést kiszabó
határozat egy példányát az eljáró doppingbizottság a határozat jogerõre emelkedésétõl számított öt napon belül
továbbítja a támogatónak.
(3) A nemzeti doppingellenes szervezet vezetõje az (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakról szóló tájékoztatását
a tudomásszerzéstõl számított öt napon belül továbbítja a támogatónak.
(4) A költségvetési támogatás teljes összegének – (1) bekezdés szerinti – felfüggesztésére vagy visszavonására akkor van
lehetõség, ha:
a)
a doppingszabályzat megsértése, a doppingellenes feladatok teljesítésének elmulasztása kiemelt nemzetközi
sporteseményen történik,
b)
a doppingvétséget a sportág utánpótláskorú versenyzõjének sérelmére követik el, vagy
c)
a doppingvétséget a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezmény kihirdetésérõl szóló
kormányrendeletben foglalt, tiltott szereket és módszereket meghatározó jegyzékben szereplõ anabolikus
szerekkel, peptid hormonokkal (ennek mimentikumaival és analógjaival) vagy antiösztrogén szerekkel
összefüggésben követik el.
22. §

(1) A költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésének idõtartamáról, a visszafizetendõ költségvetési
támogatás összegérõl a támogató a 21. § (1) bekezdésében meghatározott magatartások, a 21. § (4) bekezdése,
valamint a (2) és a (3) bekezdés figyelembevételével, a határozat vagy a tájékoztatás kézhezvételétõl számított nyolc
napon belül dönt.
(2) A költségvetési támogatás felfüggesztésének kezdõ idõpontja a Gerevich Aladár-sportösztöndíj esetében
a felfüggesztésrõl szóló döntést követõ hónap elsõ napja, egyébként a költségvetési támogatás felfüggesztésérõl
szóló döntés meghozatalának napja.
(3) A költségvetési támogatás felfüggesztésének idõtartama
a)
a 21. § (1) bekezdés a) pontja esetén nem lehet hosszabb, mint a versenyzõvel vagy sportszakemberrel
szemben kiszabott jogerõs döntésben meghatározott eltiltás büntetés idõtartama, más büntetés alkalmazása
esetén legfeljebb egy év,
b)
a 21. § (1) bekezdés b) és c) pontja esetén legfeljebb egy év.
(4) A költségvetési támogatás felfüggesztésének idõtartama alatt állami sport célú támogatás a sportág szakmai
feladatainak ellátásával összefüggésben – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – nem nyújtható.
(5) A költségvetési támogatás visszavonásáról, illetve felfüggesztésérõl való döntés nem veszélyeztetheti
a sportszervezet vagy a sportszövetség utánpótlás-nevelési feladatainak ellátását.
(6) A visszavont költségvetési támogatást a (7) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a kedvezményezett
– a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított tizenöt napon belül – visszafizeti a minisztérium
10032000-01220328-50000005 számú fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználási keretszámlára az átutalási megbízás
közlemény rovatában az Áht. azonosító és a szerzõdésszám megjelölésével.
(7) Ha a MOB-nak nyújtott költségvetési támogatás végsõ felhasználója nem a MOB, a visszavont költségvetési
támogatást a költségvetési támogatás végsõ felhasználója – a visszavonásról szóló értesítés kézhezvételétõl számított
tizenöt napon belül – a MOB részére fizeti vissza. A MOB a visszafizetett költségvetési támogatást az elõirányzat
felhasználásával azonos célra 2014. június 30-ig felhasználhatja. A fel nem használt támogatást a MOB a minisztérium
számára visszafizeti.
(8) A támogató a költségvetési támogatás visszavonásáról vagy felfüggesztésérõl a döntés meghozatalát követõ öt
napon belül értesíti a nemzeti doppingellenes szervezet vezetõjét.

23. §

(1) Ha a kedvezményezett neki fel nem róható okból nem teljesíti a támogatási szerzõdésben vállalt kötelezettségeit vagy
a támogatási szerzõdés meghiúsul, köteles azt az okról való tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül írásban
bejelenteni a támogatónak, és a fel nem használt költségvetési támogatásról írásban lemondani, azt visszafizetni,
valamint a költségvetési támogatás felhasznált részérõl elszámolni.
(2) A vissza nem térítendõ céllal nyújtott költségvetési támogatás esetén bármely okból visszafizetésre kötelezett
kedvezményezettnek a visszafizetési határidõ lejárta elõtt írásban benyújtott, részletes indokolást tartalmazó
kérelmére biztosított részletekben történõ teljesítés a hárommillió forintot el nem érõ költségvetési támogatások
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esetén a hat hónapot, a hárommillió forint összegû és az azt meghaladó költségvetési támogatások esetén a tizenkét
hónapot nem haladhatja meg. A részletfizetési kedvezmény biztosítására a támogató és a kedvezményezett külön
megállapodást kötnek.

II. FEJEZET
SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA
8. Versenysport támogatása
24. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a)
a kiemelt hazai rendezésû sportesemények rendezését,
b)
a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók megvalósítását,
valamint a korábban felmerült, ki nem egyenlített tartozásállomány kezelését,
c)
a sportszakemberek képzését, továbbképzését, valamint sporteseményeken, kongresszusokon,
konferenciákon történõ részvételt, ezek magyarországi megrendezését, a megrendezésre való pályázást,
valamint sportdiplomáciai tevékenységgel összefüggõ feladatok ellátását,
d)
a sportszakmai képesítések modul rendszerû szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási
segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,
e)
a sportinformációs rendszerek kialakításával, mûködtetésével, modulszerû továbbfejlesztésével kapcsolatos
feladatokat, szakértõi tevékenységet,
f)
a fogyatékkal élõk speciális világjátékaira történõ felkészülést és részvételt, valamint a fogyatékkal élõk felnõtt
világ- és Európa-bajnokságaira történõ felkészülést és részvételt.
(2) A „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével, továbbá
támogatási elõleg biztosításával.

25. §

(1) A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat a sportszövetség,
annak jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet,
a MOB, az a)–d) pont szerinti esemény megvalósításában résztvevõ gazdasági társaság, valamint a testkultúrával
kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények részére az a)–d) pont szerinti kiemelt hazai
rendezésû, nemzetközi jelentõségû sport- és sportdiplomáciai események rendezésével összefüggõ költségek
legfeljebb ötven százalékának fedezetéhez:
a)
a felnõtt és az az alatti elsõ utánpótlás korosztály világbajnoksága,
b)
a felnõtt és az az alatti elsõ utánpótlás korosztály Európa-bajnoksága,
c)
a felnõtt Világkupa (az adott sportág nemzetközi szövetsége által az éves versenynaptárban Világkupaként
meghatározott verseny),
d)
világ- és európai sportági szövetség által rendezett kongresszus, konferencia, ilyen szövetség irányító és
szakmai szerveinek ülése.
(2) Ha a sportszövetség elõzetes jóváhagyását követõen a sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti
egysége vagy a sportszövetséggel tagsági viszonyban álló sportszervezet nyeri el az (1) bekezdés szerinti
sportesemény rendezési jogát, a regisztrációs kérelem és a támogatási kérelem benyújtására, valamint sikeres pályázat
esetén a sportesemény költségvetési támogatására a sportszövetség bevonásával kerülhet sor a sportszövetség kezesi
felelõssége mellett.
(3) Az Európa- és világbajnoki versenysorozaton belül megrendezett mérkõzés, verseny, futam nem minõsül
az (1) bekezdés szerinti sporteseménynek.

26. §

(1) A sportrendezvény rendezési jogára vonatkozó pályázat benyújtását legalább negyvenöt nappal – ha a pályázat
benyújtásához a Kormánynak a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény rendezésére, létesítményfejlesztésre,
beruházásra vonatkozó garanciavállalása, a költségvetési támogatásról szóló, vagy ötvenmillió forintot meghaladó
támogatási kérelemre vonatkozó szándéknyilatkozata szükséges, legalább kilencven nappal – megelõzõen a 25. §
(1) bekezdésében meghatározott szervezet a sportesemény megrendezésének szándékát és az elõirányzatból való
költségvetési támogatás iránti kérelmét tartalmazó regisztrációs kérelmet nyújt be a miniszter részére, kivéve a 27. §
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(2) bekezdésében meghatározott esetet. A regisztrációs kérelmet a 3. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is
közzétett – nyomtatványon kell postai és elektronikus úton megküldeni.
A miniszter a regisztrációs kérelmet annak kézhezvételétõl számított harminc napon belül elbírálja, dönt annak
nyilvántartásba vételérõl vagy elutasításáról, amelyrõl a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet értesíti.
Ha a regisztrációs kérelem kiegészítésre vagy kijavításra szorul, azt a miniszter hiánypótlás végett a kérelmezõ
sportszövetségnek legfeljebb tizenöt napos határidõ kitûzésével visszaküldi.
A miniszter a regisztrációs kérelem nyilvántartásba vételét elutasítja, ha
a)
nem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet nyújtotta be,
b)
nem a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény megrendezésének szándékát tartalmazza, vagy
c)
a regisztrációs kérelem a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet hibájából hiányosan került
benyújtásra, és a hiánypótlás nem vezetett eredményre.
Ha a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázathoz a Kormány döntését igénylõ létesítményfejlesztés,
beruházás szükséges, a regisztrációs kérelemhez – a sportesemény megrendezésének támogatási kérelme mellett –
a sportesemény tervezett helyszínéül szolgáló létesítmény vezetõjének a sportesemény megrendezéséhez szükséges
elõzetes és részletes beruházási és fejlesztési költségtervét tartalmazó írásbeli nyilatkozatát is csatolni kell.
A regisztrációs kérelem nyilvántartásba vétele a miniszter részére fizetési kötelezettségvállalást nem jelent.

27. §

(1) A sportesemény rendezési jogának elnyerése esetén a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet támogatási
kérelmet nyújthat be – legkésõbb a sportesemény idõpontját megelõzõ év április 30-ig – a miniszter részére.
A támogatási kérelmet a 4. melléklet szerinti – a minisztérium honlapján is közzétett – nyomtatványon kell postai és
elektronikus úton megküldeni.
(2) A miniszter – egyedi kérelemre – a 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemény esetén eltekinthet a regisztrációs kérelem
benyújtásától, és a támogatási kérelem az (1) bekezdés szerinti határidõt követõen is benyújtható, ha:
a)
a sportesemény rendezési jogára vonatkozó pályázat az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõen kerül
kiírásra;
b)
az adott nemzetközi szövetség elõzetes írásbeli egyeztetést követõen a sportesemény megrendezésére kéri fel
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetet; vagy
c)
a sportesemény kiemelkedõ sportszakmai jelentõségû.
(3) Ha az évenként megrendezendõ Világkupa rendezési jogára vonatkozóan pályázat nem kerül kiírásra,
a sportszövetségnek kizárólag a 4. melléklet szerinti támogatási kérelmet kell postai és elektronikus úton megküldenie
a minisztérium részére a sportrendezvény idõpontját megelõzõ év április 30-ig.

28. §

(1) A miniszter a beérkezett támogatási kérelmek alapján dönt a költségvetési támogatásban részesíthetõ, a 25. §
(1) bekezdésében meghatározott szervezetekrõl.
(2) A tárgyévre vonatkozó költségvetési támogatásról való döntés során a következõ szempontokra kell figyelemmel
lenni:
a)
a sportesemény hazai megrendezésének eredményességi, kvalifikációs, sportdiplomáciai szerepe,
b)
a sporteseményen részt vevõ országok, sportolók, nézõk várható száma,
c)
a sportesemény közvetítésének Magyarország kedvezõ nemzetközi megítélésére gyakorolt hatása,
d)
a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés, akadálymentesítés, a beruházás
sportágfejlesztési és sportpolitikai, valamint gazdaságösztönzõ hatása,
e)
a sportesemény, valamint az azzal összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés, beruházás hosszú távú
– költségvetési éven áthúzódó – hatása,
f)
a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó egyéb állami sport célú
támogatási kérelem,
g)
a sporteseménnyel összefüggõ sportinfrastruktúra-fejlesztés a nyári olimpiai és paralimpiai játékok, valamint
a Nemzetközi Világjátékok Szövetsége (Sportaccord) IWGA Világjátékok Magyarországon történõ
megrendezésével is összefüggõ összetettsége, jelentõsége,
h)
a sporteseménynek a sportág további fejlõdésére gyakorolt, várható hatása,
i)
a fogyatékos személyek társadalmi integrációjára gyakorolt hatása.
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29. §

A 25. § szerinti költségvetési támogatás esetén – a 11. §-ban meghatározottak mellett – a támogatási szerzõdés
megkötésének feltételei a következõk:
a)
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet lehetõvé teszi, hogy a támogatási szerzõdés megkötésétõl
a költségvetési támogatás felhasználásával történõ elszámolásig a miniszter képviselõje tanácskozási joggal
részt vehessen a szervezõbizottság munkájában,
b)
a 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet költségvetést készít és nyújt be a miniszter részére, amely
alapján meghatározásra kerül, hogy a miniszter által nyújtott költségvetési támogatás milyen rendezési
költségekhez használható fel.

30. §

(1) A 25. § (1) bekezdésében meghatározott szervezet a támogatási szerzõdésben megállapított elszámolási határidõig
a miniszter részére megküldi a sportesemény szakmai értékelését is.
(2) Az elszámolás (1) bekezdés szerinti határideje legkésõbb 2014. november 30-a lehet.

31. §

A 24. § (1) bekezdés b) és d) pontja esetében kedvezményezett lehet az országos sportági szakszövetség, az országos
sportági szövetség, sportköztestület, a fogyatékosok országos szövetségei, sportszervezetek, a testkultúrával
kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmény, központi költségvetési szerv és a Magyar
Turizmus Zrt.

32. §

A 25. § (1) bekezdése szerinti sportesemények körébe nem tartozó, azonban sportszakmai szempontból kiemelkedõ
jelentõségû hazai rendezésû, nemzetközi sportesemények rendezésével összefüggõ költségek legfeljebb harminc
százalékának fedezetéhez a miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást
nyújthat sportszövetség, sportszövetség jogi személyiséggel felruházott szervezeti egysége, sportszervezet, sport
köztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevõ gazdasági társaság, valamint a testkultúrával kapcsolatos
felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények támogatási kérelme alapján.

33. §

A miniszter a „Versenysport támogatása” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújthat sportszövetség,
sportszervezet, sport köztestület, a sportesemény megvalósításában részt vevõ gazdasági társaság, valamint
költségvetési szerv részére a 25. § (1) bekezdése és a 32. § szerinti sportesemény rendezéséhez szükséges
sporteszközök, berendezések, sportfelszerelések beszerzéséhez.

34. §

(1) A 24. § (1) bekezdés e) pontjában foglalt, a sportinformációs rendszer kialakításával, mûködtetésével, modulszerû
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatok keretében kerül támogatásra a rendszer adattörzs bõvítéséhez és
frissítéséhez kapcsolódó feladatok folyamatos ellátása, különösen
a)
a funkcionalitás javítása és az esetleges redundanciák kiküszöbölését célzó informatikai-paraméterezési
feladatok elvégzése,
b)
a rendszer használatába bevont szervezetek adminisztrátori struktúrájának kialakítása, valamint
c)
a rendszer széles körben történõ megismeréséhez és használatához szükséges kommunikációs és
disszeminációs, különösen médiakampányok lebonyolítása.
(2) A 24. § (1) bekezdés e) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB és központi költségvetési
szerv lehet.

9. Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával,
továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása
35. §

(1) A miniszter az „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére a sportolói életpálya bevezetése és
fenntartása, a magyar sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése
érdekében – a MOB szakmai felügyelete mellett – támogatja a kiemelt utánpótlás-nevelési központok akadémiai
rendszerû fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintû szakmai képzést és a felkészüléshez szükséges
sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot, átjárhatóságot a köznevelés
intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó terhelés, idõbeosztás rugalmas kialakítása céljából
(a továbbiakban: akadémiai program).
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(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettjei országos sportági szakszövetségek és
sportszervezetek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok mellett
a)
tárgyi eszköz beruházásra, felújításra;
b)
a köznevelési intézményrendszerben megvalósuló köznevelési, képzési feladatokra;
c)
az akadémiai program megvalósítását segítõ kollégiumi nevelésre és ellátásra, sportegészségügyi és
sporttudományi feladatok elvégzésére;
d)
az akadémiai programban részt vevõ igazolt sportolók havonta legfeljebb bruttó százezer forint összegû,
az akadémiai programban való részvétel céljaival összhangban álló támogatására;
e)
versenyre, mérkõzésre, edzésre, edzõtáborba történõ személyszállítás költségére;
f)
sportlétesítmény, sportpálya – igazolt használat alapján számított – bérleti díjára;
g)
felkészítéssel, edzõtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költségére
használható fel.
(4) A miniszter az „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ
utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére támogatja – a MOB szakmai
felügyelete mellett – a Magyar Labdarúgó Szövetség (a továbbiakban: MLSZ) utánpótlás-nevelési programját és
az abban részt vevõ sportszervezeteket, ezek jogi személyiséggel rendelkezõ szakosztályait, szervezeti egységeit,
köznevelési intézményeket, sportiskolákat és diáksport egyesületeket, valamint a sport fejlesztését szolgáló,
utánpótlás-neveléssel foglalkozó közhasznú alapítványokat. A költségvetési támogatás a 45. § (1) bekezdésében
foglalt feladatokra használható fel.
(5) A „Országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható támogatás, egyedi
döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével, továbbá támogatási
elõleg biztosításával.

10. Az olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló
feladatok támogatása
36. §

(1) Az „olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatás kedvezményezettje – a 44. § (2) bekezdésében
meghatározott költségvetési támogatás kivételével – a MOB, központi költségvetési szerv, sportszövetségek.
Az „olimpiai mozgalommal összefüggõ, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok
támogatására” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés
alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével, továbbá támogatási elõleg
biztosításával.
(2) Az elõirányzatból nyújtott költségvetési támogatás egyes jogcímei felhasználásának részletes szabályait a 37–49. §
határozza meg.

37. §

A miniszter a „Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása” elõirányzat terhére támogatja a versenysport
és az olimpiai felkészülés következõ szakmai feladatait:
a)
az olimpiai és paralimpiai felkészülést, az olimpiai és paralimpiai kvalifikációt eredményezõ versenyekre történõ
felkészülést és részvételt, az országos sportági szakszövetségek, az országos sportági szövetségek,
a fogyatékosok országos sportszövetségei, a sérülés-specifikus sportszövetségek, valamint e sportszövetségek
jogi személyiséggel rendelkezõ szervezeti egységei, továbbá – a sportágak olimpiai és paralimpiai
eredményességét is figyelembe véve – tagszervezeteiként mûködõ sportszervezetek (mûhelyek) szakmai
feladatainak ellátását;
b)
az országos sportági szakszövetségek és az országos sportági szövetségek szakmai programjai és feladatai
megvalósításával összefüggõ mûködési költségeit;
c)
a Nemzetközi Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékaira, valamint a Küzdõsportok
Világjátékaira való felkészülés szakmai feladatainak ellátását, valamint a részvétellel kapcsolatos költségeket;
d)
a versenysport fejlesztésének feladatait, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepciók (ideértve
az utánpótlás-fejlesztési koncepciókat is) megvalósítását, a korábban felmerült, ki nem egyenlített
tartozásállomány kezelését;
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az olimpiai központok mûködtetését és fejlesztését végzõ szervezet útján a Magyar Paralimpiai Bizottságnak
(a továbbiakban: MPB) és az országos sportági szakszövetségnek – az olimpiai központokról szóló
jogszabályban meghatározott – olimpiai központban való edzõtáborozását és versenyrendezését;
a Gerevich Aladár-sportösztöndíj folyósítását;
a II. Nyári Ifjúsági Olimpiai Játékokra történõ felkészülést és kvalifikációt;
a téli és nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF) való részvételt;
az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF) történõ részvételt.

(1) A 37. § a), c) és g) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során a következõ tételek számolhatók el:
a)
a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
b)
a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai programok rendezésének költségei,
c)
a sportdiplomáciai feladatokkal összefüggõ költségek,
d)
a sportegészségügyi ellátással (különösen válogatott vagy olimpiai, paralimpiai kerettagok
sporttevékenységével összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás,
sportegészségügyi eszközök, mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) összefüggõ
költségek,
e)
a válogatott kerettag versenyzõk doppingvizsgálatával, doppingellenes felvilágosításával összefüggõ
költségek,
f)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával, valamint a sporttevékenységbe bevont állatok vásárlásával és
tartásával kapcsolatos költségek,
g)
a sportszövetség vagy sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ, vagy az általa bérelt,
a felkészülésre vagy edzõtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, mûködtetésével összefüggõ
költségek,
h)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott, a sportolók felkészítésében közvetlenül közremûködõ
sportszakemberek juttatásai és a munkaadókat terhelõ járulékok,
i)
sportszakmai kiadványok elkészítésének, megjelentetésének, beszerzésének költségei.
(2) A 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatás felhasználása során – az (1) bekezdésben meghatározottak mellett –
a következõ tételek számolhatók el:
a)
a nemzeti és a nemzetközi szervezetek tagdíjai, a regisztrációs és licencdíjak,
b)
a sportszövetségi, sportszervezeti iroda mûködésével kapcsolatos költségek,
c)
a sporttevékenységgel közvetlenül összefüggõ szakmai, kommunikációs és marketing kiadványok
megjelentetésének, beszerzésének költségei,
d)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a munkaviszonyban, valamint a munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatásai, a munkaadót terhelõ járulékok,
e)
a pénzügyi tevékenységgel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
f)
a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportszövetség, sportszervezet sporttevékenységével
kapcsolatos belföldi utazási költségek.
(3) A 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatásban részesülõ országos sportági szakszövetség, országos sportági
szövetség a költségvetési támogatást az Stv.-ben, valamint az alapszabályában meghatározott feladatokra köteles
fordítani. A szövetségi költségvetési támogatások összegének meghatározásakor az országos sportági
szakszövetségek, országos sportági szövetségek következõ szövetségi adatait kell figyelembe venni:
a)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma több mint ötszáz;
b)
a szövetségi tagszervezetek száma több mint húsz;
c)
az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján számított sportági eredményességi pontszám nem nulla.
(4) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül
kettõnek nem felel meg, a 37. § b) pontja szerinti költségvetési támogatása az adott évben nem lehet több másfélmillió
forintnál.
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(5) Ha az országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség a (3) bekezdésben meghatározott feltételek közül
legalább kettõnek megfelel, a támogatási döntéskor az országos sportági szakszövetségek, országos sportági
szövetségek következõ adatait kell figyelembe venni:
a)
a 37. § b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg huszonöt százalékának
felosztása az 5. mellékletben meghatározott pontérték-táblázat alapján kiszámított sportági eredményességi
pontszám alapján történik;
b)
a 37. § b) pontjában foglaltak költségvetési támogatására rendelkezésre álló összeg hetvenöt százalékának
felosztása a következõ adatok alapján történik, a megjelölt arányban
ba)
a sportszövetség által fizetendõ nemzetközi tagdíjak egyszeres szorzóval,
bb)
a sportágban kiadott belföldi versenyengedélyek száma négyszeres szorzóval,
bc)
a sportszövetségi tagszervezetek száma négyszeres szorzóval,
bd)
a sportszövetség közgyûlése által elfogadott mérleg szerinti éves költségvetés egyszeres szorzóval,
be)
a sportági tradíciók (a magyar sportszövetség megalakulásának éve) háromszoros szorzóval,
bf)
egyéb, elõre nem számszerûsíthetõ szempontok, azaz a sportág szállítási igénye kétszeres szorzóval,
pályaigénye kétszeres szorzóval, technikai igényei és állatok bevonásának igénye négyszeres
szorzóval, edzõpartner bevonásának igénye négyszeres szorzóval, nõi és férfi szakágai hatszoros
szorzóval, olimpiai szakágak száma hatszoros szorzóval.
(6) A 37. § d) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a sportszövetség által igénybe vett,
a versenysport fejlesztésével, különösen a sportági stratégiai fejlesztési koncepció megvalósításával összefüggõ
szakértõi tevékenység díjazása számolható el.
(7) A 37. § e) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a következõ költségek számolhatók el:
a)
az edzõtáboroztatással közvetlenül összefüggõ szállás és étkezés költsége;
b)
a létesítménybérlet (az igazolt használat alapján);
c)
az edzõmérkõzés rendezésével (ideértve az edzõmérkõzés biztonságos megrendezésével összefüggõ,
a mentéssel, a biztonság biztosításával) kapcsolatos költség;
d)
az olimpiai központ sportorvosi szakrendelõjében rendelkezésre álló gyógyszerek költsége;
e)
versenyrendezéssel összefüggõ költségek.
(8) A 37. § c), valamint h)–i) pontjában meghatározott költségvetési támogatás felhasználása során a Nemzetközi
Világjátékok Szövetségének (Sportaccord) IWGA Világjátékain, a Küzdõsportok Világjátékain, a téli és nyári Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), valamint az Ausztrál Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (AYOF) történõ részvétellel
összefüggõ kiadások számolhatók el.
39. §

A „Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése” elõirányzat szolgál a következõ célok
költségvetési támogatására:
a)
a Nemzet Sportolója Címmel járó életjáradék folyósítása,
b)
az olimpiai járadék folyósítása,
c)
nyugdíjas olimpiai és világbajnoki érmes sportolók, azok özvegyei, valamint a kiemelkedõ sporteredmények
elérésében közremûködõ nyugdíjas sportszakemberek rászorultsági alapon történõ költségvetési támogatása,
d)
a Gerevich Aladár-sportösztöndíj rendszer mûködtetése,
e)
eredményességi támogatás.

40. §

(1) A MOB Gerevich Aladár-sportösztöndíjként kiemelt sportösztöndíjat és szövetségi sportösztöndíjat adományozhat
az olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai, speciális világjáték-válogatott kerettag versenyzõ, valamint a felkészítésében
közremûködõ edzõ, szövetségi kapitány, válogatott vezetõedzõ és a versenyzõ felkészítésében közvetlenül részt vevõ
egyéb sportszakember (a 41. § és a 42. § alkalmazásában a továbbiakban együtt: edzõ) részére.
(2) A sportösztöndíj 2013. évi keretösszegét, valamint a 41. § és a 42. § alapján sportösztöndíjban részesíthetõ természetes
személyek legnagyobb számát a MOB elnöksége állapítja meg. A szövetségi sportösztöndíj keretét a MOB elnöksége
az 5. melléklet szerinti pontérték-táblázat alapján az országos sportági szakszövetségek és országos sportági
szövetségek javaslatára figyelemmel határozza meg azzal, hogy az egyes sportágak keretösszegeit a sportági
összpontszám arányában veszi figyelembe.
(3) A 41. §-ban és a 42. §-ban meghatározott jogosultsági feltételek mellett sportösztöndíjra
a)
csak válogatott kerettag versenyzõ jogosult, amely feltétel meglétét a szövetség igazolja,
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b)

(4)

(5)
(6)
(7)
(8)

41. §

csak olyan, az a) pontban meghatározott versenyzõt felkészítõ edzõ jogosult, aki
ba)
a sport területén képesítéshez kötött tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben
meghatározott legalább középfokú edzõi képesítéssel, vagy más, a közvetlen sportszakmai
felkészítéssel összefüggõ képesítéssel, továbbá
bb)
a versenyzõ sporttevékenységének feltételeit, felkészítését biztosító sportszervezettel vagy
a versenyzõ részére versenyengedélyt kiadó sportszövetséggel fennálló, foglalkoztatásra irányuló
jogviszonnyal
rendelkezik, és e feltételek fennállását igazolja.
Külföldi állampolgárságú edzõ sportösztöndíjra jogosultságának – kivéve az (5) bekezdésben foglaltakat –
a (3) bekezdés b) pontjában foglaltakon kívül további feltétele, hogy az edzõ
a)
az edzõi tevékenység végzésére jogosító okirat honosított példányának másolatát,
b)
a társadalombiztosítási jogviszony fennállásának igazolására alkalmas okirat másolatát,
c)
annak igazolását, hogy bankszámlával rendelkezik, továbbá
d)
a tartózkodási engedélye másolatát – amelybõl megállapítható, hogy legalább a munkaszerzõdés,
munkavégzésre irányuló egyéb szerzõdés idõtartamával megegyezõ idõtartamban Magyarország területén
jogszerûen tartózkodik –
csatolja.
Az EGT-állampolgárságú edzõk esetében a sportösztöndíjra jogosultság feltételei azonosak a magyar
állampolgárságú edzõkre a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételekkel.
A sportösztöndíjban részesülõkrõl a MOB elnöksége a 41. §-ban és a 42. §-ban meghatározottak szerint dönt és
gondoskodik a havi sportösztöndíjak tárgyhónapot követõ hónap 15. napjáig történõ folyósításáról.
Ha a versenyzõvel, edzõvel szemben doppingvétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt doppingeljárás
indul, a sportösztöndíj folyósítását fel kell függeszteni.
Vissza kell vonni a sportösztöndíjat, ha
a)
a versenyzõ válogatott kerettagsága megszûnik,
b)
az edzõ (3) bekezdés a) pontjában meghatározott versenyzõt felkészítõ jogosultsága megszûnik,
c)
a versenyzõvel vagy az edzõvel szemben jogerõs doppingbüntetésként eltiltás kerül kiszabásra.

(1) Kiemelt sportösztöndíjban részesíthetõ az elõzõ négy évben olimpiai játékokon, paralimpián és világbajnokságokon,
sakkolimpián és speciális világjátékokon kizárólag olimpiai, paralimpiai, sakkolimpiai és speciális világjáték
versenyszámban olimpiai, paralimpiai érmes vagy világbajnoki eredményt elért
a)
versenyzõ,
b)
versenyzõt felkészítõ edzõ.
(2) A kiemelt sportösztöndíj mértéke
a)
versenyzõ esetén
aa)
egyéni sportágban elért, sportösztöndíjra jogosító eredmény után havonta négyszázezer forint,
ab)
egyéni sportág csapat versenyszámaiban vagy csapatsportágban elért, sportösztöndíjra jogosító
eredmény után versenyzõnként havonta legalább kétszázezer, legfeljebb háromszázezer forint;
b)
edzõ esetén – a (3) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel –
ba)
az a) pont aa) alpontjában meghatározott versenyzõ által elért, kiemelt sportösztöndíjra jogosító
eredmény után havonta négyszázezer forint,
bb)
az a) pont ab) alpontjában meghatározott versenyzõk, csapat által elért, kiemelt sportösztöndíjra
jogosító eredmény után havonta háromszázezer forint.
(3) A kiemelt sportösztöndíjban részesülõ személyekrõl a MOB elnöksége
a)
versenyzõ esetén az elért eredményekre,
b)
edzõ esetén a legjobb eredményt elért versenyzõjének eredményessége és az edzõ szakmai pályafutásának
értékelésére
figyelemmel dönt.
(4) A versenyzõ a (2) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában meghatározott jogcímek közül csak egy alapján jogosult
költségvetési támogatásra. Az edzõ a (2) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontjában meghatározott jogcímek közül csak
egy alapján jogosult költségvetési támogatásra.
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42. §

(1) Szövetségi sportösztöndíjban részesíthetõ a 41. § (1) bekezdése hatálya alá nem tartozó felnõtt, valamint utánpótlás
korosztályban induló versenyzõ, és a felkészítését végzõ edzõ.
(2) A szövetségi sportösztöndíj mértéke a (3) és (4) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel
a)
sportoló esetén havonta legalább harmincezer, legfeljebb háromszázezer forint,
b)
edzõ esetén havonta legalább ötvenezer, legfeljebb háromszázezer forint.
(3) A fogyatékosok sportjában mûködõ sportszövetségek vagy ezek tagszervezetei által foglalkoztatott edzõ, továbbá
a fogyatékosok sportjának versenyrendszerében induló versenyzõ sportösztöndíjának mértéke – a (4) bekezdésre is
figyelemmel – versenyzõ és edzõ esetén egyaránt havonta legalább húszezer, legfeljebb százötvenezer forint.
(4) A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség részére biztosítandó sportösztöndíj-keret kizárólag edzõk támogatására
fordítható.
(5) A szövetségi sportösztöndíj pályázati rendszerben kerül felhasználásra, a pályázatot a MOB elnöksége írja ki és dönt
a beérkezett pályázatokról.
(6) A sportszövetségek negyedévente egy alkalommal a MOB elnöksége részére javasolhatják az éves keretösszegen
belül a költségvetési támogatás mértékének, valamint a támogatott személyek körének a módosítását.

43. §

(1) A miniszter a „Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai” elõirányzat terhére támogatja a nemzeti
doppingellenes szervezet (Hungarian National Anti-doping Organization, a továbbiakban: HUNADO) által ellátott
következõ doppingellenes feladatokat:
a)
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a versenyzõk
doppingellenõrzése;
b)
a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló kormányrendelet szerinti egyéb doppingellenes feladatok;
c)
a Terápiás Alkalmazási Kivétel Bizottság és a doppingbizottság mûködtetése;
d)
a doppingellenes nemzetközi szerzõdésekbõl eredõ kötelezettségek teljesítése;
e)
a doppingellenes neveléssel, felvilágosítással kapcsolatos feladatok;
f)
egyéb, a doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére költségvetési támogatás nyújtható a doppingellenes tevékenységet végzõ
szervezetek részére doppingellenes feladataik ellátásához.

44. §

(1) A miniszter az „Utánpótlás-nevelési feladatok” elõirányzat terhére támogatja a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési
programot (a továbbiakban: Sport XXI. program), a Héraklész Program megvalósítását, a sportiskolákat, az egyéb
utánpótlás-nevelési feladatok ellátását.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére közvetlenül költségvetési támogatást nyújt a fenntartó részére
a Csanádi Árpád Általános Iskola, Középiskola és Pedagógiai Intézet mûködtetésével kapcsolatos költségekhez,
a Központi Sport és Ifjúsági Sportegyesület szakmai feladatai ellátásához, valamint a Duna Kupa versenysorozaton való
részvétel és a Duna Kupa versenysorozat magyarországi megrendezése költségeihez.

45. §

(1) A Sport XXI. program koordinációs feladatai keretében a MOB a költségvetési támogatást a következõ célokra fordítja:
a)
a programban részt vevõ köznevelési intézmények, sportiskolák, sportegyesületek, sportvállalkozások,
valamint utánpótlás-nevelés fejlesztését végzõ alapítványok támogatása,
b)
testnevelõk, edzõk, csoportvezetõk és szervezõk, valamint a program szakszövetség általi irányítását,
felügyeletét, koordinációját végzõk díjazása, valamint a számvitelrõl szóló törvény szerinti más személyi jellegû
ráfordításai,
c)
sportesemények, versenyrendszerek támogatása,
d)
a programhoz kapcsolódó mûködési kiadások támogatása,
e)
egységes informatikai rendszer mûködtetése, fejlesztése,
f)
átfogó teljesítménymérési rendszer mûködtetésének támogatása,
g)
a program mûködtetéséhez kapcsolódó létesítményszükségletek támogatása,
h)
hazai és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
i)
eszközök és felszerelések beszerzésének támogatása,
j)
egyéb, a Sport XXI. program koordinációjával összefüggõ feladatok támogatása.
(2) A Héraklész Program megvalósítása érdekében a MOB a költségvetési támogatást a következõ célokra fordítja:
a)
hazai és nemzetközi edzõtáborokban való részvétel támogatása,
b)
hazai és nemzetközi versenyen, mérkõzésen való részvétel támogatása,
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a Héraklész Programban részt vevõ válogatott kerettagok részvételével megtartott edzések szervezésének
támogatása,
sportlétesítmény-használat kiadásainak támogatása,
sportszakemberek díjazása,
bevizsgált táplálék-kiegészítõk beszerzésének támogatása,
sportegészségügyi háttér biztosításával összefüggõ kiadások támogatása,
sporteszköz, sportruházat beszerzésének támogatása,
egyéb, a Héraklész Programmal szorosan összefüggõ feladatok,
egységes informatikai rendszer mûködtetése, fejlesztése.

(1) A miniszter támogatja az Stv. hatálya alá tartozó olyan köznevelési típusú sportiskolákat, amelyek sportegyesülettel és
országos sportági szakszövetséggel, országos sportági szövetséggel kötött megállapodás alapján utánpótlás-nevelési
feladatokat látnak el, biztosítják a testnevelés tantárgy emelt szintû oktatását, valamint az egyesületi jellegû
sportiskolákat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás a következõ célokra fordítható:
a)
a sportiskolákban használandó sportági sportnevelési modultantervek elkészítése és akkreditációra történõ
elõkészítése,
b)
a sportági sportnevelési modultantervek nyomtatott és elektronikus formában történõ kiadása,
c)
a sportági sportnevelési modultantervekhez kapcsolódó módszertani kézikönyvek nyomtatott és elektronikus
formában történõ kiadása,
d)
a sportiskolai rendszer köznevelési intézménytípusaiban alkalmazandó sportpedagógiai és sportpszichológiai
koncepció kidolgozása,
e)
kiemelt és modelliskolák (referenciaiskolák), valamint a rendszerbe folyamatosan bekapcsolódó intézmények
és szakmai mûhelyek munkája,
f)
a sportiskolai kerettanterv megvalósításához kapcsolódó versenyeztetéssel, edzõtáboroztatással kapcsolatos
költségek támogatása,
g)
a sportiskolai kerettanterv megvalósításában közremûködõ pedagógusok programmal kapcsolatos
többletfeladatainak díjazása,
h)
a sportiskolai kerettanterv megvalósítását segítõ eszközbeszerzés,
i)
egyéb, a sportiskolai programhoz közvetlenül kapcsolódó feladatok,
j)
egységes informatikai rendszer mûködtetése, fejlesztése,
k)
egyesületi jellegû sportiskolák szakmai feladatainak ellátása.
(3) A miniszter támogatja a versenyzõi élsportoló osztályokat mûködtetõ köznevelési intézményeket, azok adott tanévi
mûködési költségeit, a versenyzõk kiegészítõ oktatását, vizsgára való felkészítését.

47. §

A miniszter támogatja az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok ellátását a következõk szerint:
a)
az Olimpiai Reménységek Versenyén (a továbbiakban: ORV) történõ részvételt,
b)
az ORV magyarországi megrendezését,
c)
a sportegyesületek utánpótlás-nevelési mûhelyeinek szakmai munkáját.

48. §

A miniszter költségvetési támogatást nyújthat az országos sportági szakszövetségek, országos sportági szövetségek,
sérülés specifikus sportszövetségek, sportszervezetek, köznevelési intézmények, sportiskolák, valamint a Sportiskolák
Országos Szövetsége következõ utánpótlás-nevelési feladatainak ellátásához:
a)
kiemelt jelentõségû hazai rendezésû utánpótlás-sportesemény rendezése,
b)
sportiskolai sport támogatása, az utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló programok
megvalósítása,
c)
egyéb, utánpótlás-neveléssel összefüggõ feladatok.

49. §

A miniszter a paralimpiai mozgalom és a fogyatékos személyek sportjának fejlesztése érdekében a „Fogyatékosok
sportjának támogatása” elõirányzat terhére támogatja:
a)
a paralimpiai felkészülést és a fogyatékosok versenysportját nem paralimpiai versenyszámokban,
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a paralimpiai és nem paralimpiai sportágak területén mûködõ sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (mûhelyek) szakmai programjai és feladatai
megvalósítását, valamint az ezzel összefüggõ mûködési költségeit,
a fogyatékosok sportjában országos vagy megyei szinten valamennyi fogyatékossági ágban és több
sportágban – a fogyatékosok sportja területén – mûködõ sportszövetség, sportszervezet szakmai programjait
és feladatait, valamint az ezek megvalósításával összefüggõ mûködési költségeit,
az olimpiai központban való edzõtáborozást,
hazai és nemzetközi versenyeken való részvételt,
sportolók felkészülését és részvételét a speciális világjátékokon,
sportszakemberek foglalkoztatásának költségeit,
sportfelszerelés, sporteszközök, sportágspecifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat beszerzését,
sportegészségügyi feladatok ellátását (különösen a paralimpiai és speciális világjátékok kerettagjainak
sporttevékenységével összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás
igénybevételét, sportegészségügyi eszközök, mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok
beszerzését),
a fogyatékosok sportjának fejlesztését szolgáló sportszakmai és sporttudományos programokat,
a sportszakember-képzési feladatokat,
a sport által megvalósuló integrációt elõsegítõ programokat,
a sportrehabilitációs programokat,
egyéb, a paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátását,
a fogyatékosok nem paralimpiai sportágak területén mûködõ civil szervezetei, ezek jogi személyiséggel
rendelkezõ szervezeti egységei, valamint sportszervezetei (mûhelyek) szakmai programjait és feladatait,
továbbá az ezek megvalósításával összefüggõ mûködési költségeit,
a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli, rendszeres, terápiás jellegû sportoktatását és programjait,
a fogyatékos személyek szabadidõsportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi
rendezvényeit,
egyéb, a fogyatékosok sportjának fejlesztésével összefüggõ feladatok ellátását.

11. Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
50. §

(1) A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére
a)
az eredményességi támogatásról szóló kormányrendelet alapján a sportolók, sportszakemberek részére
eredményességi támogatás nyújtható, valamint
b)
a miniszter az általa adományozható elismerésekrõl szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a sport
területén kiemelkedõ szakmai munkát végzõ természetes személyek részére sportszakmai elismerések – díjak,
kitüntetések, dísztárgyak – adományozásának költségeit finanszírozza.
(2) A „Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható
költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ
kifizetésével, továbbá támogatási elõleg biztosításával.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, az (1) bekezdés b) pontja szerinti
költségvetési támogatás kedvezményezettje sportoló, sportszakember és központi költségvetési szerv.

12. Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
51. §

(1) A miniszter a „Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” elõirányzat terhére
a sportorvoslás szabályairól szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel költségvetési támogatást nyújthat
az Országos Sportegészségügyi Intézet részére a válogatott kerettag sportolók olimpiai, paralimpiai, speciális
világjátékokra való felkészülésével összefüggõ emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatához, különösen
a)
az egyes válogatott keretek mellett tevékenykedõ orvosok (keretorvosok), sportpszichológusok, masszõrök,
gyógytornászok tevékenységének szakmai felügyeletéhez; továbbá orvosok (keretorvosok), gyógytornászok,
sportpszichológusok, masszõrök foglalkoztatásához,
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b)

a keretorvossal nem rendelkezõ válogatott keretek sporttevékenységének támogatására szolgáló keretorvosi
csoport mûködtetéséhez,
c)
a válogatott kerettagok szûrõvizsgálatainak elvégzéséhez, táplálkozási tanácsadáshoz,
d)
sportgenomikai laboratórium mûködtetéséhez,
e)
intézményi mûszeres fejlesztéshez, eszközbeszerzéshez,
f)
sportegészségügyi kiadványok vásárlásához, megjelentetéséhez,
g)
olimpiai központokban a sportorvosi ellátáshoz,
h)
sportorvosi – különösen regionális szintû – szakrendelések on-line regisztrációs rendszerének kialakítására,
fejlesztésére,
i)
a sportegészségügy és a sportegészségügyi szakemberek tevékenysége keretében megelõzõ, felvilágosító,
nevelõ, ellenõrzõ tevékenységhez,
j)
doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladatok HUNADO általi ellátásához,
k)
orvosi eszközök, berendezések, mûszerek, gépek beszerzéséhez, javításához, karbantartásához,
mûködtetéséhez,
l)
gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök beszerzéséhez, szolgáltatások igénybevételéhez,
m)
az olimpiai és paralimpiai felkészüléssel, az élsportolók kiemelt sürgõsségi ellátásával kapcsolatos
sportegészségügyi feladatok megvalósításához,
n)
egyéb, a sportegészségüggyel összefüggõ feladatok ellátásához.
(2) Az elõirányzatból költségvetési támogatás nyújtható a MOB, az MPB és a sportszövetségek részére a válogatott
kerettagok sporttevékenységével összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez,
különösen sportág-specifikus orvosi eszközök, berendezések, mûszerek vásárlásához, táplálkozási tanácsadáshoz,
étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlásához, valamint doppingellenes tevékenységgel összefüggõ feladataik
ellátásához.
(3) Az elõirányzatból költségvetési támogatás nyújtható az olimpiai és paralimpiai válogatott kerettag sportolók kiemelt,
soron kívüli sürgõsségi ellátásához.
(4) A „Válogatott kerettagok emelt szintû sportegészségügyi vizsgálatának támogatása” elõirányzat terhére elõ- és
utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével, továbbá támogatási elõleg biztosításával.

13. Szabadidõsport támogatása
52. §

(1) A miniszter a szabadidõsport fejlesztése érdekében a „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére támogatja
a)
a kiemelkedõ szabadidõsport rendezvényeket,
b)
a nõk és családok szabadidõsportjának fejlesztését,
c)
a hátrányos helyzetûek és a fogyatékos személyek szabadidõs sporttevékenységét,
d)
az idõsek szabadidõsportját,
e)
a szabadidõsporttal kapcsolatos kutatásokat,
f)
a szabadidõsport területén mûködõ országos sportszövetségek szakmai programjait és feladatait, valamint
az ezek megvalósításával összefüggõ mûködési költségeit,
g)
szabadidõsport programok céljára is szolgáló létesítmények mûködését, igénybevételét,
h)
szabadidõsport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építését, fejlesztését, korszerûsítését, felújítását,
i)
egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidõsport, az iskolai, diák- és felsõoktatási szabadidõsport
fejlesztésével összefüggõ programok, feladatok ellátását,
j)
a szabadidõsport területén mûködõ szakemberek képzését szolgáló jegyzetek elkészítését és kiadását, továbbá
a szakmai vizsgák írásbeli feladatainak és értékelõ lapjainak kidolgozását és expediálását,
k)
a testkultúrával kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmények és a mellettük
mûködõ sportegyesületek mûhelyeinek szabadidõsporttal kapcsolatos tevékenységét,
l)
a munkahelyi sport fejlesztését,
m)
a hagyományos magyar sportokat,
n)
a 2015. évi, Budapesten megrendezendõ TAFISA (Trim and Fitness International Sport for All Association)
Világkongresszus elõkészítését.
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(2) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében
a)
a szabadidõsport-rendezvény megrendezésével közvetlenül összefüggõ kiadások,
b)
sportegészségügyi ellátással (a rendezvényeken részt vevõ személyek sporttevékenységével összefüggõ sportés egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök, mûszerek,
gyógyszerek, bevizsgált étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) összefüggõ költségek,
c)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág-specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával összefüggõ költségek,
d)
sporttevékenységhez közvetlenül kapcsolódó bérleti díj,
e)
szabadidõsport céljára szolgáló sporttelepek, sportpályák építésével, fejlesztésével, korszerûsítésével,
felújításával közvetlenül összefüggõ költségek,
f)
a költségvetési támogatás legfeljebb húsz százalékáig a sportszövetség, sportszervezet, szervezet
sporttevékenységével kapcsolatos belföldi utazás költségei,
g)
a költségvetési támogatás legfeljebb harmincöt százalékáig a munkaviszonyban, a munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott sportszakemberek juttatása, a munkaadókat terhelõ járulékok,
a gazdasági vezetéssel és könyveléssel kapcsolatos költségek,
h)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportrendezvény szervezésével összefüggõ étkezés
költségei,
i)
a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény szervezésével összefüggõ frissítõk
költségei,
j)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportrendezvény résztvevõinek díjazásával
kapcsolatos közvetlen költségek,
k)
a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos
költségek – az (5) bekezdésben foglalt korlátozással –,
l)
a versenyrendezés (ideértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
rendezésének költségei,
m)
a hazai és külföldi szakmai programokon való részvétel költségei (ideértve a sportdiplomáciai feladatokkal
összefüggõ költségeket is)
számolhatók el.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, területi
önkormányzat, országos kisebbségi önkormányzat, sportszövetség, sportszervezet, köznevelési intézmény, központi
költségvetési szerv, valamint helyi önkormányzat költségvetési szerve vagy többségi tulajdonában álló gazdasági
társasága lehet.
(4) A „Szabadidõsport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés vagy pályázat alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ
kifizetésével, továbbá támogatási elõleg biztosításával.
(5) A költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportrendezvény kommunikációjával kapcsolatos költségek
elszámolását a támogató akkor fogadja el, ha a 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a „Szabadidõsport támogatása”
elõirányzaton rendelkezésre álló eredeti elõirányzat legfeljebb három százaléka erre fedezetet biztosít.

14. Diák- és hallgatói sport támogatása
53. §

(1) A miniszter az iskolai, diák- és felsõoktatási sport fejlesztése érdekében a „Diák- és hallgatói sport támogatása”
elõirányzat terhére támogatja:
a)
a diáksport rendezvényeket, diák szabadidõsport-rendezvényeket, programokat,
b)
a diákolimpiai versenyrendszert,
c)
a diák önkéntesek képzési rendszerét,
d)
a Magyar Diáksport Szövetség által delegált iskolai csapatok, versenyzõk és nemzeti válogatott részvételét
a Nemzetközi Iskolasport Szövetség versenyein,
e)
a felsõoktatási intézményekben tanulók országos bajnokságát, hallgatói szabadidõsport rendezvényeket,
valamint a Magyarországon megrendezésre kerülõ egyetemi világ- és Európa-bajnokságokat,
f)
a felsõoktatási intézmények mellett mûködõ sportegyesületek mûhelyeit,
g)
a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség által delegált magyar egyetemi válogatott részvételét
a külföldön megrendezendõ 2013. évi fõiskolai világbajnokságokon és Universiadékon,
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h)

a Magyar Testnevelõ Tanárok Országos Egyesületének az iskolai és diáksport támogatására, az iskolai
testnevelés színvonalának fejlesztésére irányuló törekvéseit, pályázatait,
i)
a testkultúrával kapcsolatos felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézményeket,
j)
a Magyar Diáksport Szövetség, valamint a Magyar Egyetemi és Fõiskolai Sportszövetség szakmai programjait és
feladatait, továbbá az ezek megvalósításával összefüggõ mûködési költségeit,
k)
a sportszakmai képesítések modul rendszerû szakmai és vizsgakövetelményein alapuló kerettantervei, oktatási
segédletei, valamint a szakmai vizsga szóbeli és írásbeli tételeinek kidolgozását és kiadását,
l)
a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kara szakmai feladatainak és szabadidõs
sportprogramjainak megvalósítását,
m)
az iskolai, diák- és felsõoktatási sporttal összefüggõ szakmai feladatok ellátását,
n)
az iskolai, diák- és felsõoktatási sport népszerûsítésével összefüggõ feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés alapján szakmai feladatok ellátására nyújtott költségvetési támogatás tekintetében:
a)
a sportegészségügyi ellátás (a rendezvényeken, eseményeken részt vevõ személyek sporttevékenységével
összefüggõ sport- és egyéb egészségügyi szolgáltatások, táplálkozási tanácsadás, sportegészségügyi eszközök,
mûszerek, gyógyszerek, étrend-kiegészítõk, vitaminok vásárlása) költségei,
b)
sportfelszerelés, sporteszközök, sportág specifikus technikai eszközök, a sporttevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó sportruházat biztosításával kapcsolatos költségek,
c)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a kedvezményezett sporttevékenységével
kapcsolatos belföldi utazás költségei,
d)
a költségvetési támogatás legfeljebb harminc százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ étkezés
költségei,
e)
a költségvetési támogatás legfeljebb tíz százalékáig a sportesemény szervezésével összefüggõ frissítõk
költségei,
f)
a Magyar Diáksport Szövetség által az (1) bekezdés a) pontja alapján szervezett felmenõ rendszerû diákolimpiai
versenyeken, bajnokságokon kiemelkedõen szereplõ iskolák jutalmazásának költségei,
g)
a hazai és külföldi versenyeken, edzõtáborokban, más szakmai programokon való részvétel költségei,
h)
a versenyrendezés (beleértve a jogdíjakat is) és más szakmai rendezvények, képzések, továbbképzések
megrendezésének költségei,
i)
a sportszervezet tulajdonában, vagyonkezelésében lévõ, vagy az általa bérelt vagy más jogcímen használt,
a felkészülésre vagy edzõtáborozásra szolgáló sportlétesítmény fenntartásával, mûködtetésével összefüggõ
költségek,
j)
pálya- és létesítménybérleti, -használati díjak
számolhatók el.
(3) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.
(4) A „Diák- és hallgatói sport támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési
támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével,
továbbá támogatási elõleg biztosításával.

15. Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások
54. §

(1) A miniszter a „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzat terhére támogatja a sport, az egészséges,
mozgásgazdag életmód, a fizikai aktivitás népszerûsítésével összefüggõ kommunikációs, marketing tevékenységet,
tájékoztató rendezvényeket, programokat, kiadványok megjelentetését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB, helyi önkormányzat, sportszövetség,
sportszervezet, központi költségvetési szerv és gazdasági társaság lehet.
(3) A „Sport népszerûsítésével összefüggõ kiadások” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással nyújtható
költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy összegben történõ
kifizetésével, továbbá támogatási elõleg biztosításával.
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16. Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei
55. §

(1) A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogatja
a)
a Magyar Sporttudományi Társaság sporttudománnyal kapcsolatos szakmai programjainak megvalósításával
összefüggõ feladatok ellátását,
b)
a Magyar Edzõk Társasága szakmai programjainak megvalósításával összefüggõ feladatok ellátását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje a MOB.
(3) A miniszter a „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
támogathatja
a)
továbbképzések szervezését, szakmai ismeretek terjesztését,
b)
szakmai-módszertani anyagok készítését és korszerûsítését, digitalizálását,
c)
a szakképzési szakértõk részére igazolvány elkészíttetését,
d)
a Sport XXI. Nemzeti Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozattal és az egészséges életmód
terjesztésével, a sporttudomány, az utánpótlás-nevelés, a fogyatékosok sportja, a szabadidõsport, az iskolai és
diáksport fejlesztésével, valamint a területi sportfeladatok ellátásának segítésével összefüggõ programokat,
infrastrukturális és eszközfejlesztéseket,
e)
a tudományos és kutatási tevékenységet,
f)
a tanulmányok, hatástanulmányok elkészítését,
g)
a konferenciák és rendezvények szervezését,
h)
szakmai kiadványok szerkesztését és megjelentetését.
(4) A (3) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kedvezményezettje sportszervezet, testkultúrával kapcsolatos
felsõoktatási képzésben részt vevõ felsõoktatási intézmény és központi költségvetési szerv lehet.
(5) A „Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok mûködtetése és projektjei” elõirányzat terhére
elõfinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben vagy egy összegben történõ kifizetésével.

III. FEJEZET
SPORTLÉTESÍTMÉNYEK FEJLESZTÉSE ÉS KEZELÉSE
17. Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása
56. §

(1) A miniszter „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása”
elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt az MLSZ részére a sportrendezvények biztonságáról szóló
kormányrendelet hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkõzésnek
helyt adó sportlétesítmények mûszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztésével kapcsolatos feladatok
megvalósításához, a pályázat lebonyolításával, valamint a stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetésével és
karbantartásával kapcsolatos költségekhez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti költségvetési támogatás felhasználásával való elszámolás határideje legkésõbb
2014. november 30. lehet.
(3) „Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggõ feladatainak támogatása” elõirányzat
terhére elõfinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás
részletekben történõ kifizetésével.

18. Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
57. §

(1) A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sport célú ingatlanok felújításával és korszerûsítésével
összefüggõ feladatok, valamint a költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatos ellenõrzõ és koordinációs
feladatok ellátására.
(2) A miniszter az (1) bekezdés szerinti elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt sportvállalkozásoknak
fejlesztési célú hiteleik kamattámogatásához, valamint a „Sikeres Magyarországért Önkormányzati
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Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram – Beruházás a 21. század iskolájába” elnevezésû pályázat nyerteseinek fizetendõ
kamattámogatásokhoz és a pályázattal kapcsolatos kiegészítõ költségekhez.
Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás elszámolási határideje
2014. november 30.
A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a)
az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegû létesítményfejlesztési
programok elõkészítõ és koordinációs feladataihoz, az abba illeszkedõ egyedi beruházások támogatásához,
amely beruházási célú költségvetési támogatás legfeljebb hét százaléka fordítható koordinációs feladatokra,
b)
sportszervezet által fenntartott állami, önkormányzati és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok
mûködtetéséhez,
c)
sportszervezet részére az általa használt állami, önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával
összefüggõ létesítményhasználati és közüzemi költségekhez, létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, továbbá
a használattal összefüggõ, korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségekhez,
létesítmény- és helyszínbérleti díjakhoz, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt
kapott.
A miniszter a „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó sportlétesítmény-fejlesztésekhez és
a rendezéssel kapcsolatos költségekhez.
A „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással egyaránt nyújtható
költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás egy összegben történõ kifizetésével,
továbbá támogatási elõleg biztosításával. A „Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása” elõirányzat terhére
biztosított költségvetési támogatás kedvezményezettje helyi önkormányzat, civil szervezet, gazdasági társaság és
központi költségvetési szerv lehet.

19. Magyar Sport Háza támogatása
58. §

(1) A miniszter a „Magyar Sport Háza támogatása” elõirányzat terhére nyújt költségvetési támogatást
a)
a Magyar Sport Háza üzemeltetési költségeinek finanszírozásához,
b)
a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai költségeinek, valamint a beruházással és
mûködtetéssel összefüggõ egyéb költségek fedezéséhez,
c)
a sportszövetségek mûködéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz,
d)
egyéb, a Magyar Sport Házát érintõ költségek fedezéséhez.
(2) A „Magyar Sport Háza támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással egyaránt nyújtható költségvetési
támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével, továbbá támogatási
elõleg biztosításával. A költségvetési támogatás kedvezményezettje a Magyar Sport Házát üzemeltetõ gazdasági
társaság lehet.

20. Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
59. §

(1) A miniszter a „Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása” elõirányzat terhére költségvetési
támogatást nyújt
a)
a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukcióért felelõs Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.
mûködésének támogatásához,
b)
a Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion UEFA 4. kategóriájú stadionná történõ fejlesztéséhez.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott elõirányzat terhére nyújtott költségvetési támogatás elszámolási határideje
2014. november 30.
(3) A „Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással
is nyújtható költségvetési támogatás, egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben vagy egy
összegben történõ kifizetésével, továbbá támogatási elõleg biztosításával. A költségvetési támogatás
kedvezményezettje a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion felújításáért, fejlesztésért felelõs gazdasági társaság
lehet.
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IV. FEJEZET
SPORT TÁRSADALMI, CIVIL ÉS NONPROFIT SZERVEZETEK
21. Magyar Olimpiai Bizottság
60. §

(1) A miniszter a „Magyar Olimpiai Bizottság” elõirányzat terhére költségvetési támogatást nyújt a MOB részére:
a)
a MOB
b)
az MPB,
c)
a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidõsport Szövetségének megyei tagszervezetei,
d)
a budapesti székhelyû nemzetközi sportszövetségek, szervezetek
szakmai programjaihoz és feladataihoz, valamint az ezek megvalósításával összefüggõ mûködési költségeihez.
(2) A „Magyar Olimpiai Bizottság” elõirányzat terhére elõ- és utófinanszírozással is nyújtható költségvetési támogatás,
egyedi döntés alapján, a költségvetési támogatás részletekben történõ kifizetésével, továbbá támogatási elõleg
biztosításával.

V. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
61. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

62. §

E rendelet
a)
a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i
1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12. 28., 5. o.), valamint
b)
az Európai Unió mûködésérõl szóló szerzõdés (a továbbiakban: EUMSz) 106. cikke (2) bekezdésének az általános
gazdasági érdekû szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás
ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló 2012/21/EU bizottsági
határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) (a továbbiakban: Határozat)
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

63. §

Ha az e rendelet alapján nyújtott költségvetési támogatást az EUMSz 107. cikk (1) bekezdésének megfelelõ gazdasági
tevékenységéhez – ideértve különösen a hivatásos sport támogatását – veszi igénybe a kedvezményezett,
a támogatás
a)
az 1998/2006/EK bizottsági rendelettel, valamint a 64. §-sal összhangban csekély összegû támogatásként, vagy
b)
a Határozat rendelkezéseivel, valamint a 65. §-sal összhangban közszolgáltatás ellentételezésére nyújtott
támogatásként
nyújtható.

64. §

(1) A csekély összegû támogatás nyújtásának feltétele, hogy a kedvezményezett részére a kedvezményezettnek
az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti nyilatkozata és a jelen rendelet alapján odaítélt csekély
összegû támogatások összes támogatástartalma nem lépi túl az 1998/2006/EK bizottsági rendeletben meghatározott
felsõ határt.
(2) Nem lehet kedvezményezett az a vállalkozás, amely az igényelt támogatást az 1998/2006/EK bizottsági rendelet
1. cikkében meghatározott kivételek szerint használná fel.
(3) A támogatást nyújtó köteles írásban tájékoztatni a kedvezményezettet, hogy csekély összegû támogatásban részesül.
A tájékoztatásnak utalnia kell az 1998/2006/EK bizottsági rendeletre, megjelölve annak pontos címét és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését, valamint meg kell határoznia a támogatás pontos összegét
támogatás-tartalomban kifejezve.
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(1) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges nettó
költséget, ideértve az ésszerû nyereséget. A támogatás mértékét a Határozat 5. cikke szerint kell megállapítani.
(2) Ha a kedvezményezett a Határozat 5. cikkének megfelelõen meghatározott összeget meghaladó támogatásban
részesül, a túlkompenzációt a Határozat 6. cikk (2) bekezdésében foglaltak alapján köteles visszafizetni.
(3) A kedvezményezett a támogatásról olyan elkülönített elszámolást köteles vezetni, amelybõl az (1)–(2) bekezdésben
meghatározott követelmények ellenõrizhetõek.
Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere



4.

3.

2.

1.



5.

4.

3.

2.

1.

Szellemi tevékenység
költségei, szakértĘi, elĘadói
díjak

Anyagköltség,
készletbeszerzés

Munkaadókat terhelĘ
járulékok

Bérköltség, egyéb személyi
jellegĦ kifizetések

SzerzĘdéshez mellékletként
csatolt KÖLTSÉGTERV fĘ
sorai

A



CA
Számla
sorszáma

CB
Teljesítés
dátuma

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4

CC
A bizonylatot
kiállító (Szállító)
neve

B

A számlán szereplĘ
összegbĘl a
CE
támogatás terhére
Számla
összege** (Ft) elszámolt összeg

D

Összesített elszámolási táblázat

CD
Termék
/szolgáltatás
megnevezése

C
Számla / bizonylat adatai

Elszámolandó támogatás összege:

SzerzĘdés összege:

Az elszámolás összeállítójának neve, telefonszáma,
e-mail címe:

Kedvezményezett neve:

A

1. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

B

Támogató
tölti ki!

E

Aláírás*

Dátum*

C
Elszámolást
ellenĘrizte*

F

A költségterv
egyes fĘ soraiban
igényelt
támogatás

.

ElĘzĘ részletek
elszámolásában
elfogadott összeg

G

D

Támogatásra
elszámolt összesen

H

Eltérés
összege/
%-a

I

•

csatolt számla sorszáma

MAGYAR KÖZLÖNY
2013. évi 54. szám
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13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

6.

Összesen

Felújítás

Beruházás

Egyéb dologi kiadások

Egyéb szolgáltatások
vásárlása

Szállítási, utazási költségek

Rezsi jellegĦ kiadások

Bérleti díjak

6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
10.1
10.2
10.3
10.4
11.1
11.2
11.3
11.4
12.1
12.2
12.3
12.4
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P. H.
...................................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

•

Az elszámolás kelte: .......................................................

BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a fent felsorolt számlák hitelesek és elszámolásukra csak az Emberi ErĘforrások Minisztériuma/MOB felé, a .......................................
iktatószámú szerzĘdéssel kapcsolatban került sor. Kijelentem, hogy a támogatásként elszámolt fenti összeg felhasználására a támogatási szerzĘdésben foglaltaknak megfelelĘen került sor.
Kijelentem, hogy a csatolt bizonylatok másolatai az eredetivel mindenben megegyeznek.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban foglaltak felhasználására, kifizetésére és könyvelésére a hatályos pénzügyi és számviteli elĘírások szerint került sor.
Igazolom, hogy az összesített elszámolásban feltüntetett költségek kifizetése elĘtt azok jogosságáról és összegszerĦségérĘl – ellenszolgáltatás teljesítését követĘen esedékes kifizetés elĘtt ezen
felül az ellenszolgáltatás teljesítésérĘl is – elĘzetesen meggyĘzĘdtem.
Ha a támogatás felhasználása során közbeszerzési eljárás lefolytatására sor került, az elszámoláshoz mellékelni kell az ellenĘrzéshez (az eljárás beazonosításához) szükséges valamennyi
adatot.

* Támogató tölti ki!
**Áfa-visszaigénylés esetén a „Számla összege” oszlopban az Áfa nélküli (nettó) összeget kell szerepeltetni.

MAGYAR KÖZLÖNY
2013. évi 54. szám
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2. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Elszámolási táblázat a támogatás végsĘ felhasználója által benyújtott elszámolások összesítésére a ….
számú támogatási szerzĘdés keretében biztosított támogatás felhasználásáról

A.

C.

B.

1.

3.

Az elszámolás összeállítójának neve,
telefonszáma, e-mail címe:
A támogatás szerzĘdés szerinti összege:

A
támogató
tölti ki!
Elszámolást
ellenĘrizte:
Keltezés:

4.

Elszámolandó támogatás összege:

Aláírás:

Kedvezményezett neve:
2.




A.

1.

Harmadik fél
megnevezése

B.

C.

D.

E.

SzerzĘdésmódosítás 
következtében le
Eredeti
Módosított
Ténylegesen
nem szerzĘdött/
szerzĘdéses szerzĘdéses kifizetett/elfogadott
elszámolás alapján
érték
érték
összeg
el nem fogadott
összeg

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


9. 
10. 
11. Összesen:
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3. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

REGISZTRÁCIÓS KÉRELEM
a hazai rendezésĦ sportesemények rendezésének állami támogatásához
A.
B.
1. Az Emberi ErĘforrások Minisztériumához (EMMI) regisztrációs kérelmet benyújtó sportszövetségre
vonatkozó adatok
A sportszövetség
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. A sportszövetség képviseletére jogosult személy
neve:
1.5. A kapcsolattartó személy neve:
1.6. Telefonszáma:
1.7. Faxszáma:
1.8. E-mail címe:
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
A sportesemény
2.1. Megnevezése:
2.2. Tervezett idĘpontja:
kezdete:
vége:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:
világbajnokság
Európa-bajnokság
Világkupa
2.5. Tervezett létesítménye:
Papp László Budapest
Sportaréna
a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésében,
üzemeltetésében lévĘ
létesítmény
egyéb:
2.6. JelentĘsége:
olimpiai/paralimpiai
kvalifikáció
egyéb:
2.7. A pályázat nemzetközi szövetséghez történĘ
benyújtásának idĘpontja:
2.8. A rendezés jogáról való döntés idĘpontja:
2.9. Szükséges-e a Kormány elĘzetes
garanciavállalása:
2.10. Ha szükséges létesítmény-beruházás, felújítás,
rendelkezésre áll-e saját, állami, önkormányzati,
illetve egyéb piaci forrás:
3. A sportesemény tervezett bevételei (ezer Ft)
3.1. Az EMMI-tĘl igénylendĘ támogatás:
3.2. Egyéb, sport célú állami támogatási igény:
Intézmény:
Összeg:
3.3. A sportesemény megrendezésével összefüggĘ
Intézmény:
Összeg:
már elnyert sport célú állami támogatás:
3.4. A megvalósításra tervezett saját forrás:
3.5. Tervezett összes bevétel:
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4. A sportesemény tervezett kiadásai (ezer Ft)
4.1. Tervezett összes kiadás:
5. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
5.1. A sportesemény sportdiplomáciai jelentĘsége:
5.2. A létesítmény-beruházás, -fejlesztés hosszú távú
hatásai:
5.3. Létesítmény-beruházás, -fejlesztés várható
költsége (ezer Ft):
5.4. Az eszközbeszerzés várható költsége (ezer Ft):
Kelt: ..............................................................
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy ha a regisztrációs
kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.
P. H.
...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY

•

14551

2013. évi 54. szám

4. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

TÁMOGATÁSI KÉRELEM
a hazai rendezésĦ sportesemények rendezésének állami támogatásához
A.
B.
1. Az Emberi ErĘforrások Minisztériumához (EMMI) támogatási kérelmet benyújtó sportszövetségre
(jogtulajdonosra) vonatkozó adatok
A sportszövetség (jogtulajdonos)
1.1. Neve:
1.2. Székhelye:
1.3. Levelezési címe:
1.4. Alszámlaszáma:
(ha már van, a sporteseményé)
1.5. A sportszövetség képviseletére
jogosult személy neve:
1.6. A kapcsolattartó személy neve:
1.7. Telefonszáma:
1.8. Faxszáma:
1.9. E-mail címe:
Igazolt
1.10. Tagszervezeteinek száma:
versenyzĘinek
száma:
1.11. Nemzetközi eredményesség (az
elmúlt öt évben világbajnokságon,
2008
Európa-bajnokságon, világkupán elért
2009
pontszerzĘ helyezések):
2010
2011
2012
2. A sporteseményre vonatkozó adatok
Sportesemény
2.1. Megnevezése:
vége:
2.2. Tervezett idĘpontja:
kezdete:
2.3. Tervezett helyszíne:
2.4. Jellege:

2.5. Tervezett létesítménye:

2.6. JelentĘsége:
2.7. A sporteseményen részt vevĘ
országok várható száma:
2.8. A sporteseményre kilátogató nézĘk
várható száma:
2.9. A sportesemény várható média
megjelenése:





világbajnokság
Európa-bajnokság
világkupa
Papp László Budapest Sportaréna
a Nemzeti Sportközpontok
vagyonkezelésében,
üzemeltetésében lévĘ létesítmény
egyéb:
olimpiai/paralimpiai kvalifikáció
egyéb:
A sporteseményen részt vevĘ
magyar versenyzĘk várható
száma:
A sporteseményen részt vevĘ sajtó
munkatársak várható száma:
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3. A sporteseménnyel kapcsolatos egyéb adatok
Összeg:
3.1. A létesítmény-beruházásra, Intézmény:
fejlesztésre rendelkezésre álló, saját,
Intézmény:
állami, egyéb piaci forrás (ezer Ft):
Összeg:
3.2. Az eszközbeszerzésre rendelkezésre Intézmény:
álló, saját, állami, egyéb piaci forrás
(ezer Ft):
4. A sportesemény közvetlen megrendezésével összefüggĘ költségvetés-tervezet
B. Összeg (ezer Ft)
A. Bevételek
4.1. Az EMMI-tĘl igényelt, közvetlenül a rendezéssel összefüggĘ támogatás:
4.2. Egyéb sport célú állami támogatás (intézmény):
4.3. Szponzori/saját bevétel összesen:
4.3.1. pénzbeli:
4.3.2. szolgáltatás jellegĦ:
4.4. Reklámbevétel összesen:
4.4.1. pénzbeli:
4.4.2. szolgáltatás jellegĦ:
4.5. Tv jogdíj:
4.6. Jogtulajdonostól származó bevétel:
4.7. Jegybevétel:
4.8. Akkreditáció díjak:
4.9. Nevezési díjak:
4.10. Szállásköltség/éj/fĘ összesen:
4.10.1. résztvevĘk:
4.10.2. versenybírók:
4.10.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.10.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.10.5. egyéb résztvevĘk (sportág-specifikus):
4.11. Étkezési költség/nap/fĘ összesen:
4.11.1. résztvevĘk:
4.11.2. versenybírók:
4.11.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.11.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.11.5. egyéb résztvevĘk (sportág-specifikus):
4.12. Egyéb sportág-specifikus bevétel:
4.13. Összesen:
B. Összeg (ezer Ft)
A. Kiadások
4.14. Jogdíj:
4.15. Reklámjogdíj:
4.16. Tv jogdíj:
4.17. Szervezési illeték:
4.18. Utazási költség/fĘ összesen:
4.18.1. résztvevĘk:
4.18.2. versenybírók:
4.18.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.18.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.18.5. egyéb résztvevĘk (sportág-specifikus):
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4.19. Szállásköltség/éj/fĘ összesen:
4.19.1. résztvevĘk:
4.19.2. versenybírók:
4.19.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.19.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.19.5. egyéb résztvevĘk (sportág-specifikus):
4.20. Étkezési költség/nap/fĘ összesen:
4.20.1. résztvevĘk:
4.20.2. versenybírók:
4.20.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.20.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.20.5. egyéb résztvevĘk (sportág-specifikus):
4.21. Szállítás (helyi) összesen:
4.21.1. résztvevĘk:
4.21.2. versenybírók:
4.21.3. nemzetközi tisztségviselĘk:
4.21.4. szervezĘbizottság tagjai:
4.21.5. eszköz, felszerelés:
4.21.6. egyéb (sportág-specifikus):
4.22. Létesítmény bérleti díja (technikai feltételek biztosításával) összesen:
4.23. Versenyhelyszín kiépítésével összefüggĘ kiadások összesen:
4.24. Sajtóközpont, média állások:
4.25. Bérleti díjak összesen:
4.25.1. busz, gépkocsi:
4.25.2. mobil létesítmények:
4.26. Tv közvetítéssel összefüggĘ technikai eszközök:
4.26.1. irodabérlet:
4.26.2. egyéb (sportág-specifikus):
4.27. Akkreditáció:
4.28. Érmek:
4.29. Tiszteletdíjak (serlegek stb.):
4.30. Hivatalos értekezletek:
4.31. Fogadások:
4.32. Megnyitó és záró ünnepség:
4.33. Biztonsági szolgálat:
4.34. Sportegészségügyi/mentĘszolgálat:
4.35. DoppingellenĘrzés:
4.36. Informatikai szolgáltatás:
4.37. Marketing kiadások összesen:
4.37.1. kiadványok (plakát, fotó, mĦsorfüzet, grafika, dekoráció stb.):
4.37.2. nyomtatványok:
4.37.3. ajándéktárgyak:
4.37.4. reklámtevékenység:
4.37.5. sajtótájékoztató:
4.37.6. egyéb:
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4.38. Személyi jellegĦ kiadások
összesen:
4.38.1. szervezĘbizottság tagjai:
4.38.2. technikai személyzet:
4.38.3. tisztségviselĘk:
4.38.4. versenybírók:
4.38.5. hostessek:
4.38.6. tolmács:
4.38.7. bemondó:
4.38.8. szakértĘk:
4.38.9. egyéb:
4.39. Formaruha:
4.40. Egyéb sportág-specifikus kiadások:
4.41. Összesen:
Kelt: ..............................................................
BüntetĘjogi felelĘsségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy ha a támogatási kérelmen valótlan adatok szerepelnek, a támogató a támogatást visszavonja.
P. H.
...............................................................................
a képviseletre jogosult személy aláírása

MAGYAR KÖZLÖNY
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5. melléklet a 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Pontérték-táblázat a sportági eredményesség megállapításához
Az eredményesség számításánál csak azok a helyezések vehetĘk figyelembe, amelyek az állami olimpiai
jutalomról és az eredményességi támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott feltételeknek
megfelelnek.
I.

A különbözĘ világversenyeken elért helyezések értékpontjai
Olimpia, Paralimpia, IWGA Világjátékok, világbajnokság
A.
B.
C.
1. Helyezés
1.
2.
3.
2. Pont
12
9
7

D.
4.
5

E.
5.
4

F.
6.
3

G.
7.
2

H.
8.
1

Megjegyzés: Azokban a sportágakban és korosztályoknál, amelyek versenyrendszerében EB nem szerepel,
a fenti pontszámokat másfélszeres szorzóval kell számolni.
Európa-bajnokság
1. Helyezés
2. Pont

A.
1.
7

B.
2.
5

C.
3.
4

D.
4.
3

E.
5.
2

F.
6.
1

Megjegyzés: Azokban a korosztályokban, amelyek versenyrendszerében VB nem szerepel, a fenti
pontszámokat kétszeres szorzóval kell számolni.
II.

A különbözĘ korosztályoknál alkalmazott szorzók
A. Korosztály
1. FelnĘtt
2. LegidĘsebb utánpótlás-korcsoport

III. A világversenyek ciklusaihoz kapcsolódó szorzók
A. Világversenyek B. Olimpia, Paralimpia,
ciklusa
IWGA Világjátékok
1.
4 éves ciklus
9
2.
3 éves ciklus
–
3.
2 éves ciklus
–
4.
Évenkénti
–

B. Szorzó
5
2

C. Világbajnokság

D. Európa-bajnokság

5
4
3
2

4
3
2
1

IV. Egyéni sportágak versenyszámainak szorzói
A.
1. Egyéni (egyes)
2. Páros
3. Csapat
V.

Csapatjáték sportágak szorzói
A.
Csapat

B.
1,0
0,75 × létszám
0,5 × létszám

B.
0,5 × egyszerre pályán lévĘ játékosok száma

VI. Az eredmények szorzói az eredmény elérését követĘ években
A. 1. év
B. 2. év
1. Olimpia,
1
0,8
paralimpia, IWGA
Világjátékok, felnĘtt
VB, EB
2. Utánpótlás VB,
1
0,5
EB

C. 3. év
0,4

D. 4. év
0,2

0

0
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VII. Olimpiai, paralimpiai és IWGA Világjátékok, továbbá olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai,
valamint nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között megrendezett olimpiai és IWGA
Világjátékok versenyszámainak a szorzói
A. Olimpiai, paralimpiai, IWGA
B. Olimpiai sportágak nem olimpiai versenyszámai, valamint
Világjátékokon szereplĘ versenyszámok nem olimpiai és nem IWGA Világjátékok körülményei között
megrendezett olimpiai és IWGA Világjátékok versenyszámai
1
0,5

VIII. Ifjúsági Olimpia esetében az Olimpiára számított pontszám ötven százaléka számítható be a sportágaknak.
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A nemzetgazdasági miniszter 13/2013. (III. 29.) NGM rendelete
a pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl,
valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történõ szolgáltatásáról szóló
3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés c) és e)–g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság
felé történõ szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következõ 15/A. §-sal
egészül ki:
„15/A. § A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges üzembe helyezési kódot az állami adóhatóság az engedélyezõ
hatóság megkeresésére rendelkezésre bocsátja.”

2. §

A Rendelet 16. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A típusvizsgálat lefolytatásához szükséges szerviz- és programozó kulcsot a forgalmazó köteles az engedélyezõ
hatóság rendelkezésére bocsátani.”

3. §

(1) A Rendelet 27. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdéstõl eltérõen a pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységében mûködõ üzemeltetõ program
(a továbbiakban: adóügyi ellenõrzõ egység szoftver) frissítését a módosított forgalmazási engedély jogerõre
emelkedését követõen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal távoli hozzáférés útján végzi el azon pénztárgépek tekintetében,
amelyek vonatkozásában az adóalany a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése
szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét. Az adóügyi ellenõrzõ egység szoftver új változatát az engedélyezõ hatóság
bocsátja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére a módosított forgalmazási engedély jogerõre emelkedését
követõ 5 napon belül.”
(2) A Rendelet 27. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 3. § szerinti egyedi mentesítésben részesült,
illetve amely vonatkozásában az adóalany a 2. § (2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. §
(1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét, az adóügyi ellenõrzõ egység szoftver frissítését kizárólag
abban az esetben kell elvégezni, amennyiben ezt a forgalmazó a forgalmazási engedély módosítása iránti kérelmében
kifejezetten megjelölte. Ebben az esetben a forgalmazónak gondoskodnia kell arról, hogy a pénztárgép
üzemeltetõjének jelzése alapján a módosított forgalmazási engedély jogerõre emelkedésétõl számított 3 hónapon
belül a korábban üzembe helyezett és a módosításkor is üzemelõ pénztárgépek adóügyi ellenõrzõ egység szoftvere
lecserélésre kerüljön az újonnan engedélyezettre.”

4. §

A Rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha az állami adóhatóság e rendelet szerint vagy adóellenõrzés során eljáró alkalmazottja megállapítja, hogy
a mûszerészi igazolvány érvénytelen, azt átvételi elismervény kiállítása mellett bevonja.”

5. §

A Rendelet 37. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A mûszerészi igazolvány érvénytelenségének észlelése esetén – a 34. § (3) bekezdésében foglaltakon túl – az
állami adóhatóság végzéssel is kötelezheti a mûszerészt, illetve a szervizt a mûszerészi igazolvány leadására.”

6. §

A Rendelet V. Fejezet „A PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER ÜZEMELTETÉSÉNEK EGYES SZABÁLYAI” címét követõen
a következõ 45/A–45/C. §-sal egészül ki:
„45/A. § (1) Az adóalany új pénztárgép üzembe helyezését, illetve a pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységének cseréjét
megelõzõen köteles ezt a tényt az állami adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésben meg kell jelölni az adóalany
a) nevét,
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b) adószámát,
c) székhelyét,
d) a pénztárgép üzemeltetési helyét,
e) a pénztárgép üzemeltetési helye szerinti üzlet nevét, amennyiben van ilyen,
f) amennyiben a pénztárgép üzembe helyezésére pénztárgép cseréje okán kerül sor, a lecserélni tervezett pénztárgép
AP számát,
g) az adóügyi ellenõrzõ egység cseréje esetén a lecserélni tervezett adóügyi ellenõrzõ egységben rögzített
AP számot.
(3) A bejelentés alapján az állami adóhatóság
a) a bejelentés elektronikus úton történt megküldése esetén a beérkezéstõl számított 5 napon belül a bejelentõ
elektronikus tárhelyére,
b) a bejelentés postai úton történt megküldése esetén a beérkezéstõl számított 8 napon belül postai úton
megküldi az új pénztárgép üzembe helyezéséhez, illetve a pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységének cseréjéhez
szükséges üzembe helyezési kódot.
(4) Az adóalany köteles az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést
– a (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben kinyomtatott formában – a pénztárgép értékesítõjének, illetve az adóügyi
ellenõrzõ egység cseréje esetén a cserét végzõ mûszerész részére átadni.
(5) A pénztárgép értékesítõje, illetve az adóügyi ellenõrzõ egység cseréjét végzõ mûszerész rögzíti a pénztárgépben
az AP számot, valamint az állami adóhatóság által az adóalany részére megküldött üzembe helyezési kódot.
(6) Az üzembe helyezési kód pénztárgépben történõ rögzítését követõen az adóügyi ellenõrzõ egység az
5. mellékletben meghatározottak szerint kapcsolatba lép a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerverével. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal szervere az 5. melléklet szerinti válaszüzenettel
a) üzembe helyezi a pénztárgépet, illetve az új adóügyi ellenõrzõ egységet,
b) elutasítja az üzembe helyezést, amennyiben a rögzített üzembe helyezési kód érvénytelen, vagy az adott
pénztárgép, illetve adóügyi ellenõrzõ egység üzembe helyezésére korábban már sor került, vagy egyéb,
adategyezõségi hiba okán az üzembe helyezés nem végezhetõ el.
(7) Érvénytelen az üzembe helyezési kód, amennyiben azt nem az állami adóhatóság adta ki, illetve amennyiben azt
korábban más pénztárgép, illetve adóügyi ellenõrzõ egység üzembe helyezéséhez felhasználták.
(8) A 3. melléklet I. rész GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az (1) bekezdés szerinti
bejelentésben a (2) bekezdés szerinti adatokat mindkét adóalany tekintetében meg kell adni. A bejelentõnek
a bejelentéshez csatolnia kell a másik érintett adóalany bejelentés megtételére vonatkozó meghatalmazását.
(9) A bejelentésen megadott, a (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adatok kizárólag az adóalany azonosítását
szolgálják, a pénztárgép üzembe helyezése az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplõ adatokkal valósul meg.
45/B. § (1) Amennyiben az adóalany 45/A. § (2) bekezdés a)–c) pontjában megjelölt adataiban változás következik be,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere az 5. mellékletben meghatározottak szerint módosítja a pénztárgépben az
adóalany nevére, adószámára, székhelyére vonatkozó adatot.
(2) A 45/A. § (2) bekezdés e) pontjában megjelölt adat pénztárgépben történõ megváltoztatását az adóalany az
52. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint kérheti az állami adóhatóságtól.
(3) Az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõen, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében az egyedi
mentesítés idõtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,
a 45/A. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti adatokat a pénztárgépben a mûszerész szervizelési tevékenység
keretében módosítja.
45/C. § (1) A pénztárgép, taxaméter üzemeltetõje az erre a célra rendszeresített nyomtatványon köteles az állami
adóhatósághoz adatszolgáltatást teljesíteni, amennyiben az általa üzemeltett pénztárgépet, taxamétert használatból
kivonta, a használatból történõ kivonást követõ 5 napon belül.
(2) Használatból történõ kivonásnak minõsül, ha a pénztárgép, taxaméter üzemeltetõje azzal a céllal fejezi be
a pénztárgép, taxaméter használatát, hogy az adott pénztárgépet, taxamétert a továbbiakban nem kívánja
üzemeltetni.
(3) Amennyiben a pénztárgép használatból való kivonásával egyidejûleg új pénztárgép üzembe helyezésére is sor
kerül, az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a 45/A. § szerinti bejelentés útján kell teljesíteni.
(4) Nem áll fenn az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség a pénztárgép, taxaméter selejtezése, illetve
eladása esetén.”
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7. §

A Rendelet 46. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46. § (1) A pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységét, illetve a taxaméter adómemóriáját az üzemeltetõnek az
adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig meg kell õriznie.
(2) A 3. melléklet I. rész GA) alcím 3. pontja szerinti kétvállalkozós pénztárgép esetén az adóügyi ellenõrzõ egységet az
üzemanyag tulajdonosának kell megõriznie az adómegállapításhoz való jog elévülési idejéig.”

8. §

A Rendelet 52. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„52. § (1) A pénztárgép üzemeltetõje köteles a pénztárgép üzemeltetési helyének megváltozását az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon az üzemeltetési hely megváltoztatásának idõpontját megelõzõ 5. napig az állami
adóhatósághoz bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni az üzemeltetési hely megváltoztatásának tervezett
idõpontját.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervere az 5. mellékletben
meghatározottak szerint a bejelentésben megjelölt idõponttal módosítja a pénztárgépben a pénztárgép üzemeltetési
helyére vonatkozó adatot.
(3) Az (1)–(2) bekezdéstõl eltérõen, a 3. § szerinti egyedi mentesítéssel érintett pénztárgép tekintetében
– amennyiben az adóalany a pénztárgép új üzemeltetési helye tekintetében is egyedi mentesítésben részesül – az
egyedi mentesítés idõtartama alatt, illetve azon pénztárgép tekintetében, amely vonatkozásában az adóalany a 2. §
(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti az Áfa tv. 178. § (1a) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét,
a pénztárgépben a mûszerész szervizelési tevékenység keretében rögzíti az új üzemeltetési helyet.
(4) A pénztárgép üzemeltetési helyének megváltoztatásakor az üzemeltetési hely megváltozásának idõpontját és az
üzemeltetési hely címét
a) a (2) bekezdésben meghatározott esetben az üzemeltetõ,
b) a (3) bekezdésben meghatározott esetben a mûszerész
köteles a pénztárgépnaplóba bejegyezni.”

9. §

A Rendelet 57. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénztárgép adóügyi ellenõrzõ egységének, illetve a taxaméter adómemóriájának cseréje esetén kizárólag
a forgalmazó által biztosított, adott pénztárgéptípushoz, illetve taxamétertípushoz engedélyezett adóügyi ellenõrzõ
egység, illetve adómemória építhetõ be a pénztárgépbe, illetve a taxaméterbe.”

10. §

A Rendelet 66. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja a 2. mellékletben meghatározott igazgatási szolgáltatási díj
50%-a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell a (2) bekezdésben meghatározott módon befizetni.”

11. §

A Rendelet 68. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jogorvoslati eljárásban megfizetett díjat a forgalmazónak teljes mértékben vissza kell téríteni, ha a Hatóság által
hozott határozat a forgalmazó hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértõnek bizonyult. A díj visszatérítését
hivatalból a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.”

12. §

A Rendelet 72. §- a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti határidõ vonatkozik azokra a 2013. március 20-át megelõzõen engedélyezett, de
az e rendeletben foglalt elõírásoknak meg nem felelõ, elektronikus naplóval nem rendelkezõ pénztárgépekre is,
amelyeket olyan, az 1. § (1) bekezdése alapján pénztárgéphasználatra kötelezett adóalany üzemeltet, aki (amely)
a közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzéseit közbeszerzés keretében köteles
megvalósítani.”

13. §

A Rendelet 21. alcíme a következõ 76/A–76/C. §-sal egészül ki:
„76/A. § Az állami adóhatóság által a számla, egyszerûsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint
a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 3. §
(2) bekezdése alapján, pénztárgép kötelezõ alkalmazása alól adott, 2013. március 19-én érvényben lévõ felmentések
2014. december 31-ig érvényben maradnak.
76/B. § (1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelõdje az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által engedélyezett
taxaméterekre jelen rendeletet kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:
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a) forgalmazási engedély kiterjesztése, illetve módosítása iránti kérelem nem terjeszthetõ elõ,
b) az adómemória cseréje esetén nem kell új AP számot programozni az új adómemóriába.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelõdje az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt
forgalmazási engedélyû taxaméterek tekintetében adómemória csere iránti kérelem nem terjeszthetõ elõ. A Nemzeti
Adó- és Vámhivatal, illetve jogelõdje az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által engedélyezett, lejárt forgalmazási
engedélyû taxaméterek tekintetében az adómemória 2014. december 31-ig külön engedély nélkül cserélhetõ.
76/C. § A pénztárgépek és taxaméterek mûszaki követelményeirõl, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és
taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizelésérõl, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság
felé történõ szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 13/2013. (III. 29.) NGM rendelettel
megállapított 45/A. §-t a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, illetve jogelõdje az Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal által
engedélyezett pénztárgépek tekintetében nem kell alkalmazni.”
14. §

15. §

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

A Rendelet 3. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.
A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
A Rendelet 5. melléklete e rendelet 3. melléklete szerinti szöveggel lép hatályba.
A Rendelet 17. melléklete e rendelet 4. melléklete szerint módosul.

(1) A Rendelet 1. § (6) bekezdésében a „45. § (5) bekezdése szerint kell eljárni” szövegrész helyébe a „45. § (6) bekezdése
szerint kell eljárni” szöveg lép.
(2) A Rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az állami adóhatóságtól kérheti” szövegrész helyébe az „az állami adóhatóságtól
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kérheti” szöveg lép.
(3) A Rendelet 3. § (7) bekezdésében az „az adatszolgáltatási kötelezettség (9) bekezdés szerint történõ teljesítését”
szövegrész helyébe az „az adatszolgáltatási kötelezettség (8) bekezdés szerint történõ teljesítését” szöveg lép.
(4) A Rendelet 9. § (9) bekezdésében az „elektronikus adathordozón kell benyújtani” szövegrész helyébe az „elektronikus
adathordozón, elektronikusan szövegszerûen kereshetõ – nem képi – formátumban (Portable Document Format) kell
benyújtani” szöveg lép.
(5) A Rendelet 27. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti adóügyi ellenõrzõ egység szoftver frissítésének
szükségességérõl” szövegrész helyébe az „a (4) és (6) bekezdés szerinti adóügyi ellenõrzõ egység szoftver frissítésének
szükségességérõl” szöveg lép.
(6) A Rendelet 28. §-ában az „az illetékes állami adóhatóságnál” szövegrész helyébe az „az illetékes állami adóhatóságnál
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon” szöveg lép.
(7) A Rendelet 31. § (1) bekezdésében az „illetékes állami adóhatósághoz” szövegrész helyébe az „illetékes állami
adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon” szöveg lép.
(8) A Rendelet 36. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „az állami adóhatóságnak bejelenteni” szövegrész helyébe
az „az állami adóhatóságnak az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni” szöveg lép.
(9) A Rendelet 36. § (2) bekezdésében az „A mûszerész 15 napon belül köteles bejelenteni” szövegrész helyébe az
„A mûszerész – az erre a célra rendszeresített nyomtatványon – 15 napon belül köteles bejelenteni” szöveg lép.
(10) A Rendelet 60. § (2) bekezdésében az „az V. fejezetben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget” szövegrész helyébe
az „az V. fejezetben elõírt adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettséget” szöveg lép.
(11) A Rendelet 72. § (2) bekezdésében az „az (1) bekezdés szerinti pénztárgépek” szövegrészek helyébe az „az (1) és
(1a) bekezdés szerinti pénztárgépek” szöveg, a (3) bekezdésben az „az (1) bekezdés szerinti pénztárgép” szövegrész
helyébe az „az (1) és (1a) bekezdés szerinti pénztárgép” szöveg lép.
(12) A Rendelet 75. § (4) bekezdésében az „Amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi” szövegrész helyébe az
„A szerviz, illetve amennyiben az adómemória kiírást nem szerviz végzi” szöveg lép.
(13) A Rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcím 22/g pont gc) alpontjában a „common criteria EAIL3” szövegrész helyébe
a „common criteria EAL3” szöveg lép.
(14) A Rendelet 3. melléklet II. rész C) alcím 2. pont b) 1. alpontjában a „pénztárgép” szövegrész helyébe a „taxaméter”
szöveg lép.
(15) A Rendelet 17. melléklet I. alcím 2. pont b) alpontjában a „hálózati eszközöket (switch)” szövegrész helyébe a „hálózati
eszközt (switch)” szöveg lép.
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Hatályát veszti a Rendelet
1.
1. § (6) bekezdésében a „ , taxaméterrel” szövegrészek, a „ , taxaméterben”, valamint a „ , cseretaxaméter”
szövegrész,
2.
37. § (1) bekezdés h) pontja,
3.
45. § (6) bekezdésében a „ , taxaméterbe”, valamint a „ , cseretaxaméterrel” szövegrész,
4.
50. §-a,
5.
6. melléklet II. rész B) alcím 9. pontja.
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
(2) Az 1. § 2013. április 15-én lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez
1. A Rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcím 4. pont a) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„a) Az AEE-nek tételsoronként rögzítenie és az adómegállapításhoz való jog elévüléséig tárolnia kell a pénztárgépen
keletkezõ adatokat a 4. melléklet szerinti tartalomban és szerkezetben.”
2. A Rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcím 22/i pontja a következõ id) alponttal egészül ki:
[Az AEE beágyazott GSM moduljával szembeni követelmények:]
„id) az AEE minimum vételi teljesítményszintje –102dBm, a készülék bemeneti kapcsaira vonatkoztatva, valamint
a szükséges C/I (jel/interferencia viszony) 10 dB, az ETSI TS 0508V050100, valamint az ETSI EN 151.010 szabványoknak
megfelelõen.”
3. A Rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcím 24. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„24. Az AEE-nek alkalmasnak kell lennie a benne mûködõ üzemeltetõ program (a továbbiakban: AEE szoftver) távoli
frissítésére a NAV szerverérõl. Az AEE-nek képesnek kell lennie a kezelõ figyelmeztetésére, ha az AEE szoftver frissítése
a kezelõvel kapcsolatban bármilyen követelményt támaszt vagy támaszthat. Az AEE-nek képesnek kell lennie arra,
hogy kizárólag az adott AEE-hez tartozó AEE szoftvert töltse le.”
4. A Rendelet 3. melléklet I. rész FD) alcíme a következõ 25. ponttal egészül ki:
„25. Kétvállalkozós pénztárgép esetén adóalanyonként kell érvényesülnie a rendelet valamennyi elõírásának, különös
tekintettel arra, hogy egymástól függetlenül kell vezetni a naplóállományokat, kizárólag a saját értékesítésükre
vonatkozóan.”

2. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez
„4. melléklet a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenõrzõ Egységben (AEE) tárolt bizonylati adatok tartalmára és szerkezetére vonatkozó
elõírások
1. Az AEE-nek a pénztárgépben keletkezett adatokat UTF-8-as kódlap szerinti karakterkódolású, XML típusú
naplóállományokban kell tárolnia. Az állomány struktúrájának leírását és a séma ellenõrzõ állományt (XSD állomány)
a NAV közleményben teszi közzé.
2. Az AEE-nek a NAV szerverétõl kapott, 5. melléklet szerinti utasítás alapján történõ adattovábbításkor az AEE-n lévõ
összes adózó nyitott szöveges állományát le kell zárnia, és azt a NAV szervere felé el kell küldenie. Az AEE-nek minden
állomány lezárását követõen adózónként új szöveges állományt kell nyitnia, és az adott adózóhoz rendelt szöveges
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állományban kell folytatnia a bejegyzések rögzítését. Az AEE-nek a szöveges állományt annak megnyitását követõ
24 óra elteltével akkor is le kell zárnia és újat kell nyitnia, ha ezen idõ alatt nem történt adattovábbítás a NAV szervere
felé.
3. Az
AEE-nek
az
elküldött
állományt
az
elküldés
megkezdésének
idõpontja
szerinti
AAAAAAAAA_BBBBBBBB_ééééhhnnóóppmm_s.xml néven kell eltárolnia, ahol
a)
AAAAAAAAA: A pénztárgép AP száma 9 karakteren,
b)
BBBBBBBB: Az adózó törzsszáma 8 karakteren
c)
éééé: az év száma négy számjegyen,
d)
hh: a hónap sorszáma két számjegyen,
e)
nn: a nap sorszáma két számjegyen,
f)
óó: az óra száma két számjegyen,
g)
pp: a perc száma két számjegyen,
h)
mm: a másodperc száma két számjegyen,
i)
s: az állomány 1-tõl kezdõdõen, kihagyás és ismétlés nélkül képzett sorszáma az AEE élettartama során.
4. A jelen mellékletben meghatározott bejegyzések (továbbiakban bejegyzés típusok) tartalmára vonatkozó egységes
szabályok a következõk.
4.1. A bejegyzéseket az XML állományban a NAV által közleményben közzétett XSD állományleíró struktúrának
megfelelõen kell megvalósítani.
4.2. Az AEE által létrehozott állományokban 32-nél kisebb kódú karakterek a CHR(10) sorvégjel kivételével nem
szerepelhetnek.
4.3. Minden bejegyzést az adott naplóállományban 1-tõl kezdõdõ folyamatos sorszámmal kell ellátni.
4.4. A naplóállományban a numerikus értékeket a szükséges számú számjegyen, vezetõ nullák nélkül kell ábrázolni,
kivéve ha ezzel ellentétes elõírás szerepel adott adatnál. A pénznem adatok bejegyzésének formátuma forint
esetében tagolás nélkül egészre kerekített értékek tizedes nélkül, kivéve ha ezzel ellentétes elõírás szerepel
adott adatnál. Az EURO-ra történõ átállást követõen tagolás nélkül két tizedesre kerekítve, tizedesvesszõvel
elválasztva.
4.5. A jelen mellékletben szereplõ ellenõrzõ kódok képzésére az SHA256 algoritmust kell alkalmazni. Az algoritmus
eredményeképpen elõálló 64 karakteres kódban szereplõ A–F hexadecimális számjegyeket minden esetben
nagybetûkként kell értelmezni és feltüntetni. Az SHA256 algoritmus bemenõ adata az a karaktersorozat, amely
az alábbi részekbõl tevõdik össze az alábbi felsorolás sorrendjében:
a)
A bemenõ karaktersorozat elsõ hatvannégy karaktere az AEE által legutóbb lezárt szöveges állomány
utolsóként bejegyzett (LCL) bejegyzésének 64 karakteres ellenõrzõ kódja. Amennyiben még nem
létezik legutóbb lezárt szöveges állomány, akkor a bemenõ karaktersorozat elsõ 64 karaktere
64 db „F”.
b)
A bemenõ karaktersorozat 65–128. karaktere az adott bejegyzést megelõzõen rögzített
bejegyzésének 64 karakteres ellenõrzõ kódja. Ha nem létezik az adott szöveges állományban elõzõ
bejegyzés, akkor a bemenõ karaktersorozat 65–128. karaktere 64 db „F”.
c)
A bemenõ karaktersorozat további karakterei az adott bejegyzés azonosítója, 4.3. pont szerinti
sorszáma, valamint minden mezõjének értéke a jelen mellékletben feltüntetett sorrendben,
a mezõazonosító kódok nélkül.
5. Az AEE-nek szöveges állomány nyitásakor, minden esetben a szöveges állomány elsõ
bejegyzése
Bejegyzés azonosító: LON
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

Bejegyzés azonosító: LON
Idõbélyeg

4.
5.

c
d

APN
TSZ

Pénztárgép AP száma
Üzemeltetõ törzsszáma
(kétvállalkozós pénztárgép esetén az
üzemanyag tulajdonos törzsszáma)

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
9 karakteres szöveg
8 karakteres szöveg
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6.

e

THT

7.

f

HSH

TSZ: kétvállalkozós pénztárgép
esetén az üzlet üzemeltetõjének
törzsszáma
Ellenõrzõ kód

8 karakteres szöveg

64 HEXA karakter

6. A pénztárgépben bekövetkezett események naplózására
Bejegyzés azonosító: EVT
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

Bejegyzés azonosító: EVT
Idõbélyeg

4.
5.
6.

c
d
e

EVC
EVD
HSH

Esemény kódja
Esemény leíró adata
Ellenõrzõ kód

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
3 karakteres szöveg
üres / 200 karakteres szöveg
64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:
1.
LCL: Az AEE szöveges állomány zárásakor, minden esetben a szöveges állomány utolsó bejegyzéseként
2.
PIN: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megindulása és az AEE saját áramforrásról történõ mûködésének
vége esetén
3.
POF: Az AEE a pénztárgép áramellátásának megszûnése és az AEE saját áramforrásról történõ mûködésének
kezdete esetén
4.
BDN: Az AEE saját áramforrás lemerülése és a pénztárgéprõl érkezõ áramellátás megszûnése esetén
5.
RST: Az AEE saját áramforrás lemerülése utáni elsõ üzemelés elindulásakor
6.
BLS: Pénztárgép blokkolt állapotba került
7.
BLF: Pénztárgép blokkolt állapotba megszûnése esetén
8.
TRI: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülése esetén
9.
TRF: Pénztárgép gyakorló üzemmódba kerülés megszûnése
10.
CHO: Pénztárnyitás esetén
11.
MGI: NAV szerverétõl érkezõ üzenet esetén
12.
MGO: NAV szerverének küldött üzenet esetén
EVD lehetséges értékei
CHO —> Pénztár nyitó pénzkészlet forintban
MGI —> teljes fogadott üzenet
MGO —> teljes küldött üzenet
egyéb esetekben nem töltendõ
7. A pénztárgép mûszaki jellemzõirõl szóló információk, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott
naplóállományba.
Bejegyzés azonosító: INF
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

4.
5.
6.
7.

c
d
e
f

DTY
DRV
DFW
DFH

8.

g

DFT

Bejegyzés azonosító: INF
Idõbélyeg

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
AEE gyártói típusnév
200 karakteres szöveg
AEE hardver verzió
200 karakteres szöveg
AEE szoftver verzió
200 karakteres szöveg
AEE egységben futó szoftver SHA256 64 karakteres szöveg
algoritmussal kiszámított ellenõrzõ
kódja
Az AEE egységben futó szoftver
szabványos dátum és idõ adat
legutóbbi frissítésének idõpontja.
másodperc pontossággal
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9.

h

DMT

10.

i

DMF

11.

j

DME

12.

k

DMS

13.
14.
15.
16.

l
m
n
o

TZC
TCY
TKN
TKJ

17.
18.

p
q

THH
DPH

19.
20.

r
s

DPV
DPF

21.

t

DPS

22.
23.
24.

u
w
x

VCC
APN
HSH

Az AEE egységben lévõ modem
kiolvasott típus megnevezése,
Az AEE egységben lévõ modem
kiolvasott szoftver-verziója.
Az AEE egységben lévõ modem
kiolvasott IMEI száma.
Az AEE egységben lévõ SIM
kiolvasott IMSI száma.
Pénztárgép telephely irányítószám
Pénztárgép telephely település
Pénztárgép telephely közterület neve
Pénztárgép telephely közterület
jellege
Pénztárgép telephely házszám
A pénztárgép hardver gyártói
típusmegjelölése
A pénztárgép hardververziója
A pénztárgépben futó szoftver
verziója
A pénztárgépben futó szoftver
SHA256 algoritmussal kiszámított
ellenõrzõ kódja
Üzembehelyezési kód
Pénztárgép AP száma
Ellenõrzõ kód
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32 karakteres szöveg
200 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
6 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
10 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
64 karakteres szöveg

50 karakteres szöveg
9 karakteres szöveg
64 HEXA karakter

8. A pénztárgép rendszerállapot statisztika adatok, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott
naplóállományba
Bejegyzés azonosító: STA
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

Bejegyzés azonosító: STA
Idõbélyeg

4.
5.

c
d

SST
SFL

6.

e

SSG

7.

f

SAC

8.

g

SMT

9.

h

SCC

10.

i

HSH

Pénztárgép állapot
Az AEE egységben mûködõ SD
kártyán lévõ szabad tároló kapacitás
(Kbyte)
Az AEE-ben mûködõ modem által
3 karakteres numerikus
mért hálózati térerõt 0–100-ig
terjedõ skálán normalizálva, egész
számmal ábrázolva.
Akkumulátor töltöttség egész
3 karakteres numerikus
számmal, vezetõ nullák nélkül (%)
GSM hálózatból kiolvasott pontos idõ szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
Pénztárgépben az utolsó STA rekord R01n~R99n…
küldése óta jelentkezett hibák belsõ
kódjainak listája.
Ellenõrzõ kód
64 HEXA karakter

SST lehetséges értékei:
1.
„0”, ha a pénztárgép mûködik és nincs blokkolva
2.
„1”, ha a pénztárgép blokkolt állapotban van
3.
„2”, ha a pénztárgép hibás állapotban van

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
5 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus
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9. A pénztárgép mûszaki mérõszámai, amelyeket naponta egyszer kell rögzíteni az aktuálisan nyitott naplóállományba.
Rekord azonosító: OPR
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

Bejegyzés azonosító: OPR
Idõbélyeg

4.

c

ODS

5.

d

ODR

6.

e

ODF

7.

f

OSF

8.

g

OCC

9.

h

HSH

A legutóbbi bekapcsolás óta a
modem által küldött bájtok száma,
beleértve a megszakadt kapcsolatok
adatait is.
A legutóbbi bekapcsolás óta a
modem által fogadott bájtok számát,
beleértve a megszakadt kapcsolatok
adatait is,
A legutóbbi bekapcsolás óta a mobil
adatkapcsolat kiépítésére tett
sikertelen kísérletek száma.
A legutóbbi bekapcsolás óta az SSL
adatcsatorna felépítésére tett
sikertelen kísérletek száma.
AEE egység belsõ mérõszámai,ahol
”N” a belsõ mérõszám azonosítóját,
”E” a mért paraméter értékét jelenti.
Ellenõrzõ kód

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
12 karakteres numerikus

12 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus

N01n#N99n… – 20 karakteres szöveg
E01n#E99n… – 50 karakteres szöveg
64 HEXA karakter

10. Nyugta vagy egyszerûsített számla
Bejegyzés azonosító:
–
Nyugta esetén: NYN
–
Egyszerûsített számla esetén: ESN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

Bejegyzés azonosító: NYN vagy ESN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat nyitásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a bizonylat száma 1234/00001
formátumban
A bizonylaton szereplõ összes tételre
vonatkozóan, tételenként
a tétel bizonylaton szereplõ
megnevezése
a tétel bizonylaton szereplõ
egységára forintban,
tizedesvesszõvel elválasztva, két
tizedes pontossággal
a tételnél a bizonylaton szereplõ
mennyiség

2.
3.

a.
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

NSZ

7.

f

8.

fa

NA

9.

fb

UN

10.

fc

QY

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
10 karakteres szöveg

200 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus
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11.

fd

SU

12.

fe

VC

13.

g

14.

ga

NA

15.

gb

UN

16.

gc

QY

17.

gd

SU

18.

ge

VC

19.

h

PMD

20.

i

GYJ

21.

j

SUM

22.

k

TAX

23.

l

DCN

24.

m

RND

25.

n

HCN

26.

o

VDA

a tételnél a bizonylaton szereplõ
összérték forintban
a tételnél a bizonylaton feltüntetett
forgalmi gyûjtõ jele három
karakteren
A bizonylaton szereplõ összes törölt
tételre vonatkozóan, tételenként
a törölt tétel bizonylaton szereplõ
megnevezése
a törölt tétel bizonylaton szereplõ
egységára forintban,
tizedesvesszõvel elválasztva, két
tizedes pontossággal
a törölt tételnél a bizonylaton
szereplõ mennyiség
a törölt tételnél a bizonylaton
szereplõ összérték forintban
a törölt tételnél a bizonylaton
feltüntetett forgalmi gyûjtõ jele
három karakteren
a fizetési mód jele, ami készpénz
esetén „1”, bankkártya esetén „2”,
egyéb fizetési mód esetén „3”.
n: az adott fizetési móddal fizetett
részösszeg, egész forintban számolva
nyugta tartalma gyûjtõnként,
kizárólag az adott bizonylaton
ténylegesen használt gyûjtõkre,
vonatkozólag, ahol
n: a bizonylaton szereplõ tételek
bruttó összege az adott gyûjtõben,
egész forintban számolva
a bizonylaton szereplõ bruttó összeg,
egész forintban számolva, a
szükséges számú számjegyen
ábrázolva, vezetõ nullák nélkül
az adott bizonylat forgalmi
gyûjtõnkénti bruttó összege YYYn
alakban, ahol: YYY: a forgalmi gyûjtõ
jele három karakteren, n: a
bizonylaton szereplõ tételek bruttó
összege az adott forgalmi gyûjtõben,
egész forintban számolva
a bizonylaton szereplõ összes
engedmény összege, egész forintban
számolva, ha van ilyen adat.
a bizonylaton szereplõ kerekítés
összege, egész forintban számolva,
szükség esetén negatív elõjellel, ha
van ilyen adat.
a vásárlói kártya, hûségkártya
azonosítója
Egyszerûsített számla esetén a
termék beszerzõjének, szolgáltatás
igénybevevõjének adatai az ÁFA tv.
rendelkezései szerint

•

2013. évi 54. szám

20 karakteres numerikus
3 karakteres szöveg

200 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
3 karakteres szöveg

FM1n#FM3n

A01n#E99n

20 karakteres numerikus

X01YYYn#X99YYYn

20 karakteres numerikus

20 karakteres numerikus

50 karakteres szöveg
200 karakteres szöveg
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•
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27.

p

ZQQ

28.

q

CNC

29.

r

CTS

30.

s

HSH

Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Idõbélyeg, a bizonylat zárásának
pontos ideje az AEE órája szerint
Ellenõrzõ kód

B

C

Z01X~Z99X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
64 HEXA karakter

11. Napi forgalmi jelentés
Bejegyzés azonosító: NFN
Bejegyzés mezõi
A

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

2.
3.

1.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

f

ZSZ

7.

g

GYJ

8.

h

NSF

9.

i

NSH

10.

j

NSS

11.

k

NSY

12.

l

NSV

13.

m

NDB

14.

n

NST

15.

o

NSW

16.

p

NSG

Bejegyzés azonosító: NFN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a zárás sorszáma négy karakteren,
szükség esetén vezetõ nullákkal
feltöltve
a napi forgalom összesen forgalmi
gyûjtõnként, ahol n: a bizonylaton
szereplõ tételek bruttó összege az
adott forgalmi gyûjtõben, egész
forintban számolva
a napi forgalom összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi felár összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi sztornó összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi engedmény összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi visszáru összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi nyugták és egyszerûsített
számlák száma összesen
a napi sztornó bizonylatok száma
összesen,
a napi visszáru bizonylatok száma
összesen
a göngyölített forgalom összesen

D
formátum

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
4 karakteres szöveg

A01n#E99n

20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
50 karakteres numerikus
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17.

q

ZQQ

18.

s

HSH

•
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Amennyiben a nyomtatott
Z01X~Z02X…
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Ellenõrzõ kód
64 HEXA karakter

12. Pénztári jelentés
Bejegyzés azonosító: PJN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

JBA

7.

f

JKA

8.

g

ZQQ

9.

h

HSH

Bejegyzés azonosító: PJN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
napi bevételek összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
a napi kiadások összesen, bruttó
összegben, egész forintban számolva
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Ellenõrzõ kód

D
formátum

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
Z01X~Z02X…

64 HEXA karakter

13. pénztári befizetés bizonylat
Bejegyzés azonosító: PBN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

PIA

Bejegyzés azonosító: PBN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a befizetett összeg, egész forintban
számolva

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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7.

f

ZQQ

8.

g

CNC

9.

h

HSH

Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter

14. Pénztári pénz vagy utalvány kifizetési bizonylat
Bejegyzés azonosító pénzkifizetés esetén: PKN
Bejegyzés azonosító utalvány kifizetés esetén: UKN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

Bejegyzés azonosító: PKN vagy UKN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
PKN esetén :a kifizetett összeg, egész
forintban, UKN esetén a kifizetett
utalványok összege egész forintban
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

POA

7.

f

ZQQ

8.

g

CNC

9.

h

HSH

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter

15. Üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat
Bejegyzés azonosító: KBN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

Bejegyzés azonosító: KBN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
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6.

e

FSN

7.

f

FAN

8.

g

FRN

9.

h

10.

ha

NA

11.

hb

UN

12.

hc

QY

13.

hd

SU

14.

he

VC

15.

i

16.

ia

NA

17.

ib

UN

18.

ic

QY

19.

id

SU

20.

ie

VC

21.

j

FTL

22.

k

ZQQ

23.

l

CNC

24.

m

HSH

a bizonylatszám
„UK/123456789/000001” alakban
a vevõ adószáma 12345678-1-12
alakban
a rendszám, kizárólag betûket és
számokat feltüntetve
A bizonylaton szereplõ összes tételre
vonatkozóan, tételenként
a tétel bizonylaton szereplõ
megnevezése
a tétel bizonylaton szereplõ
egységára forintban,
tizedesvesszõvel elválasztva, két
tizedes pontossággal
a tételnél a bizonylaton szereplõ
mennyiség
a tételnél a bizonylaton szereplõ
összérték forintban
a tételnél a bizonylaton feltüntetett
forgalmi gyûjtõ jele három
karakteren
A bizonylaton szereplõ összes törölt
tételre vonatkozóan, tételenként
a törölt tétel bizonylaton szereplõ
megnevezése
a törölt tétel bizonylaton szereplõ
egységára forintban,
tizedesvesszõvel elválasztva, két
tizedes pontossággal
a törölt tételnél a bizonylaton
szereplõ mennyiség
a törölt tételnél a bizonylaton
szereplõ összérték forintban
a törölt tételnél a bizonylaton
feltüntetett forgalmi gyûjtõ jele
három karakteren
a bizonylaton szereplõ bruttó összeg,
egész forintban számolva
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

•

UK/nnnnnnnnn/nnnnnn
nnnnnnnn-n-nn
20 karakteres szöveg

200 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
3 karakteres szöveg

200 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus

5 karakteres numerikus
20 karakteres numerikus
3 karakteres szöveg

20 karakteres numerikus
Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter

16. Egészségkártyás értékesítési bizonylat
Bejegyzés azonosító: EBN
Bejegyzés mezõi
A
1.

2.

a

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

RAZ

Bejegyzés azonosító: EBN

2013. évi 54. szám

3 karakteres szöveg

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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3.

b

BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

EBS

7.
8.
9.

f
g
h

EPC
ERN
ETS

10.

i

ZQQ

11.

j

CNC

12.

k

HSH

Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a bizonylatszám
„EK/123456789/000001” alakban
az egészségpénztár kódja
a vevõ tagszáma
a bizonylaton szereplõ bruttó összeg,
egész forintban számolva
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
EK/nnnnnnnnn/nnnnnn
50 karakteres szöveg
50 karakteres szöveg
20 karakteres numerikus
Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter

17. Storno bizonylat
Bejegyzés azonosító: SZN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

Bejegyzés azonosító: SZN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a sztornózott nyugta vagy
egyszerûsített számla sorszáma
123456789/1234/00001 alakban
a vevõ részére kifizetett összeg, egész
forintban számolva
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

SBN

7.

f

STO

8.

g

ZQQ

9.

h

CNC

10.

i

HSH

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
20 karakteres szöveg

20 karakteres numerikus
Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter
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•
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18. Visszáru bizonylat
Bejegyzés azonosító: VBN
Bejegyzés mezõi
A
1.

B

C

D

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

Bejegyzés azonosító: VBN
Egy számláló értéke, amelynek
kezdeti értéke „1” és minden
bizonylat AEE-ben való eltárolását
követõen 1-gyel nõ, a kiadott
bizonylat típusától függetlenül.
Idõbélyeg, a bizonylat kiadásának
pontos ideje az AEE órája szerint
A bizonylatot kiállító adóalany adó
törzsszáma
a visszáru nyugta vagy egyszerûsített
számla – a göngyölegjegy kivételével
– sorszáma 123456789/1234/00001
alakban
a vevõ részére kifizetett összeg, egész
forintban számolva
Amennyiben a nyomtatott
bizonylaton szereplõ adatok
eltárolásához szükséges egyedi
mezõ, akkor a használt egyedi mezõk
mindegyikére vonatkozóan ZQQX
ahol QQ az egyedi mezõ sorszáma, X
az adott egyedi mezõben szereplõ
adat.
Bizonylat megszakítása esetén a
megszakítás tényének jelzése
Ellenõrzõ kód

2.
3.

a
b

RAZ
BSR

4.

c

DTS

5.

d

TSZ

6.

e

VDB

7.

f

VTS

8.

g

ZQQ

9.

h

CNC

10.

i

HSH

3 karakteres szöveg
10 karakteres numerikus

szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
8 karakteres szöveg
20 karakteres szöveg

20 karakteres numerikus
Z01X~Z02X…

megszakítás esetén 1
normál rögzítés esetén 0
64 HEXA karakter

19. A 10–18 bejegyzések azonos tartalommal, de a következõ bejegyzés azonosítóval ismétlõdnek a pénztárgép gyakorló
üzemmódjában:
A

B

C

D

1.

pont

megnevezés

normál bizonylat esetén

gyakorló üzemmódú
bizonylat esetén

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10
10
11
12
13
14
14
15
16
17
18

nyugta
egyszerûsített számla
napi forgalmi jelentés
pénztárjelentés
pénztári befizetés bizonylat
pénztári kifizetés bizonylat
utalvány kifizetés bizonylat
üzemanyagkártyás értékesítési bizonylat
egészségkártyás értékesítési bizonylat
sztornó bizonylat
visszáru bizonylat

NYN
ESN
NFN
PJN
PBN
PKN
UKN
KBN
EBN
SZN
VBN

NYT
EST
NFT
PJT
PBT
PKT
UKT
KBT
EBT
SZT
VBT
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3. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez
„5. melléklet a 3/2013. (II. 15.) NGM rendelethez

Az Adóügyi Ellenõrzõ Egység (AEE) és a NAV szerverei közötti kommunikáció protokolljára vonatkozó
elõírások
1. Az AEE és a NAV szerver (ezen mellékletben a továbbiakban: NAV) üzenetei az UTF-8-as kódlap szerint kódolt
karaktersorozatok. Jelen melléklet tekintetében XXXXXXXXX az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát,
HHHHHHHHHH a szerver által elõállított, 10 hexadecimális számjegybõl álló igazoló kódot jelöli. Amennyiben az AEE
válaszüzeneteiben a HHHHHHHHHH igazoló kód szerepel, úgy minden esetben a megelõzõ NAV üzenetben szereplõ
kódot kell alkalmazni.
2. Az SMS üzenetek küldésére, vagy a közvetlen IP kommunikáció biztosítására a mobil szolgáltatóknak HTTPS
kapcsolaton elérhetõ API felületet vagy IP interfészt kell biztosítaniuk a NAV számára. A szolgáltató kizárólag a NAV
szerverétõl fogadhat el üzenetküldési parancsot. Az üzenetek címzése az IMSI vagy MSISDN szám vagy IP cím alapján
történik, az interfész jellege szerint.
Az AEE-nek képesnek kell lennie tárolni a NAV SSL tanúsítványának publikus kulcsát, kapcsolatot csak ezzel
a tanúsítvánnyal ellenõrzötten építhet ki. A mobilhálózatra az üzenetek HTTPS protokollon POST metódussal kerülnek
átadásra.
3. A NAV a „CMSSL~XXXXXXXXX” üzenetet küldi az AEE részére a 2. pont szerinti HTTPS szolgáltatás igénybevételével.
A NAV szervere ezen üzenet küldését követõen bontja a csomagkapcsolt adatátvitelt. Az üzenet fogadása utasítja az
AEE-t titkosított csomagkapcsolt adatátvitel felépítésére.
4. Az AEE-nek a 3. pontban leírt üzenet fogadása után azonnal adatkapcsolatot kell létesítenie a NAV-val, SSL titkosított
csatornán keresztül, és az általa felépített SSL csatornán az 5. pont szerinti üzenetet kell elküldenie. A további üzenetek
minden esetben az AEE által felépített SSL titkosított csatornán keresztül kerülnek továbbításra, az AEE kizárólag az
általa felépített SSL csatornán kezdeményezhet kommunikációt a NAV-val.
5. Az AEE a „TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenetet küldi a NAV részére a pénztárgép utolsó bekapcsolásának
idõpontjához viszonyítottan minden harminc perc elteltével, ahol
a)
„XXXXXXXXX” az adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
b)
„S” az AEE éppen nyitott szöveges állomány sorszáma,
c)
„N” az AEE éppen nyitott szöveges állományában aktuálisan levõ bejegyzések száma,
d)
„T” az AEE által utoljára nyitott szöveges fájl megnyitása óta eltelt üzemidõ percben.
Erre az üzenetre a NAV a 7., 8., 9., 10., 12., 13. vagy 16. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
6. Az AEE a „PRIOR~YY~XXXXXXXXX” üzenet küldi a NAV részére, ha elsõbbségi adatszolgáltatási igényt akar jelezni, ahol
YY jelöli az esemény kódját, ami az alábbi eseteket jelöli:
a)
YY=01 – az AEE üzemelésének megkezdése esetén,
b)
YY=02 – a pénztárgép áramellátásának megszûnése esetén,
c)
YY=03 – a pénztárgép blokkolt állapotba kerülése esetén.
Erre az üzenetre a NAV a 7. vagy 8. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
7. A NAV a „TRMNOW~F~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére amelyben a naplófájl küldésére utasítja, ahol az
„F” a NAV által utoljára a címzett AEE-tõl sikeresen fogadott állomány sorszáma, fogadott állomány hiányában
„0” (nulla karakter). Az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következõ lépéseket:
a)
azonnal, vagy az esetlegesen folyamatban levõ bizonylat kiadásának befejezését és a vonatkozó bejegyzés
elhelyezését követõen azonnal le kell az AEE-n lévõ összes adózóra vonatkozón a nyitva levõ szöveges
állományt, állományokat,
b)
Az AEE minden olyan szöveges állományát el kell küldeni a NAV részére, amelynek a sorszáma nagyobb, mint
a NAV üzenetében szereplõ „F” szám. A küldés egyesével, sorszám szerint növekvõ sorrendben történik.
A következõ fájlt az elõzõ fogadását igazoló ACK nyugta megérkezését követõen lehet küldeni.
c)
Az elküldött fájl nevének formátuma „fájlnév~HHHHHHHHHH”, ahol fájlnév az éppen küldött naplófájl neve
a 4. melléklet 4. pontjában elõírt felépítés szerint. A beküldés POST metódussal és multipart/form-data
adatkódolással, minden küldött fájl esetében a továbbítás binary kódolással történik. A naplófájlokat
elektronikusan aláírva, PKCS#7 formátumban, az elektronikus tanúsítvány csatolása nélkül, bináris adatként kell
küldeni a NAV részére.
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Erre válaszul a NAV a 8. a), 8. c) vagy 8. d) pont szerinti üzenetet adja, amire az AEE-nek :
8. a) válasz esetén a naplófájl sikertelen küldése miatt a kapcsolatot le kell zárnia és 30 perc elteltével újabb
TRMRDY üzenetet kell küldenie.
8. c) válasz esetén, a NAV sikeresen fogadta a nyugtázott naplóállományt, egyben utasítja az AEE-t a következõ
sorszámú, NAV számára még el nem juttatott, lezárt naplóállomány NAV szerverének való elküldésére
a c) pontban meghatározott módon. Amennyiben nincs lezárt még nem továbbított naplóállomány,
a kapcsolat lezárható.
8. d) válasz esetén a NAV sikeresen fogadta a naplóállományt, így a kapcsolat lezárható.
A NAV az „ACK~YY~HHHHHHHHHH” nyugtaüzenetet küldi AEE üzeneteire válaszul, ahol YY a nyugta jellegét jelölõ
státuszkód, mely a következõ értékeket veheti föl:
a)
YY=00 – általános hiba az üzenetben, kommunikációban, naplófájl fogadásban az így nyugtázott események
nem voltak sikeresek,
b)
YY=01 – sikeresen fogadott regisztrációs fájl fogadása esetén az AEE sikeresen regisztrálta a pénztárgépet
a NAV regisztrációs szerverén a 15. pontban meghatározott eljárás eredményeképpen,
c)
YY=02 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta és következõ naplófájl küldési utasítás,
d)
YY=03 – sikeresen fogadott naplófájl nyugta további adási utasítás nélkül, melynek fogadását követõen az
AEE-nek azonnal bontania kell az SSL kapcsolatot,
e)
YY=04 – sikeresen fogadott üzenet nyugta, melynek fogadását követõen az AEE-nek azonnal bontania kell az
SSL kapcsolatot.
Amennyiben a NAV a „PTGBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi az AEE részére az 5. pontban definiált üzenetre
válaszul, az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következõ mûveleteket:
a)
blokkolt állapotba kell hoznia a pénztárgépet,
b)
a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 01-es okkódot alkalmazva,
c)
ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
Amennyiben a NAV a „UNBLCK~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi a blokkolt állapotban lévõ AEE részére az 5. pontban
definiált üzenetre válaszul az AEE-nek haladéktalanul végre kell hajtania a következõ mûveleteket:
a)
a blokkolt állapotban levõ pénztárgép blokkolt állapotát meg kell szüntetnie,
b)
a 11. pontban meghatározott üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 02-es okkódot alkalmazva,
c)
ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
az AEE-nek az „ANS~XXXXXXXXX~YY~HHHHHHHHHH” válaszüzenetet kell elküldenie a NAV részére a 9., 10., 12.,
13. pontban meghatározott üzenetre válaszul, ahol YY a megelõzõ üzenetre utaló okkódot jelöli.
a)
YY=01 – blokkolás utasítás végrehajtva,
b)
YY=02 – blokkolás feloldás utasítás végrehajtva,
c)
YY=03 – Áfa gyûjtõ átállítás utasítás fogadva,
d)
YY=04 – Áfa gyûjtõ átállítás utasítás végrehajtva,
e)
YY=05 – szoftverfrissítésre kész,
f)
YY=06 – szoftverfrissítés letöltve,
g)
YY=07 – szoftverfrissítés végrehajtva,
h)
YY=08 – adózói törzsadat frissítés végrehajtva,
i)
YY=09 – SSL tanúsítvány letöltve.
Amennyiben a NAV az 5. pontban definiált üzenetre válaszul a „FRWUPD~ééééhhnn~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi
az AEE részére, ahol a megadott idõpont a szoftver frissítés elõírt dátumát jelöli, akkor az AEE-nek azonnal végre kell
hajtania a következõket:
a)
a felépített SSL csatornán el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet YY=05
szoftverfrissítésre kész paraméterrel a NAV részére,
b)
az a) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a szoftver mûszaki tartalmának részleteit az alábbiak szerint:
ba)
az üzenet elsõ eleme az „UPDDTL” karaktersorozat,
bb)
ezt követik a firmware-fájl minden szeletére „~NN~CCCC” formátumú üzenetek, ahol „N” az adott
szelet sorszáma 1-tõl sorfolytonosan, legfeljebb két karakterben, vezetõ nullák nélkül, a „CRC” az adott
szelet CRC ellenõrzõösszege 32 bit hosszan,
bc)
a következõ elemek a „~” karakter és a teljes firmware SHA256 algoritmussal készített ellenõrzõ kódja
64 karakterben,
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az adatsort a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat zárja, ahol a „HHHHHHHHHH” a NAV által elõállított,
10 hexadecimális számjegybõl álló igazoló kód) Az AEE egység a „UPDREQ~NN~XXXXXXXXX”
üzenetekben kéri az adatszeleteket, ahol az „NN” jelöli a kért adatszelet sorszámát, az „XXXXXXXXX” az
adatszolgáltatással érintett pénztárgép AP számát jelöli,
c)
a d) pont szerinti üzenetre válaszul a NAV elküldi a kért firmware adatszeletet; a szeleteket a sikeres
CRC-ellenõrzés után az AEE-nek össze kell raknia, majd ellenõriznie kell az adatállomány SHA256 algoritmussal
képzett ellenõrzõ kódjának egyezését,
d)
amennyiben az AEE szoftver letöltése nem kezdõdött meg a b) pontban leírt üzenet elküldését követõen
60 percen belül, az AEE-nek meg kell ismételnie az a), d) és e) lépéseket a d) pont végrehajtása után 4 órán belül,
e)
sikeres letöltést követõen a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV részére a 06-os
okkódot alkalmazva,
f)
a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását
követõen bontja a kapcsolatot,
g)
az ”ééééhhnn”’ karaktersorozatban megjelölt napon esedékes napi zárás után az AEE telepíti a leöltött
firmware-t, sikeres telepítést követõen a 11. pontban meghatározott „ANS” üzenetet kell elküldenie a NAV
részére a 07-es okkódot alkalmazva,
h)
a NAV a válaszüzenetre egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenet küld; az AEE, ennek az üzenetnek a fogadását
követõen bontja a kapcsolatot.
13. A NAV az 5. pontban definiált üzenetre „VATUPD~XXXXXXXXX~ééééhhnnóóppmm~PPPAAAAA~HHHHHHHHHH”
üzenetet küldi az AEE részére, egyes forgalmi gyûjtõkhöz tartozó ÁFA-kulcsok módosításának végrehajtására,
amennyiben ez a vonatkozó jogszabályok módosítása miatt szükségessé válik, a változások hatálybalépését legalább
15 nappal megelõzõen, ahol:
a)
az üzenet elsõ eleme a „VATUPD~” karaktersorozat,
b)
második eleme a pénztárgép AP száma,
c)
majd az a jövõbeli idõpont ééééhhnnóóppmm formátumban, amikortól az üzenetben leírt ÁFA-kulcs
módosításokat érvényesíteni kell,
d)
az üzenet további elemei az összes olyan forgalmi gyûjtõre vonatkozóan, amelyhez tartozó ÁFA-kulcs módosul:
da)
a „–” karakter és a változással érintett forgalmi gyûjtõ jele három karakteren (PPP),
db)
a da) pontban jelölt forgalmi gyûjtõhöz tartozó, b) pontban jelölt idõponttól érvényes ÁFA-kulcs,
százalékban kifejezve, százalékjel nélkül, szükség esetén tizedesvesszõt alkalmazva (AAAAA),
dc)
több gyûjtõ egy ütemben történõ módosítása esetén elválasztásra # karaktert kell alkalmazni
e)
a „~HHHHHHHHHH” karaktersorozat, ahol HHHHHHHHHH a NAV által elõállított, 10 hexadecimális
számjegybõl álló üzenetazonosító kód.
Erre az üzenetre az AEE a 14. pont szerinti üzenetet adja válaszul.
14. A 13. pontban leírt üzenet fogadását követõen az AEE-nek végre kell hajtania a következõ mûveleteket a felsorolás
sorrendjében:
a)
a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY=03 ÁFA gyûjtõk átállítási
utasítása fogadva” kódot alkalmazva,
b)
ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza,
c)
legkésõbb az üzenetben jelzett idõpont elõtt 5 nappal a pénztárgép többi egységének át kell adnia az
üzenetben szereplõ adatokat úgy, hogy a pénztárgép az üzenetben szereplõ idõponttól kezdve az érintett
forgalmi gyûjtõkre vonatkozóan a megadott ÁFA-kulcsokat alkalmazza,
d)
a c) pontban jelzett módosítás végrehajtását követõen haladéktalanul jelentenie kell a módosítás megtörténtét
a NAV részére küldött a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenettel „YY=04 ÁFA gyûjtõk átállítási utasítás
végrehajtva” kódot alkalmazva,
e)
ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
15. A pénztárgép üzembe helyezése (megszemélyesítése) során az alábbi üzenetekkel kommunikál a NAV és az AEE
egység:
a)
a pénztárgép üzembehelyezésekor, illetve AEE csere esetén, be kell rögzíteni az üzembe helyezési kódot
a pénztárgépbe, mely további adatokkal együtt INF típusú bejegyzésként kerül tárolásra a naplófájlba; a fájl
nevében, ekkor a törzsszám „00000000” karaktersorozatot tartalmazza, mivel ekkor az még nem áll
rendelkezésre; legkésõbb ekkor lehet a pénztárgépbe az AP számot berögzíteni,

14576

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2013. évi 54. szám

b)

az AEE elküldi az a) pont szerinti üzembe helyezési kódot tartalmazó elektronikusan aláírt naplófájlt a NAV
szerverére, az elsõ küldés alkalmával a tanúsítványt is tartalmazó PKCS#7 formátumban történik,
c)
erre az üzenetre a NAV szervere két lehetséges választ küld:
1.
A NAV elküldi a megszemélyesítéshez (tanúsítványok és adózó adatok) szükséges adatokat
a pénztárgépnek három, illetve kétvállalkozós pénztárgép esetén négy üzenetben
– elsõként a 16. pont szerinti P1=1 üzenetben az adózói törzsadatokat, melyet az AEE egység
a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– a másodikként a 16. pont szerinti P1=3 üzenetben az üzemeltetési telephely-adatokat, melyet az
AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz,
– harmadikként a NAV szerverének SSL-tanúsítványát, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt
YY=09 kóddal nyugtáz),
– negyedikként kétvállalkozós pénztárgép esetén a 16. pont szerinti P1=2 üzenetben az adózói
törzsadatokat, melyet az AEE egység a 11. pontban leírt YY=08 kóddal nyugtáz, vagy
2.
elutasítja, ha a beküldött adatokban hiba van (hibás összerendelés, nem nyilvántartott hardverrevízió,
már regisztrált AP, felhasznált üzembehelyezési kód stb.),
d)
az AEE egység a letöltött tanúsítványokat és adózózói adatokat letárolja,
e)
az AEE egység bontja az SSL-kapcsolatot, majd újraépíti azt a letöltött tanúsítvány segítségével végrehajtott
eszközazonosítással,
f)
az AEE a kulcsokat tartalmazó üzenet sikeres fogadásáról és betöltését követõen
„TRMRDY~XXXXXXXXX~S~N~T” üzenet küld,
g)
ezt a NAV egy a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
16. A pénztárgépek adózói adatainak frissítése a pénztárgépben
a)
amennyiben
a
NAV
az
5.
pontban
definiált
üzenetre
válaszul
a „DEFUPD~XXXXXXXXX~P1n~P2n~P3n~P4n~P5n~P6n~P7n~P8n~HHHHHHHHHH” üzenetet küldi, úgy
a P1-P8 paraméterekben átadott adatokkal frissíteni kell a pénztárgépben tárolt adózói adatokat, ahol az ’n’
a paraméter értéke az alábbi táblázat alapján:

b)

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

P1 változás típuskód

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

2.

Értéke: 1 Értelmezése: adózói
törzsadat (kétvállalkozós
pénztárgép esetén az
üzemanyag tulajdonosa)

frissítendõ
felhasználó
adószáma

név

irányítószám

település

közterületne
ve

közterület
jellege

házszám

3.

Értéke: 2 Értelmezése:
kétvállalkozós pénztárgép
esetén az üzlet
üzemeltetõjének adózói
törzsadatai

frissítendõ
felhasználó
adószáma

név

irányítószám

település

közterület
neve

közterület
jellege

házszám

4.

Értéke: 3 Értelmezése:
üzemeltetési telephely

Üzemeltetõ
adószáma

üzlet neve

irányítószám

település

közterület
neve

közterület
jellege

házszám

P1=1 vagy P=2 paraméter esetén az adóalany adatait frissíteni kell a küldött adatokkal,
P1=3 paraméter esetén a pénztárgép telephelyét kell frissíteni a kapott adatokkal,
c)
a NAV részére el kell küldenie a 11-es pontban definiált „ANS” válaszüzenetet „YY–08 adózói törzsadat update”
kódot alkalmazva,
d)
ezt a NAV a 8. e) pontban definiált ACK üzenettel nyugtázza.
17. Az AEE-nek be kell jegyeznie a legutóbb megnyitott szöveges állományba a fogadott és a küldött üzeneteit is
4. melléklet elõírásai szerint.
18. Az AEE-nek bontania kell az SSL kapcsolatot, amennyiben legalább 1 percig semmiféle
kommunikáció sem történik a NAV-val.”
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4. melléklet a 13/2013. (III. 29.) NGM rendelethez
1. A Rendelet 17. melléklet II. alcím 8. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. A rendszernek a központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszerként engedélyezett módon történõ
mûködésének átállíthatónak kell lennie úgy, hogy az adatszolgáltatást az egyes pénztárgépeken elhelyezett AEE-k
végezzék a beépített GSM modul útján. Az átállításra az üzemeltetõ saját döntése alapján bármikor sor kerülhet, illetve
a Hatóság a 64. § (4) bekezdés szerinti esetben kötelezheti az üzemeltetõt az átállításra. A NAV továbbra is az AEE
változatlan azonosítóit használja kommunikációra.”
2. A Rendelet 17. melléklet III. alcím 1–2. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. A központi kommunikációs egységgel kiszolgált AEE-rendszer tekintetében a 4. mellékletben foglalt adatokon
kívül adatot kell szolgáltatnia a NAV felé az egyes pénztárgépeken mûködõ rögzítõ/naplózó egység és
a központosított kommunikációs egység közötti kapcsolat megszûnésérõl és újraépülésérõl.
A központi kommunikációs egységgel kiszolgált pénztárgépben bekövetkezett események naplózásának kiegészítõ
eseményei
Bejegyzés azonosító: EVK
Bejegyzés mezõi
1.

A

B

C

Mezõ azonosító

Mezõ tartalmának leírása

formátum

2.
3.

a.
b

RAZ
DTS

Bejegyzés azonosító: EVK
Idõbélyeg

4.
5.
6.

c
d
e

EVC
EVD
HSH

Esemény kódja
Esemény leíró adata
Ellenõrzõ kód

3 karakteres szöveg
szabványos dátum és idõ adat
másodperc pontossággal
3 karakteres szöveg
üres / 200 karakteres szöveg
64 HEXA karakter

EVC lehetséges értékei:
13. CNF: A pénztárgépben mûködõ rögzítõ/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti kapcsolat
megszûnése esetén
14. CNR: A pénztárgépben mûködõ rögzítõ/naplózó egység és a központi kommunikációs egység közötti kapcsolat
helyreállása esetén
EVD lehetséges értékei:
nem töltendõ
2. A központi kommunikációs egységnek a következõ üzenettel kell a NAV szerver felé jeleznie, ha megváltozott
a központi kommunikációs egység felé aktuálisan élõ kapcsolattal rendelkezõ pénztárgépek köre:
a) az üzenet elsõ eleme a „PTGSET~CCCCCCCCC” karaktersorozat, ahol CCCCCCCCC a központi kommunikációs
egység egyedi azonosítója,
b) az üzenet további elemei minden, éppen csatlakozó pénztárgépre vonatkozóan a „~XXXXXXXXX” karaktersorozat,
ahol „XXXXXXXXX” a pénztárgép AP számát jelöli.”
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Határozatok Tára

A Kormány 1167/2013. (III. 29.) Korm. határozata
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolával kötendõ elvi megállapodásról,
valamint a megállapodásban foglalt célok megvalósításához szükséges, a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történõ elõirányzat-átcsoportosításról
és további forrásigényrõl
A Kormány
1. felhívja a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettest, hogy a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolával
kötendõ elvi megállapodás tervezetét dolgozza ki;
Felelõs:
a nemzetpolitikáért felelõs miniszterelnök-helyettes
Határidõ:
azonnal
2. felhatalmazza a miniszterelnököt a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolával kötendõ elvi megállapodás
megkötésére, aláírására;
Felelõs:
miniszterelnök
Határidõ:
2013. április 30.
3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdése alapján a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola mûködési célú, illetve fejlesztési célú finanszírozásához szükséges forrásigény biztosítására 500 millió forint
egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel a
Magyarország 2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésû elõirányzatok cím, 4. Határon túli magyarok
programjainak támogatása alcím, 3. Nemzetpolitikai tevékenység támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv.
1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2013. december 20.
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a központi költségvetések tervezése során tegye meg a szükséges
intézkedéseket a megállapodásban rögzített célok, feladatok megvalósításához 2014. évben szükséges további
350 millió forint, 2015. évben szükséges további 300 millió forint, 2016. évben szükséges további 300 millió forint
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történõ biztosításához;
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
a 2014., 2015., 2016. évi központi költségvetés tervezése során
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

XI.

20

Cím
szám

4

Fejezet
szám

Cím
szám

X.

Fejezet
szám

20

Cím
szám

2

1

ElĘir.
csoport
száma

3

5

Kiemelt
elĘir.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

ElĘir.
csoport
száma

Kiemelt
elĘir.
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név
KIADÁSOK
Kiemelt elĘirányzat
neve

Cím
név

Cím
név

Alcím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
név

ElĘir.
csop.
név

ElĘir.
csop.
név

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

Fejezet
név

Fejezet
név

Összesen

Kiemelt elĘirányzat
neve

TÁMOGATÁS

Kiemelt elĘirányzat
neve

BEVÉTEL

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésĦ elĘirányzatok
Határon túli magyarok programjainak támogatása
Nemzetpolitikai tevékenység támogatása
MĦködési költségvetés
Egyéb mĦködési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés
Egyéb felhalmozási kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

4
228895
3
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Az adatlap 5 példányban töltendĘ ki
Fejezet
idĘarányos
1 példány
Állami SzámvevĘszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó elĘirányzat-változásokat (+/-) egymást követĘen kell szerepeltetni.

ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Alcím
szám

Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

ÁHT.
egyedi
azonosító

3

Jogcím
csop.
szám

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegĦ

Alcím
szám

297102
7
Az elĘirányzatmódosítás érvényessége:

228895

X.

Fejezet
szám

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELėIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.

500,0

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

A módosítás jogcíme

500,0

I.n.év

500,0

Módosítás
(+/-)

Módosítás
(+/-)

-500,0

300,0

200,0

Módosítás
(+/-)

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást
következĘ
elrendelĘ
évre
jogszabály/
áthúzódó
határozat száma
hatása

•

ÁHT.
egyedi
azonosító

X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség

1. melléklet az 1167/2013. (III. 29.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1168/2013. (III. 29.) Korm. határozata
a Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetek címrendi módosításáról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Magyarország
2013. évi központi költségvetésérõl szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Külgazdasági Hivatal cím besorolását a Kvtv. 1. melléklet XI.
Miniszterelnökség fejezet, 9. Nemzeti Külgazdasági Hivatal címre változtatja.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, intézkedjen a Magyar Államkincstár felé, hogy 2013. január 1-jei határnappal
a címrendi változás átvezetését, egyidejûleg az átrendezés idõpontjáig végrehajtott évközi
elõirányzat-módosításokat, teljesítési adatok, kötelezettségvállalások és a kapcsolódó elõirányzat-maradványok
átrendezését hajtsa végre.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 45/2013. (III. 29.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a magyarországi „V0” jelzésû,
Szárliget és Ceglédbercel között létesítendõ, Budapestet elkerülõ vasútvonalról szóló
megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzeti fejlesztési miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Kínai Népköztársaság Kormánya között a magyarországi „V0” jelzésû,
Szárliget és Ceglédbercel között létesítendõ, Budapestet elkerülõ vasútvonalról szóló megállapodás (a továbbiakban:
megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
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3. felhatalmazom a nemzeti fejlesztési minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külügyminisztert, hogy a megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
5. felhívom a nemzeti fejlesztési minisztert, a külügyminisztert, valamint a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy
a megállapodás létrehozását követõen a megállapodás végleges szövegének megállapítására való felhatalmazásról
szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ.

