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Kormányrendeletek

A Kormány 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelete
a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló
128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának
biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény 25. § b), c), f ) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 2–4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„2. bérbeadó: a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan tekintetében a Nemzeti Eszközkezelő,
ha a lakóingatlan önkormányzati tulajdonba kerül, a tulajdonos települési önkormányzat;
3. bérleti szerződés: a bérbeadó és a bérlő között a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan és a tartalék ingatlan
tekintetében megkötött határozatlan idejű, valamint a tartalék ingatlan tekintetében megkötött határozott idejű
lakásbérleti szerződés;
4. bérlő: a hiteladós, a zálogkötelezett vagy az a természetes személy, akivel a bérbeadó e rendelet alapján bérleti
szerződést köt;”
2. §		
Az R. 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„7. lakbér: a bérlő által a lakóingatlan, a lakhatási célú ingatlan vagy a tartalék ingatlan használatáért, valamint
a bérleti szerződésben rögzített egyéb – a bérbeadó által biztosított – szolgáltatásért a bérbeadónak havi
rendszerességgel fizetendő díj;”
3. §		
Az R. 1. §-a a következő 8. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„8. adósságkezelési és együttműködési megállapodás: a bérbeadó és a bérlő közötti olyan megállapodás,
amely szabályozza különösen a tartozás megfizetésének ütemezését, a fizetési késedelemből származó
jogkövetkezményeket, a bérbeadóval, illetve az általa megjelölt szervvel, szervezettel, személlyel való
együttműködés formáját és az együttműködési kötelezettség megsértéséből eredő jogkövetkezményeket.”
4. §		
Az R. 4/E. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha)
„b) a pályázó a lakhatási célú ingatlanra neki felróható okból nem köt lakásbérleti szerződést a bérbeadó
lakásbérleti szerződés megkötésének időpontjáról szóló írásbeli értesítésének kézhez vételétől számított 60 napon
belül,”
(a Program Bírálati Bizottság a tartalékkeretből újabb pályázat kiválasztásáról dönt.)
5. §		
Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A lakóingatlan esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti szerződés megkötésének
évében a jelzáloghitel-szerződés megkötésekor megállapított forgalmi érték 1,5%-ának egytizenketted része.
(2) A lakhatási célú ingatlan esetében a lakbér egy naptári hónapra számított mértéke a bérleti szerződés
megkötésének évében
a) az 50 négyzetméter alapterületű ingatlan esetén nettó 16 800,0 forint,
b) az 58,7 és a 60 négyzetméter alapterületű ingatlanok esetén nettó 19 500,0 forint,
c) a 70 négyzetméter alapterületű ingatlan esetén nettó 21 100,0 forint.
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(3) A lakbér egy naptári hónapra számított mértéke
a) azon tartalék ingatlan esetében, amely a lakóingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony megszűnésével vált tartalék
ingatlanná, a bérleti jogviszony megszűnésének napján érvényes lakbér mértéke;
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó tartalék ingatlan esetében az 5. melléklet alapján meghatározott összeg,
amelyen felül a lakbér részét képezi a bérbeadó által meghatározott üzemeltetési költség is, ha a tartalék ingatlan
önállóan bérbe adható lakrészekből és közös használatú helyiségekből áll.
(4) A bérbeadó a bérleti szerződésben a lakbér (1)–(3) bekezdés szerinti összegét
a) a bérleti szerződés megkötését követő év március 1. napjától,
b) a 10/A. § (1) bekezdése szerinti bérleti szerződés esetén – amennyiben azt a tárgyév március 1. napja előtt
kötötték – a tárgyév március 1. napjától
évente a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves átlagos fogyasztói árindex mértékével
megegyező mértékben növeli.
(5) A megváltozott lakbér összegét a bérbeadó minden év február 28-áig írásban közli a bérlővel.”
6. §		
Az R. a következő 6/A–6/C. alcímmel egészül ki:

„6/A. A bérleti szerződés bérbeadó általi felmondása esetén kötött határozott idejű bérleti
szerződésre vonatkozó rendelkezések
10/A. § (1) Ha a bérbeadó a határozatlan időre kötött bérleti szerződést a NET tv. 23. § i) pontja alapján felmondja,
a bérbeadó felajánlja a bérlőnek, hogy a bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül 12 hónapra szóló
határozott idejű bérleti szerződést köt a bérlővel a bérlő által addig lakott ingatlanra.
(2) Ha a bérbeadó a vagyonkezelésében lévő tartalék ingatlanok közül rendelkezik üres tartalék ingatlannal, a bérlő
által addig lakott lakóingatlan helyett az (1) bekezdés szerinti 12 hónapra szóló határozott idejű bérleti szerződést
a vagyonkezelésében lévő, üres tartalék ingatlanra is megkötheti a bérlővel, ha a tartalék ingatlan bérleti díja
és fenntartásának költségei a bérlő számára alacsonyabb terhet jelentenek, mint az általa addig lakott ingatlan
fenntartása.
(3) A tartalék ingatlan paraméterei, így különösen a komfortfokozata, az alapterülete, a műszaki állapota,
a lakóhelyiségeinek száma, az országban való elhelyezkedése a (2) bekezdésben meghatározott esetben eltérhetnek
a bérlő által addig lakott ingatlan paramétereitől.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a költözés költsége a bérlőt terheli.
10/B. § (1) A határozott idejű bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy annak megkötésével egyidejűleg
a bérlő
a) adósságkezelési és együttműködési megállapodást köt a bérbeadóval,
b) közjegyzői okiratba foglalt tartozáselismerő nyilatkozatot tesz a bérbeadóval szemben fennálló tartozásairól,
amelynek költségei a bérbeadót terhelik, és
c) hozzájárul a lakóingatlan vonatkozásában a javára bejegyzett visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való
törléséhez.
(2) A határozott idejű bérleti szerződés előírhatja, hogy a bérlő köteles előre fizetésre alkalmas fogyasztásmérő
felszerelését kérelmezni a közüzemi szolgáltatónál.
(3) Ha a megszűnt bérleti szerződésben bérlőtársak szerepeltek, a bérbeadó a határozott idejű bérleti szerződést
is a bérlőtársakkal köti meg. Ha valamelyik bérlőtárs nem kívánja megkötni a határozott idejű bérleti szerződést,
a bérbeadó azt a fennmaradó bérlőtársakkal köti meg azzal, hogy a nem szerződő bérlőtársnak a megszűnt bérleti
szerződésből eredő, bérbeadóval szemben keletkezett, lejárt tartozásokért való felelőssége nem szűnik meg.
(4) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás kötelező tartalmi eleme, hogy a bérlő vállalja, hogy
a) a bérleti jogviszonyból eredő, a bérbeadóval szemben fennálló, lejárt esedékességű tartozásait 12 hónap alatt
megfizeti a bérbeadónak,
b) az anyagi helyzetének rendezése érdekében együttműködik a bérbeadóval, illetve a bérbeadó által megjelölt
szervvel, szervezettel, személlyel, amennyiben álláskeresőnek minősül, abban az esetben elfogadja a felajánlott
közfoglalkoztatást.
(5) Az adósságkezelési és együttműködési megállapodás előírhatja, hogy a bérlő egyéb, az általa lakott ingatlannal
kapcsolatos, a NET tv. 23. § i) pontja alapján megszűnt bérleti jogviszony fennállása alatt az általa felhalmozott,
lejárt esedékességű tartozásokat – így különösen a társasházi közös költség tartozást – a határozott idejű bérleti
jogviszony fennállása alatt köteles megfizetni.
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10/C. § (1) A 10/A. § (1) és (2) bekezdése alapján kötött határozott idejű bérleti szerződés határozatlan időtartamúvá
alakul át a határozott idő elteltével, és a bérbeadó nem intézkedhet a bérlő által lakott ingatlan kiürítése iránt, ha
a) a bérlő a bérleti idő lejárta után a bérlő által lakott ingatlant tovább használja, és
b) a bérlő a lakbérfizetési és az adósságkezelési és együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségének
eleget tett, vagy a bérbeadó által kijelölt szerv, szervezet javaslata alapján a bérlő élethelyzetéből adódóan
– méltányosságból – a bérlő ingatlanban maradása indokolt.
(2) A bérlő köteles – az (1) bekezdésben meghatározott kivétellel – a bérleti szerződés megszűnését követő
15 napon belül a bérlő által lakott ingatlanból kiköltözni, és azt a bérbeadónak rendeltetésszerű használatra
alkalmas állapotban visszaadni.

6/B. A tartalék ingatlanok hasznosítása
10/D. § (1) A bérbeadó a tartalék ingatlanokat bérbeadás útján hasznosítja.
(2) A bérbeadó az üres tartalék ingatlanok listáját minden hónap 15. napjáig honlapján és annak a települési
önkormányzatnak a hirdetőtábláján közzéteszi, amelynek közigazgatási területén a tartalék ingatlan található.
10/E. § (1) A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be a bérbeadóval határozatlan időre szóló bérleti szerződéssel
rendelkező olyan bérlő, akinek
a) nincs a bérleti jogviszonyból fakadó, bérbeadóval szemben fennálló tartozása,
b) nincs közműtartozása, vagy a tartozás megfizetéséről a közmű szolgáltatóval megállapodott és ezt igazolja
bérbeadó felé,
c) nincs társasházi közös költség tartozása, és ezt a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke által kiállított
igazolással igazolja, és
d) az általa addig lakott ingatlan rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban van
azzal, hogy a tartalék ingatlannak meg kell felelnie – a bérlő által jogszerűen befogadott és vele együtt költöző
személyek számát figyelembe véve – a benne lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek.
(2) A tartalék ingatlanra igényt jelenthet be az a természetes személy is,
a) aki
aa) saját maga vagy a vele egy háztartásban elő hozzátartozója az e rendeletben foglaltak szerint szociálisan
rászoruló személy, vagy
ab) a 4/C. § (1a) bekezdése szerinti tartalékkeretbe bekerült, és
b) akinek más lakhatást biztosító használati joga nincs, vagy ha van, az adott ingatlan már nem felelne meg a benne
lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigénynek, ha az igénybejelentő és a házastársa, bejegyzett
élettársa, egyeneságbeli rokona, örökbefogadott, mostoha- vagy neveltgyermeke, örökbefogadó, mostoha- vagy
nevelőszülője vagy testvére is az adott ingatlanban lakna.
(3) A bérbeadó a tartalék ingatlanokra vonatkozó igénybejelentéseket a közzétételt követő hónap 15. napjáig
fogadja be (a továbbiakban: befogadási időszak).
(4) Ha ugyanarra a tartalék ingatlanra a befogadási időszak alatt több igénybejelentés érkezik, a bérbeadó
– az a)–d) pontban meghatározott sorrend figyelembevételével – azzal köt bérleti szerződést,
a) aki a bérbeadóval már bérleti jogviszonyban áll,
b) aki a tartalék ingatlan fekvésével azonos helyen lakóhellyel rendelkezik, és a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti
feltételnek megfelel,
c) aki vagy a vele egy háztartásban élő hozzátartozója a közös háztartásukban több, családi pótlékra jogosult
gyermeket nevel,
d) akinek az igénybejelentését a bérbeadó a befogadási időszakban korábban kézhez vette, azzal, hogy az azonos
napon beérkező igénybejelentések között a bérbeadó közjegyző által hitelesített sorsolással dönt.
(5) A sorrend megjelölésével igénybejelentés több tartalék ingatlanra is benyújtható az (1) vagy (2) bekezdésben
meghatározott feltételek teljesülése esetén azzal, hogy ha az egyik tartalék ingatlanra a bérleti szerződés
a bérbeadó és a bérlő között létrejön, a többi tartalék ingatlan vonatkozásában az igénye elutasítottnak minősül.
10/F. § (1) A beérkezett igénybejelentések közül a 10/E. § (4) bekezdésében meghatározott szempontok szerint
kiválasztott bérlővel a bérbeadó bérleti szerződést köt. Bérleti szerződés kizárólag egy tartalék ingatlanra köthető.
(2) Ha a 10/E. § (4) bekezdésében meghatározott sorrend alapján kiválasztott bérlő másik ingatlan vonatkozásában
már bérleti jogviszonyban áll a bérbeadóval, az új bérleti szerződés megkötésének feltétele
a) a korábban kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése az új bérleti szerződés
megkötésével egyidejűleg;
b) a visszavásárlási jog ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez való bérlői hozzájárulás, ha a bérlő rendelkezik
visszavásárlási joggal az általa addig lakott ingatlan vonatkozásában.

79348

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 175. szám

(3) Ha a közös megegyezéssel megszüntetett bérleti szerződésben bérlőtársak szerepeltek, a bérbeadó az új bérleti
szerződést is a bérlőtársakkal köti meg. Ha a közös megegyezéssel történő bérleti szerződés megszüntetésekor
valamelyik bérlőtárs nem kívánja megkötni az új bérleti szerződést, a bérbeadó azt a többi bérlőtárssal köti meg.
A nem szerződő bérlőtárs egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetése után elhelyezési igényt nem támaszthat a bérbeadóval szemben.
(4) A költözés költségei a bérlőt terhelik.
(5) Bérlőtársi jogviszony a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel csak házastársak és élettársak között jöhet
létre. A házastársi jogviszony fennállását házassági anyakönyvi kivonattal kell igazolni. Az élettársi jogviszony
fennállásáról az élettársaknak közösen írásbeli nyilatkozatot kell tenniük.
(6) Bérleti szerződés csak olyan tartalék ingatlanra köthető, amelynek nagysága a bérlőnek – és a vele jogszerűen
együtt költöző személyeknek – az egy lakásban lakó személyekre számítandó méltányolható lakásigényét nem
haladja meg. A bérlővel jogszerűen együtt költöző személyek azok, akiket a bérlő a NET tv. 23. § a) pontja alapján
jogszerűen befogadhat, akikkel jogszerűen együtt lakott a bérbeadóval korábban kötött bérleti szerződés alapján,
valamint akikkel a bérlő az igénybejelentés benyújtásának időpontjában azonos bejelentett lakóhelyen vagy
tartózkodási helyen együtt lakott.

6/C. Bérlők ideiglenes elhelyezése
10/G. § Ha a bérlő az általa lakott ingatlant olyan műszaki ok, hiba fennállása miatt nem tudja használni, amelynek
elhárítására a NET tv., az Ltv. vagy a lakásbérleti szerződés alapján a bérbeadó vagy a bérlő köteles lenne,
a bérbeadó a rendelkezésére álló üres tartalék ingatlanban ideiglenes elhelyezést biztosíthat a bérlő számára. Ebben
az esetben a bérlő visszaköltözéséig az addig lakott ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony szünetel. A bérbeadó és
a bérlő az ideiglenes elhelyezést biztosító tartalék ingatlanra a műszaki hiba elhárításának időpontjáig szóló bérleti
szerződést kötnek.”
7. §		
Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A NET tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat kizárólagos jog alapján – a 11/A. §-ban
meghatározott kivétellel – a MÁV Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kijelölt Szolgáltató)
látja el.”
8. §		
Az R. 7. alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A lakhatási célú ingatlanok vonatkozásában a NET tv. 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatokat
kizárólagos jog alapján az Ócsa Városüzemeltetési nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban:
Városüzemeltetési Kft.) látja el.
(2) A Városüzemeltetési Kft. által ellátandó feladatok körét a 2/A. melléklet határozza meg.
(3) A Városüzemeltetési Kft. feladatát a Nemzeti Eszközkezelővel kötött, az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes
vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról
szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozatnak megfelelő szolgáltatási szerződés alapján látja el.
A szolgáltatási szerződésben meghatározásra kerül az e rendelet alapján kötelezően ellátandó feladatok pontos
köre, ellátásuk részletei, és a szolgáltatás ellenértéke.
(4) A Városüzemeltetési Kft. a feladatot közszolgáltatás keretében látja el.”
9. §		
Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § E rendeletnek a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012.
(VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
megállapított 4/E. § (5) bekezdés b) pontját a Módr2. hatálybalépésekor már benyújtott pályázatokra is alkalmazni
kell.”
10. §

(1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

11. §

(1) Az R.
a)
2. § (1) bekezdésében a „házastársa vagy élettársa” szövegrész helyébe a „hozzátartozója” szöveg,
b)
14. §-ában a „11. §-a” szövegrész helyébe a „11. §-a és 11/A. §-a” szöveg,
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c)
d)
e)

2. melléklet 2–3. pontjában a „vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal” szövegrész helyébe
a „vagyonkezelésében álló lakóingatlanokkal és tartalék ingatlanokkal” szöveg,
2. melléklet 5. pontjában a „vagyonkezelésében álló lakóingatlanok” szövegrész helyébe
a „vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok” szöveg,
2. melléklet 7. pontjában a „vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra” szövegrész helyébe
a „vagyonkezelésében lévő lakóingatlanokra és tartalék ingatlanokra” szöveg

lép.
(2) Hatályát veszti az R. 2. § (4) bekezdés c) pontjában a „vagy a folyósított ellátás törzsszámáról szóló igazolást”
szövegrész.
12. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok tekintetében szükségessé
váló tervezett vagy eseti állagmegóvó, felújítási munkálatok elvégzése a Nemzeti Eszközkezelő utasításai alapján,
valamint jogszabály által előírt, tulajdonost terhelő, ellenőrzési, felülvizsgálati feladatok elvégzése.”
2. Az R. 2. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakóingatlanok és tartalék ingatlanok a lakásbérleti szerződés
megszűnése okán bekövetkező megüresedése esetén az ingatlanok bérbeadásból történő visszavétele, üres
lakóingatlanok és tartalék ingatlanok gondnokolása, illetve újabb bérbeadást megelőzően műszaki állapotfelmérés
elkészítése.”

2. melléklet a 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
„2/A. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A Városüzemeltetési Kft. által ellátandó feladatok
A Városüzemeltetési Kft. által az Ltv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott kereteken belül ellátandó feladatok:
1. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanokkal összefüggő műszaki hibabejelentések
fogadására alkalmas telefonos ügyfélszolgálat működtetése.
2. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanokkal összefüggésben bejelentett műszaki
hibák rövid, ütemezett határidőn belüli – rendkívüli sürgősség esetén haladéktalan – elhárítása, javítása.
3. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanok tekintetében szükségessé váló tervezett
vagy eseti állagmegóvó munkálatok elvégzése a Nemzeti Eszközkezelő utasításai alapján, valamint jogszabály által
előírt, tulajdonost terhelő, ellenőrzési, felülvizsgálati feladatok elvégzése.
4. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanok használatának, illetve műszaki
állapotának időszakos helyszíni ellenőrzése.
5. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanokra vonatkozó adatoknak
a Városüzemeltetési Kft. által üzemeltetett ingatlankezelést és üzemeltetést támogató számítógépes rendszerbe
történő feltöltése és karbantartása.
6. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanok vagyonvédelme és őrzése.
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7. A Nemzeti Eszközkezelő vagyonkezelésében álló lakhatási célú ingatlanok lakásbérleti szerződés megszűnése okán
bekövetkező megüresedése esetén az ingatlanok bérbeadásból történő visszavétele, üres ingatlanok gondnokolása,
illetve újabb bérbeadást megelőzően műszaki állapotfelmérés elkészítése.
8. Természeti csapás vagy emberi tevékenység okozta, a lakosságot vagy a környezetet veszélyeztető váratlan
esemény bekövetkeztekor közreműködés a kiköltöztetendő lakók és vagyontárgyaik elszállításában és ideiglenes
elhelyezésében.”

3. melléklet a 368/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
„5. melléklet a 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez
Az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti tartalék ingatlan esetében fizetendő lakbér nettó mértéke:
Lakóház:
A

B
főváros és

1

megyeszékhely

C

D

város

község

2

Összkomfortos

112 Ft/m2

78 Ft/m2

71 Ft/m2

3

Komfortos

112 Ft/m

2

78 Ft/m

66 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

104 Ft/m2

75 Ft/m2

61 Ft/m2

B

C

D

város

község

2

Lakás:
A

főváros és

1

megyeszékhely

2

Összkomfortos

165 Ft/m2

123 Ft/m2

98 Ft/m2

3

Komfortos

145 Ft/m2

111 Ft/m2

73 Ft/m2

4

Egyéb (félkomfortos, komfort nélküli)

125 Ft/m

105 Ft/m

68 Ft/m2

2

2

„

A Kormány 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelete
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről
A Kormány
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f ), n), s) és w) pontjában,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i), u) és v) pontjában,
valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés
a) pontjában, b) pont bb) alpontjában és c) pontjában,
az 52. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában,
az 53. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés i) és
m) pontjában,
az 54. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) pontjában,
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az 55. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
d) pontjában,
az 56. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés w) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

I. Fejezet
Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
adatmódosítás: az engedélyesnek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatainak
módosítása, ideértve a bejegyzett engedélyes egyes új adatainak a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzését és a bejegyzett engedélyes egyes adatainak a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlését is;
b)
befogadás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)
58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése szerinti, a szociális szolgáltatások és
a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe
történő befogadás;
c)
ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó: a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(a továbbiakban: Főigazgatóság), valamint a helyi önkormányzat, illetve azok társulása az általa fenntartott
engedélyes által nyújtott olyan szolgáltatás tekintetében, amelyet az állam vagy a helyi önkormányzat, illetve
a társulás valamelyik tagja az Szt., illetve a Gyvt. alapján biztosítani köteles;
d)
ellátási terület: az a terület, ahonnan az engedélyes gyermekeket, illetve más ellátottakat (a továbbiakban
együtt: ellátott) fogad;
e)
ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség: az a szolgáltató székhelyétől és telephelyétől különböző címen
található, a szolgáltató használatában álló, szociális alapszolgáltatáshoz – ide nem értve a nappali ellátást –,
gyermekjóléti szolgáltatáshoz vagy területi gyermekvédelmi szakszolgáltatáshoz használt, telephelynek nem
minősülő helyiség, ahol a szolgáltató ellátottakat fogad;
f)
engedélyes: telephellyel nem rendelkező szolgáltató esetén a szolgáltató székhelye, telephellyel rendelkező
szolgáltató esetén a szolgáltató minden egyes telephelye és – ha a székhelyet szolgáltatás nyújtására is
használják – a szolgáltató székhelye;
g)
időszakos férőhelybővítés: a jogszabályban meghatározott feltételek szerint a téli időszakra vagy annak
egy részére, illetve több év téli időszakára vagy azok egy részére új telephely bejegyzésével vagy
adatmódosítással
ga)
az éjjeli menedékhely vagy a hajléktalan személyek átmeneti szállása számára bejegyzett férőhely,
gb)
a hajléktalan személyek nappali ellátását nyújtó szolgáltató számára bejegyzett éjjeli menedékhely
férőhely;
h)
külső férőhely: rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén az utógondozás ideje alatt, vagy utógondozói
ellátás esetén az ellátott részére a szolgáltató által, de a szolgáltató épületén kívül biztosított lakhatási forma;
i)
szolgáltatás: az Szt. szerinti szociális szolgáltatás, valamint a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi
szolgáltató tevékenység;
j)
szolgáltató: az Szt. szerinti szociális szolgáltatást nyújtó szociális szolgáltató, szociális intézmény, valamint
a Gyvt. szerinti gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végző szolgáltató, intézmény,
hálózat;
k)
szolgáltató székhelye: a szolgáltató központi ügyintézésének helye, függetlenül attól, hogy használják-e
szolgáltatás nyújtására;
l)
telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló
la)
hely, ahol a szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei
ellátást, hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást
nyújt, illetve gyermekek átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy
utógondozó otthont működtet, kivéve a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatást biztosító
ingatlant és a félutas házat,
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lb)

m)

az la) alpontban nem említett szolgáltatáshoz használt, az ellátottak számára nyitva álló helyiség
vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő
bejegyzését a fenntartó kéri;
téli időszak: a november 1-je és április 30-a közötti időszak.

II. Fejezet
Eljáró hatóságok
1. A szolgáltatói nyilvántartást vezető szerv
2. §		
A Kormány a szolgáltatói nyilvántartást vezető szervnek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt
(a továbbiakban: Hivatal) jelöli ki.

2. Működést engedélyező szervek
3. §

(1) A Kormány az Szt. és a Gyvt. alkalmazása során működést engedélyező szervnek
a)
a szociális és gyámhivatalt, valamint
b)
a Hivatalt
jelöli ki.
(2) A Kormány szociális hatóságnak az Szt. 90/A. §-ának alkalmazása során a helyi önkormányzat, a társulás, illetve
a Főigazgatóság fenntartói feladatokat ellátó megyei, fővárosi kirendeltségének (a továbbiakban: megyei
kirendeltség) székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatalt, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról
szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti intézmény esetén a Fővárosi Szociális és Gyámhivatalt
jelöli ki.
(3) A Kormány a szolgáltatások esetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvény szerinti, szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – az e rendelet szerinti ellenőrzésre
meghatározott hatáskörrel és illetékességgel – a működést engedélyező szerveket jelöli ki.

4. §

(1) Az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban – a (2)–(6) bekezdésben és a 15. alcímben meghatározott kivételekkel –
az engedélyes címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal jár el első fokon.
(2) Egyházi fenntartású vagy nem állami fenntartású, egy megyére vagy a fővárosra megkötött ellátási szerződés
alapján működtetett, kizárólag nevelőszülői ellátást, illetve külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátást nyújtó
engedélyes esetén az ellátási szerződéssel érintett megye, illetve a főváros szerint illetékes szociális és gyámhivatal
jár el első fokon az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban.
(3) A Főigazgatóság által fenntartott Pest megyei, kizárólag nevelőszülői ellátást, külső férőhelyen biztosított
utógondozói ellátást, illetve területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó engedélyes esetén a Pest megyei
szociális és gyámhivatal jár el első fokon az e rendelet szerinti hatósági eljárásokban.
(4) A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal valamennyi engedélyes
ügyében eljár első fokon,
a)
fenntartóváltozás során abban az esetben, ha
aa)
az új fenntartó a korábbi fenntartó jogutódlással történő megszűnése révén jött létre,
ab)
a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén a vállalkozói tevékenységet özvegye vagy örököse
folytatja, vagy
ac)
a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, illetve átruházással megszerezte az egyéni cég
vagyoni betétjét, és az engedélyest az egyéni cég veszi át [a fenntartóváltozás aa)–ac) alpontban
foglalt esetei a továbbiakban együtt: általános jogutódlással történő fenntartóváltozás], és
b)
a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező változás esetén.
(5) A szolgáltató székhelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal, ha pedig a szolgáltató székhelyét szolgáltatás
nyújtására nem használják, a szolgáltató bármely telephelye szerint illetékes szociális és gyámhivatal a szolgáltató
valamennyi telephelye ügyében eljár első fokon a szolgáltató nevének, adószámának vagy székhelyének
módosítása során.
(6) A fenntartó bármely engedélyesének címe szerint illetékes szociális és gyámhivatal kiadhat – a tanúsítvány
kivételével – hatósági bizonyítványt az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő adatairól.
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(7) Ha az Szt. 62. §-a szerinti étkeztetés (a továbbiakban: szociális étkeztetés), házi segítségnyújtás, családsegítés,
támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén a szociális és
gyámhivatalnak az illetékességi területén kívül, de a szolgáltatás ellátási területén kell eljárási cselekményt végeznie,
az eljárási cselekményt elvégezheti, vagy belföldi jogsegélyt kérhet.
5. §

(1) A szociális és gyámhivatal e rendelet szerinti hatósági eljárásában a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság
a Hivatal.
(2) A Hivatal legalább négyévenként ellenőrzi a szociális és gyámhivatalok e rendelet szerinti hatósági
tevékenységének jogszerűségét, és ennek eredményéről értesíti a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumot (a továbbiakban: minisztérium).

III. Fejezet
A szolgáltatói nyilvántartás
3. A szolgáltatói nyilvántartás tartalma
6. §

(1) A szolgáltatói nyilvántartás engedélyesenként tartalmazza az Szt.-ben, a Gyvt.-ben és az 1. mellékletben
meghatározott adatokat.
(2) Az azonos fenntartóhoz és az azonos szolgáltatóhoz tartozó engedélyeseket a szolgáltatói nyilvántartás
összekapcsoltan tartja nyilván.
(3) A szolgáltatói nyilvántartás adatainak módosítását az informatikai rendszer naplózza.

4. Ágazati azonosító
7. §

(1) Az ágazati azonosító az engedélyes azonosító jele.
(2) Az ágazati azonosítót engedélyesenként kell kiadni. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást
egyaránt nyújtó engedélyesnek egy ágazati azonosítót kell kiadni.
(3) Az ágazati azonosítót a Hivatal az engedélyes bejegyzése során, a 2. melléklet szerint képzi és adja ki a működést
engedélyező szerv erre irányuló jelzését követő öt napon belül.
(4) Ha a szolgáltató székhelyét nem használják szolgáltatás nyújtására, önálló ágazati azonosítót kell kiadni a szolgáltató
székhelye részére a telephely, több telephely esetén az elsőként bejegyzett telephely bejegyzése során.
(5) Adatmódosítás esetén új ágazati azonosító nem adható ki és az ágazati azonosító nem módosítható, ideértve
a fenntartóváltozást, további szolgáltatás bejegyzését, az engedélyes elköltöztetését, valamint a telephely önálló
szolgáltatóvá szervezését, illetve önálló szolgáltató telephellyé szervezését. A szolgáltatói nyilvántartásból törölt
engedélyes ágazati azonosítója másik engedélyesnek nem adható ki.
(6) Az ágazati azonosítót az e rendelet szerinti eljárásokban, továbbá a szociális foglalkoztatási engedélyezéssel,
valamint a szolgáltatások után járó és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatással
(a továbbiakban: költségvetési támogatás) kapcsolatos hatósági ügyekben a kérelmen, más beadványokon és
a hatósági döntésben, a működést engedélyező szervnek, illetve a szociális foglalkoztatást engedélyező szervnek
tett bejelentésben, továbbá a jogszabályon alapuló adatszolgáltatáson fel kell tüntetni. A telephely ágazati
azonosítóját megelőzően a székhely ágazati azonosítóját is fel kell tüntetni.

5. A bejegyzés időbeli hatálya
8. §

(1) Az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg – a bejegyzés jogerőre
emelkedésének időpontjától kezdődően működtethető.
(2) Adatmódosítás esetén az engedélyes – ha a működést engedélyező szerv későbbi időpontot nem állapít meg –
az adatmódosítás végrehajthatóvá válásának időpontjától kezdődően működtethető az adatmódosításnak megfelelően.
A működést engedélyező szerv a 28. § (1) bekezdése szerinti adatokat a módosítási ok bekövetkezésének időpontjára
visszamenőleges hatállyal módosítja.
(3) Ha a fenntartó kizárólag a befogadás kérdésében fellebbez, kérelmére az engedélyes bejegyzése, illetve
az adatmódosítás az egyéb adatok tekintetében jogerőre emelkedik.
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9. §

(1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a szolgáltatást határozatlan időre kell bejegyezni.
(2) Időszakos férőhelybővítés esetén meg kell határozni azt az egy vagy több év téli időszakánál nem hosszabb
időszakot, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyzik.

10. §

(1) Ha a nappali szociális ellátás, a bentlakásos szociális intézményi ellátás, a bölcsőde, a hetes bölcsőde, a családi
napközi, a családi gyermekfelügyelet, az alternatív napközbeni ellátás, a gyermekek átmeneti otthona,
a családok átmeneti otthona, a gyermekotthon vagy az utógondozó otthon elhelyezésére szolgáló ingatlan,
illetve a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlan
használatának joga határozott időre szól, vagy ha a bejegyzés feltétele ellátási szerződés fennállása, és az ellátási
szerződést határozott időre kötötték, a működést engedélyező szerv támogatott lakhatás esetén a lakhatási
szolgáltatást biztosító adott ingatlant, egyéb esetben a szolgáltatást arra az időszakra jegyzi be, ameddig az ingatlan
az engedélyes használatában van, illetve ameddig az ellátási szerződés hatályban van (a továbbiakban együtt:
határozott idejű bejegyzés).
(2) A határozatlan idejű bejegyzést határozott idejűre kell módosítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan
használatának joga, illetve az ellátási szerződés időbeli hatálya határozott idejűre módosul.
(3) A határozott idejű bejegyzés hatályát meg kell hosszabbítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan használatának
joga, illetve az ellátási szerződés időbeli hatálya meghosszabbodik. A határozott idejű bejegyzést határozatlan
idejűre kell módosítani, ha az (1) bekezdés szerinti ingatlan használatának joga, illetve az ellátási szerződés időbeli
hatálya határozatlan idejűre módosul.

11. §

(1) Jogszabály a feltételek megjelölésével elrendelheti vagy lehetővé teheti, hogy a működést engedélyező szerv
támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást biztosító adott ingatlant, egyéb esetben a szolgáltatást
ideiglenes hatállyal jegyezze be, vagy a bejegyzést ideiglenes hatályúra módosítsa, ha az engedélyes nem felel meg
a jogszabályban előírt valamennyi feltételnek.
(2) Az ideiglenes hatályú bejegyzés időbeli hatálya csak akkor hosszabbítható meg, ha azt jogszabály lehetővé
teszi vagy elrendeli. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ideiglenes hatállyal bejegyzett szolgáltatás és
az engedélyes egyéb adatai a bejegyzés időbeli hatályának megváltoztatása nélkül módosíthatók, feltéve, hogy
az adatmódosítás miatt a szolgáltatás színvonala nem romlik.
(3) Ha a fenntartó azelőtt igazolja, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan megfelel
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mielőtt az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályát veszítené,
a bejegyzést határozatlan idejűre vagy a 10. § szerinti esetben határozott idejűre kell módosítani.

12. §

(1) Ha a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan több különböző hatállyal is bejegyezhető,
a szolgáltatást, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant a legrövidebb hatállyal kell bejegyezni.
A fennmaradt időre – ha a feltételei egyébként fennállnak – az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya is
meghosszabbítható.
(2) Ha a fenntartó azelőtt kérelmezi a határozott idejű bejegyzés vagy az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának
módosítását, mielőtt az hatályát veszítené, a kérelem elbírálásáig a bejegyzés hatálya meghosszabbodik.
A határozott idejű bejegyzés és az ideiglenes hatályú bejegyzés hatályának meghosszabbítása során
az (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni kell.

6. Adatszolgáltatás a szolgáltatói nyilvántartásból és az engedélyesek működéséről
13. §

(1) A szolgáltatói nyilvántartáshoz történt hozzáférést az informatikai rendszer naplózza, kivéve, ha az adatokat
a Hivatal honlapján bárki számára hozzáférhető internetes felületen keresztül érik el.
(2) Megkeresésre bármely működést engedélyező szerv tájékoztatást ad az engedélyes nyilvános adatairól.
(3) A 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatal megkeresésre tájékoztatást ad arról, hogy
az engedélyes működése az ellenőrzés során tett megállapítások alapján megfelel-e a jogszabályi feltételeknek.
(4) A Hivatal a szolgáltatói nyilvántartás nyilvános adatait egyedi azonosításra alkalmas módon, statisztikai célra átadja
a Központi Statisztikai Hivatalnak.
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7. Tanúsítvány
14. §

(1) A 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatal az engedélyes bejegyzésének jogerőre
emelkedését követő nyolc napon belül a szükséges számú példányban, hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel –
hatósági bizonyítványt állít ki a fenntartó részére.
(2) A tanúsítvány a 3. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
(3) A tanúsítványt az engedélyes címén és az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeiben jól látható módon ki
kell függeszteni.
(4) A tanúsítványban foglalt adatokat érintő adatmódosítás és az engedélyes törlése esetén a 4. § (1)–(3) bekezdése
alapján illetékes szociális és gyámhivatal a döntés végrehajthatóvá válását követő nyolc napon belül bevonja
a tanúsítványt, és adatmódosítás esetén új tanúsítványt állít ki.

IV. Fejezet
A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárások és a fenntartó bejelentési
kötelezettsége
8. Közös szabályok
15. §

(1) A fenntartó az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelmet a miniszter által
e célra rendszeresített, és a működést engedélyező szervek honlapján, továbbá a kormányzati portálon közzétett
adatlapon vagy elektronikus űrlapon nyújthatja be.
(2) Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására szolgáló adatlap
és elektronikus űrlap kötelező adattartalmát a 4. melléklet határozza meg.
(3) A működést engedélyező szerv az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti,
nem elektronikus úton benyújtott kérelem adatait a beérkezést követő nyolc napon belül rögzíti a szolgáltatói
nyilvántartás informatikai rendszerében.

16. §

(1) Elektronikus kapcsolattartás esetén az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti
eljárásokban, valamint a bejelentési kötelezettség teljesítése során a fenntartó meghatalmazásával a szolgáltatások
igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott adatairól vezetett
központi elektronikus nyilvántartási rendszerbe történő adatszolgáltatásra kijelölt e-képviselő is eljárhat.
(2) Elektronikus kapcsolattartás esetén a fenntartó, illetve az (1) bekezdés szerinti esetben az e-képviselő a kérelem és
más beadványok adatainak rögzítésére a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszerében – az engedélyes vagy
a fenntartó munkatársai közül – ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt vagy személyeket jelölhet
ki (a továbbiakban: adatrögzítő munkatárs). A kijelöléshez meg kell adni az adatrögzítő munkatárs ügyfélkapu
használatára jogosító személyazonosító adatait, és meg kell jelölni azokat az engedélyeseket, amelyek tekintetében
az adatrögzítő munkatárs adatrögzítésre jogosult. Az adatrögzítő munkatárs a kérelem és más beadvány
benyújtására nem jogosult.
(3) Ha a működést engedélyező szerv a fenntartónak, illetve az (1) bekezdés szerinti esetben az e-képviselőnek
elektronikus úton küld iratot, erről elektronikus levélben értesíti a fenntartó kapcsolattartóját is.

17. §

(1) Az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról és az engedélyes törléséről a működést engedélyező szerv
– a bejegyzéssel, az adatmódosítással vagy az engedélyes törlésével egyidejűleg, a 42. § (2) bekezdésében
meghatározott kivétellel – alakszerű határozatot vagy – ha ezt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) lehetővé teszi – egyszerűsített határozatot
hoz. Nem kell alakszerű határozatot és egyszerűsített határozatot hozni a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes
telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó
nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzéséről, módosításáról és törléséről.
(2) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban a Ket. 86. § (2) és (3) bekezdése nem alkalmazható.
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(3) A 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatal az engedélyes bejegyzéséről, az adatmódosításról
és az engedélyes törléséről a határozat jogerőre emelkedésétől, a fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá
nyilvánított határozat meghozatalától, illetve a 42. § (2) bekezdése szerinti végzés meghozatalától számított nyolc
napon belül elektronikus levélben értesíti
a)
az illetékes ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt,
b)
a Főigazgatóságot, az általa fenntartott engedélyes bejegyzése, törlése és az azt érintő adatmódosítás
kivételével,
c)
az engedélyes címe szerint illetékes települési jegyzőt a Gyvt. 98. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott
eset kivételével,
d)
a Magyar Államkincstárnak a költségvetési támogatás ügyében illetékes területi szervét (a továbbiakban:
igazgatóság), a Főigazgatóság által fenntartott engedélyes bejegyzése, törlése és az azt érintő adatmódosítás
kivételével.
(4) A (3) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza
a)
a fenntartó nevét és székhelyét,
b)
az engedélyes nevét, címét és ágazati azonosítóját,
c)
a bejegyzett szolgáltatások felsorolását,
d)
azt, hogy az engedélyes bejegyzésére, adatmódosításra vagy az engedélyes törlésére került-e sor.
(5) Nem kell a (3) bekezdés szerint értesítést küldeni a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának,
telefaxszámának, elektronikus levélcímének és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának,
telefonszámának és elektronikus levélcímének bejegyzéséről, módosításáról és törléséről.
(6) A 4. § (4) és (5) bekezdése szerinti esetben az eljárás megindításáról, a döntés meghozataláról és a döntés jogerőre
emelkedéséről a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszere értesítést küld a 4. § (1)–(3) bekezdése szerint
illetékes szociális és gyámhivatalnak.

9. Az engedélyes bejegyzése
18. §

(1) A fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a kérelemhez az 5. melléklet szerinti iratokat csatolja, illetve
mutatja be a működést engedélyező szervnek.
(2) A fenntartó az 5. melléklet szerinti iratokat a szabályozott elektronikus ügyintézés hiteles elektronikus dokumentum
szabályai szerint is csatolhatja.
(3) Ha a fenntartó az 5. mellékletben meghatározott iratok közül
a)
nem csatolta az adószámot igazoló közokirat másolatát, az adószámot a működést engedélyező szerv
az adózók nyilvántartásából ellenőrzi,
b)
nem csatolta a szolgáltató alapító okiratának vagy a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzéséről
szóló határozat és annak mellékletének másolatát, azokat a működést engedélyező szerv a Magyar
Államkincstártól szerzi be,
c)
nem csatolta a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatokról kiállított, három hónapnál nem régebbi
hatósági bizonyítványt, a működést engedélyező szerv a bevett egyházak nyilvántartásából szerzi be, illetve
ellenőrzi a bevett egyház, belső egyházi jogi személy adatait,
d)
nem csatolta a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatokról kiadott, három
hónapnál nem régebbi kivonatot, a működést engedélyező szerv a bíróság nyilvántartásából szerzi be, illetve
ellenőrzi a nem állami fenntartó adatait,
e)
nem csatolta, illetve mutatta be az egyéni vállalkozónak az egyéni vállalkozók nyilvántartásában feltüntetett
adatait igazoló, az 5. melléklet 1.3.2. pontja szerinti iratot, vagy az nem tartalmazza az egyéni vállalkozó
fenntartónak az egyéni vállalkozók nyilvános nyilvántartásában feltüntetett valamennyi hatályos adatát,
az adatokat a működést engedélyező szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásából szerzi be, illetve ellenőrzi,
f)
nem csatolta annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy köztartozásmentes adózónak
minősül, a működést engedélyező szerv ellenőrzi, hogy az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó
szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban,
g)
nem csatolta a tulajdoni lap másolatát, az engedélyes címe szerinti ingatlan, a lakhatási szolgáltatást biztosító
ingatlan, a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan és – nem hálózat keretében nyújtott helyettes
szülői ellátás esetén – az ellátás helye szerinti ingatlan tulajdoni lapján található adatokat a működést
engedélyező szerv az ingatlan-nyilvántartásból szerzi be,
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h)

nem csatolta a használatbavételi engedélyt, illetve a fennmaradási engedélyt, megkeresi az építésügyi
hatóságot, hogy a használatbavételi engedélyről, illetve a fennmaradási engedélyről szolgáltasson adatot,
feltéve, hogy a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt
vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,
i)
nem csatolta az előzetes szakhatósági hozzájárulást, vagy nem igazolta, hogy az előzetes szakhatósági
hozzájárulásban a hozzájárulás megadásához megkövetelt feltételt teljesítette, a működést engedélyező
szerv a 19. §-ban foglaltak szerint megkeresi a szakhatóságokat, hogy adjanak ki szakhatósági állásfoglalást,
j)
nem mutatta be a gépkocsivezető járművezetői engedélyét, a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű
vezetéséhez szükséges járművezetői engedély meglétét a működést engedélyező szerv a közúti közlekedési
nyilvántartásból ellenőrzi,
k)
nem mutatta be a forgalmi engedélyt, a bejegyzés iránti kérelemben a gépjárművel kapcsolatban feltüntetett
adatokat a működést engedélyező szerv a közúti közlekedési nyilvántartásból ellenőrzi.
(4) Ha a fenntartó cégjegyzékben nyilvántartott cég, a működést engedélyező szerv a cég cégkivonatát
a cégnyilvántartásból elektronikus úton, közvetlen lekérdezéssel szerzi be.
19. §

(1) A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban szociális étkeztetés esetén – az élelmiszer-higiénia és
élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés kérdésében – első fokú eljárásban a megyei
kormányhivatal járási hivatalának járási állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalát (a továbbiakban:
járási élelmiszer-ellenőrző hivatal), másodfokú eljárásban a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és
állategészségügyi igazgatóságát (a továbbiakban: megyei élelmiszerlánc-biztonsági igazgatóság) szakhatóságként
jelöli ki.
(2) A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban családi napközi esetén, ha egy lakásban egy családi
napközi kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem
vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem
haladja meg a hét főt, – az engedélyesre vonatkozó közegészségügyi és az ivóvíz-minőségi követelményeknek
való megfelelés jogszabályi előírásainak teljesülése kérdésében – első fokú eljárásban a fővárosi és megyei
kormányhivatal – az engedélyes címe szerint illetékes – járási (fővárosi kerületi) hivatalának járási (fővárosi kerületi)
népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: járási népegészségügyi intézet), másodfokú eljárásban a fővárosi és
megyei kormányhivatal megyei népegészségügyi szakigazgatási szervét (a továbbiakban: megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv) szakhatóságként jelöli ki.
(3) A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a (2) bekezdésben nem említett családi napközi és alternatív
napközbeni ellátás esetén
a)
– az engedélyesre vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minőségi, a hulladékkal és nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények,
valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások teljesülése
kérdésében – első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet,
másodfokú eljárásban a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet szakhatóságként jelöli ki,
b)
– az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítésének
kérdésében – első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi
szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként
jelöli ki.
(4) A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban támogatott lakhatás esetén
a)
– az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés kérdésében – első
fokú eljárásban a járási élelmiszer-ellenőrző hivatalt, másodfokú eljárásban a megyei élelmiszerlánc-biztonsági
igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki olyan ingatlan esetén, amelyben a meleg étkeztetést az engedélyes
maga nyújtja,
b)
– az ellátás helyére vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minőségi, a települési hulladékkal és nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású
követelmények, valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi
előírások érvényesítésével kapcsolatos kérdésben – első fokú eljárásban az ingatlan címe szerint illetékes
járási népegészségügyi intézetet, másodfokú eljárásban a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet
szakhatóságként jelöli ki az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan
esetén, valamint olyan ingatlan esetén, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat
az engedélyes maga nyújtja,
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(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

– az ellátás helyére vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások teljesülésének
kérdésében – első fokú eljárásban az ingatlan címe szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi
szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként jelöli
ki az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan
ingatlan esetén, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga
nyújtja,
d)
– az ellátás helyére vonatkozó építéshatósági követelmények érvényesítésének kérdésében – első fokú
eljárásban az ingatlan címe szerint illetékes építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokú
építésügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási
szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan esetén, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja.
A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi
ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és
utógondozó otthon esetén
a)
– az élelmiszer-higiénia és élelmiszer-biztonság jogszabályi követelményeinek való megfelelés kérdésében – első
fokú eljárásban a járási élelmiszer-ellenőrző hivatalt, másodfokú eljárásban a megyei élelmiszerlánc-biztonsági
igazgatóságot szakhatóságként jelöli ki, kivéve az időszakos férőhelybővítést, a nappali szociális ellátást,
a lakóotthont, a családok átmeneti otthonát és az utógondozó otthont, ha az engedélyes meleg étkeztetést nem
nyújt,
b)
– az engedélyesre vonatkozó közegészségügyi, az ivóvíz-minőségi, a települési hulladékkal és nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények,
valamint a kémiai biztonságra és a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó jogszabályi előírások
érvényesítésével, továbbá a bentlakásos szociális intézmény jogszabály szerinti kötelező szolgáltatásai
körébe tartozó egészségügyi ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek meglétével kapcsolatos
kérdésben – első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet,
másodfokú eljárásban a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet szakhatóságként jelöli ki,
c)
– az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások teljesülésének
kérdésében – első fokú eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes, első fokon eljáró tűzvédelmi
szakhatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot szakhatóságként jelöli ki,
d)
– az engedélyesre vonatkozó építéshatósági követelmények érvényesítésének kérdésében – első fokú
eljárásban az engedélyes címe szerint illetékes építésügyi hatóságot, másodfokú eljárásban a másodfokú
építésügyi hatóságot szakhatóságként jelöli ki.
A Kormány az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a befogadás kérdésében az első fokú eljárásban a Hivatalt,
a másodfokú eljárásban a minisztert szakhatóságként jelöli ki, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési
támogatással kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a befogadást előírja.
A működést engedélyező szerv nem keresi meg szakhatóságként első fokú eljárásban az építésügyi hatóságot és
másodfokú eljárásban a másodfokú építésügyi hatóságot, ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos
rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási
engedélyt adtak ki. A működést engedélyező szerv mérlegelésén múlik, hogy megkeresi-e szakhatóságként első
fokú eljárásban az építésügyi hatóságot és másodfokú eljárásban a másodfokú építésügyi hatóságot, ha a kérelem
szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre, a kérelem benyújtását megelőző hat hónapnál régebben
használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki.
A működést engedélyező szerv mérlegelésén múlik, hogy megkeresi-e szakhatóságként első fokú eljárásban
az első fokon eljáró tűzvédelmi szakhatóságot és az építésügyi hatóságot, illetve – ha az első fokú eljárásban
a szakhatóságot nem keresték meg – másodfokú eljárásban az ezekkel azonos feladatkörben eljáró másodfokú
szakhatóságot, ha
a)
a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is
szolgáltató működött,
b)
a korábbi engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált
végrehajthatóvá, és
c)
a korábbi engedélyest nem e szakhatóságok feladat- és hatáskörébe tartozó okból törölték a szolgáltatói
nyilvántartásból.
Külső férőhelyekre, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségre, valamint helyettes szülői és nevelőszülői
ellátás esetén az ellátás helyére szakhatósági állásfoglalást nem kell beszerezni.
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(10) A szakhatóság a fenntartó kérelmére előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki, amely az engedélyes bejegyzése
iránti eljárásban akkor használható fel, ha a fenntartó az engedélyes bejegyzése iránti kérelmét a befogadás
kérdésében kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadását követő
egy éven belül, egyéb esetben hat hónapon belül nyújtja be.
(11) A szakhatóságok ügyintézési határideje időszakos férőhelybővítés esetén öt munkanap, egyéb esetben harminc
nap. Időszakos férőhelybővítés esetén a szakhatóságok ügyintézési határideje legfeljebb öt munkanappal
hosszabbítható meg.
(12) Ha a szakhatóság a hozzájárulását határozott időre adta meg, a működést engedélyező szerv a lakhatási
szolgáltatást biztosító adott ingatlant, egyéb esetben a szolgáltatást a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott
időre ideiglenes hatállyal jegyzi be.
20. §

(1) Családi gyermekfelügyelet bejegyzése iránti eljárásban ki kell kérni a járási népegészségügyi intézet – az engedélyes
címe szerint illetékes – vezető védőnőjének (a továbbiakban: védőnő) véleményét. A védőnő – a megkereséstől
számított tizenöt napon belül – helyszíni vizsgálat alapján azt véleményezi, hogy a családi gyermekfelügyelet
körülményei alkalmasak-e a 2–4 éves gyermekek ellátására.
(2) Az engedélyes bejegyzése iránti eljárásban a szakmai programot
a)
a b) pontban foglaltak és az általa fenntartott engedélyesek kivételével a Főigazgatóság,
b)
a feladatkörébe tartozó engedélyes és szolgáltatás esetén – ide nem értve magát a kijelölt egyházi
módszertani intézményt – a kijelölt egyházi módszertani intézmény
szakértőként véleményezi.
(3) A Főigazgatóság és a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakértői véleményét időszakos férőhelybővítés
esetén – a kirendelő végzés vele való közlésétől számított – nyolc munkanapon belül, egyéb esetben – a kirendelő
végzés vele való közlésétől számított – harminc napon belül készíti el. A működést engedélyező szerv a határidőt
– a Főigazgatóságnak, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézménynek a határidő letelte előtt benyújtott
indokolt kérelmére – egy alkalommal, időszakos férőhelybővítés esetén legfeljebb öt munkanappal, egyéb esetben
legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
(4) A működést engedélyező szerv az engedélyes címén, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanban, rehabilitációs
szociális intézményi ellátás esetén a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló lakásban (lakrészben), az ellátottak
számára nyitva álló egyéb helyiségben, valamint jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a szakmai központban
és szükség esetén a diszpécserközpontban helyszíni szemlét tart.
(5) A működést engedélyező szerv a támogató szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű vizsgálata céljából szemlét
tart.

21. §		
Időszakos férőhelybővítés esetén az ügyintézési határidő tíz munkanap, amely legfeljebb öt munkanappal
hosszabbítható meg.
22. §		
A működést engedélyező szerv az engedélyest bejegyzi a szolgáltatói nyilvántartásba, ha az megfelel
a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

10. Bejelentési kötelezettség
23. §

(1) A fenntartó köteles a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak a változást követő tizenöt
napon belül bejelenteni, ha
a)
– nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, bölcsőde, hetes
bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén – a szolgáltatásba
korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) vont be, vagy a szolgáltatásból korábban erre
a célra szolgáló épületet (épületrészt) vont ki,
b)
a bejegyzés alapjául szolgáló, az a) pontban nem említett lényeges körülményben változás következett be,
így különösen, ha a személyi vagy tárgyi feltételek lényegesen megváltoznak, a szolgáltató, engedélyes
vezetőjének személye megváltozik, vagy a szakmai program, illetve az ellátási szerződés lényeges eleme
megváltozik,
és a változások adatmódosítást nem tesznek szükségessé.
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(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt szociális igazgatási bírság és
gyermekvédelmi igazgatási bírság (a továbbiakban együtt: bírság) nem szabható ki.
24. §

(1) Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami
fenntartó szociális alapszolgáltatás, gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekek napközbeni ellátása esetén legalább
két hónappal, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, gyermekek átmeneti gondozása,
otthont nyújtó ellátás és utógondozói ellátás esetén legalább hat hónappal korábban köteles bejelenteni
a)
az érintett ellátottaknak és törvényes képviselőiknek,
b)
a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak, és
c)
– ahol működik – az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak,
ha kérelmezni fogja az engedélyes törlését, vagy olyan adatmódosítást, amelynek következtében ellátás
megszüntetésére kerül sor.
(2) Ellátási szerződés, illetve az Szt. 90. § (4) bekezdése szerinti megállapodás a bejelentési kötelezettség teljesítésére
az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő, de legalább egy hónapos határidőt is megállapíthat.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség határideje az engedélyes törlése, illetve az adatmódosítás iránti
kérelem benyújtását megelőző nyolcadik nap, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodik.

25. §

(1) A fenntartó köteles az ok bekövetkeztétől számított öt napon belül bejelenteni az érintett ellátottaknak és
törvényes képviselőiknek, a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak és – ahol működik –
az érdekképviseleti fórumnak, illetve az ellátotti önkormányzatnak, ha
a)
az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága a (2) bekezdésben nem említett esetben megszűnt
vagy szünetel,
b)
az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt eljárás indult,
c)
az egyéni vállalkozói tevékenysége folytatásának megtiltása iránt indult eljárás befejeződött,
d)
a jogutód nélküli megszűnése iránt eljárás indult,
e)
a jogutód nélküli megszűnése iránt indult eljárás befejeződött.
(2) Ha a fenntartó egyéni vállalkozó meghal, vagy cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá
helyezik, az özvegy, az örökös, illetve a gondnok köteles ezt a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és
gyámhivatalnak az ok bekövetkeztétől számított tíz napon belül bejelenteni.
(3) Az (1) vagy (2) bekezdés alapján teljesített bejelentéshez mellékelni kell a bejelentésben foglaltakat alátámasztó
okirat másolatát.
(4) Ha a bejelentésre kötelezett az (1) bekezdés a)–c) pontja, bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vett fenntartó
esetén az (1) bekezdés d) és e) pontja vagy a (2) bekezdés alapján teljesített bejelentésben foglaltakat nem igazolja,
és az adat bírósági vagy hatósági nyilvántartásban rendelkezésre áll, a bejelentésben foglaltakat a működést
engedélyező szerv a bírósági, illetve hatósági nyilvántartásból szerzi be, illetve ellenőrzi.

26. §		
A működést engedélyező szerv a 24. és 25. § szerinti bejelentésről nyolc napon belül értesíti az ellátásra köteles helyi
önkormányzatot, illetve megyei kirendeltséget, az igazgatóságot és az ellátottjogi, illetve gyermekjogi képviselőt.

11. Adatmódosítás
27. §

(1) A fenntartó köteles kérelmezni az adatmódosítást, ha a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett adatok
megváltoznak.
(2) Fenntartóváltozás esetén az adatmódosítási kérelmet a korábbi és az új fenntartónak együttesen kell benyújtania
az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével.
(3) Az adatmódosítás iránti kérelemhez csak a változással összefüggő, valamint az adatmódosítás során jogszabály
alapján vizsgálandó egyéb körülményekkel kapcsolatos – 5. melléklet szerinti – iratokat kell csatolni.
(4) A szolgáltatói nyilvántartás adatait a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározott esetekben
hivatalból módosítja.

28. §

(1) A fenntartó
a)
az adataiban bekövetkező változás miatt,
b)
a szolgáltató, engedélyes nevének, adószámának megváltozása miatt,
c)
közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás miatt,
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d)

a fenntartó és a szolgáltató, engedélyes telefonszámának, telefaxszámának, elektronikus levélcímének
és honlapcímének, valamint a kapcsolattartó nevének, beosztásának, telefonszámának és elektronikus
levélcímének bejegyzése, módosítása és törlése miatt,
e)
az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás miatt,
f)
a helyettes szülő, nevelőszülő halála, vagy jogviszonyának azonnali hatállyal történő megszüntetése miatt,
g)
be nem töltött férőhelyek megszüntetése miatt, valamint házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek
számának, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számának csökkentése
miatt, ha ez ellátás megszüntetésével nem jár, és
h)
általános jogutódlással történő fenntartóváltozás miatt
az adatmódosítást legkésőbb az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül köteles kérelmezni.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett esetben a fenntartó az adatmódosítást azt megelőzően köteles kérelmezni, hogy
az engedélyest elkezdené az adatmódosítás iránti kérelemben foglaltaknak megfelelően működtetni.
29. §

(1) Adatmódosítás – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – szociális szolgáltatás és gyermekjóléti
szolgáltató tevékenység esetén naptári negyedévenként és engedélyesenként egyszer, gyermekvédelmi szolgáltató
tevékenység esetén naptári hónaponként és engedélyesenként egyszer kérelmezhető.
(2) Fenntartóváltozás miatt adatmódosítás naptári évenként egyszer kérelmezhető.
(3) A 28. § (1) bekezdése szerinti okok miatt adatmódosítás az (1) és (2) bekezdés szerinti korlátozásokra tekintet
nélkül kérelmezhető, az ilyen okból történő adatmódosítás az (1) és (2) bekezdés alkalmazása során nem vehető
figyelembe.

30. §

(1) Az adatmódosításra az engedélyes bejegyzésére vonatkozó szabályokat az ebben az alcímben foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni.
(2) Adatmódosítás esetén – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a működést engedélyező szerv a változással
összefüggő körülményeket vizsgálja, és ezekkel kapcsolatban folytat le bizonyítási eljárást.
(3) Ha a működést engedélyező szerv tudomására jutott tény vagy adat alapján kétséges, hogy az engedélyes
a kérelemmel nem érintett, jogszabályokban meghatározott feltételeket teljesíti-e, a működést engedélyező szerv
egyéb működési feltételeket is megvizsgálhat, azokkal kapcsolatban bizonyítási eljárást folytathat le, szükség esetén
a bejegyzés során szakhatóságként eljáró hatóságokat is bevonhatja.
(4) Ha a működést engedélyező szerv a (3) bekezdés szerinti esetben jogsértést állapít meg, erre hivatkozva –
a kérelemmel érintett változások és a jogsértés jellegétől függően – a kérelmet elutasíthatja, illetve alkalmazhatja
a 14. alcímben meghatározott jogkövetkezményeket.

31. §

(1) Szociális étkeztetéssel kapcsolatos adatmódosítási eljárásban szakhatóságként jár el a 19. § (1) bekezdése szerinti
szerv, ha az adatmódosítás célja szociális étkeztetés bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó követelményeket
a szakhatóság korábban nem vizsgálta meg.
(2) Családi napközivel és alternatív napközbeni ellátással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban szakhatóságként jár el
a változással összefüggésben a 19. § (2), illetve (3) bekezdése szerinti szerv, ha
a)
az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével,
b)
a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak
bevonni, vagy
c)
az adatmódosítás célja családi napközi ellátás vagy alternatív napközbeni ellátás bejegyzése, és az ehhez
kapcsolódó követelményeket a hatáskörrel rendelkező szakhatóság korábban nem vizsgálta meg.
(3) Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban szakhatóságként jár el
a)
a 19. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerv olyan ingatlan bejegyzése esetén, amelyben a meleg étkeztetést
az engedélyes maga kívánja nyújtani;
b)
a 19. § (4) bekezdés b)–d) pontja szerinti szerv – a 19. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –
a változással összefüggésben, ha az adatmódosítás célja
ba)
az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
bb)
az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti működési formára
történő módosítása, vagy
bc)
olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat
a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani.
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(4) Nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, hetes bölcsődével, gyermekek
átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos adatmódosítási
eljárásban szakhatóságként jár el
a)
a 19. § (5) bekezdés b)–d) pontja szerinti szerv – a 19. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –,
továbbá – ha a hatáskörét érinti – az 19. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szerv a változással
összefüggésben, ha
aa)
az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás
kivételével,
ab)
a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt)
kívánnak bevonni, vagy
ac)
az adatmódosítás célja valamely e bekezdés szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez
kapcsolódó követelményeket a hatáskörrel rendelkező szakhatóság korábban nem vizsgálta meg;
b)
első fokú eljárásban a járási népegészségügyi intézet – a közegészségügyi követelmények teljesülésének
kérdésében –, valamint az első fokú tűzvédelmi szakhatóság – a változással összefüggő, az engedélyesre
vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások teljesülésének kérdésében –, illetve
másodfokú eljárásban az ezekkel azonos feladatkörben eljáró másodfokú szakhatóság, ha a férőhelyszám
– ide nem értve a külső férőhelyeket – egy éven belül öt százalékot meghaladó mértékben emelkedik.
(5) Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban szakhatóságként jár el
a)
a 19. § (5) bekezdés b)–d) pontja szerinti szerv – a 19. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével –,
továbbá – ha a hatáskörét érinti – az 19. § (5) bekezdés a) pontja szerinti szerv a változással
összefüggésben, ha
aa)
az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás
kivételével,
ab)
a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt)
kívánnak bevonni, vagy
ac)
az adatmódosítás célja gyermekotthoni ellátás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó
követelményeket a hatáskörrel rendelkező szakhatóság korábban nem vizsgálta meg;
b)
első fokú eljárásban a járási népegészségügyi intézet – a közegészségügyi követelmények teljesülésének
kérdésében –, valamint az első fokú tűzvédelmi szakhatóság – a változással összefüggő, az engedélyesre
vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások teljesülésének kérdésében –, illetve
másodfokú eljárásban az ezekkel azonos feladatkörben eljáró másodfokú szakhatóság, ha a férőhelyszám
emelkedik;
c)
első fokú eljárásban a járási népegészségügyi intézet, másodfokú eljárásban a megyei népegészségügyi
szakigazgatási szerv a változással összefüggésben – a közegészségügyi követelmények teljesülésének
kérdésében –, ha a gyermekotthont a továbbiakban speciális vagy különleges gyermekotthonként kívánják
működtetni.
(6) Ha az adatmódosítás célja befogadás, az adatmódosítás során szakhatóságként jár el a 19. § (6) bekezdése szerinti
szerv.
(7) Ha a fenntartó az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű bejegyzésre történő módosítását,
illetve hatályának meghosszabbítását kéri, az adatmódosítás során szakhatóságként jár el az a 19. § szerinti szerv,
amely a szakhatósági hozzájárulását a korábbiakban határozott időre adta meg. Ha a szakhatóság a hozzájárulását
ismét határozott időre adja meg, az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya meghosszabbítható.
32. §

(1) A működést engedélyező szerv a szakmai program véleményezésére a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a Főigazgatóságot, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt szakértőként rendeli ki
a)
fenntartóváltozás esetén, az általános jogutódlással történő fenntartóváltozás kivételével,
b)
ha a módosítás új szolgáltatás vagy szociális szolgáltatás esetén új ellátotti csoport bejegyzésére irányul, vagy
c)
ha szakértő kirendelése a működést engedélyező szerv szerint a szakmai program módosulása miatt
szükséges,
kivéve, ha az engedélyes a Főigazgatóság fenntartásában van, vagy az engedélyest a kérelem alapján
a Főigazgatóság fenntartásába kívánják adni.
(2) Családi gyermekfelügyelet esetén ki kell kérni a védőnő véleményét, ha a családi gyermekfelügyelet körülményei
megváltoznak.
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(3) A működést engedélyező szerv helyszíni szemlét tart
a)
valamennyi engedélyes esetén, ha az engedélyes vagy az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség
címe megváltozik – a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás kivételével – vagy
az adatmódosítás célja az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség bejegyzése,
b)
nappali szociális ellátás, bentlakásos szociális intézményi ellátás, támogatott lakhatás, bölcsőde, hetes
bölcsőde, családi napközi, családi gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás, gyermekek átmeneti
otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és utógondozó otthon esetén, ha a férőhelyek száma
emelkedik, a szolgáltatásba korábban erre a célra nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak bevonni, vagy
a szolgáltatásból korábban erre a célra szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak kivonni,
c)
támogatott lakhatás esetén, ha a módosítás célja lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése,
d)
rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén, ha a módosítás célja külső férőhelyek bejegyzése, valamint
e)
az a)–d) pontban nem említett esetben, ha a helyszíni szemle tartása egyéb okból indokolt.
(4) A működést engedélyező szerv támogató szolgáltatás esetén szemlét tart, ha a szolgáltatáshoz másik gépjárművet
kívánnak használni.
33. §		
Ha az adatmódosítás következtében ellátás megszüntetésére kerül sor, az adatmódosításnak
a)
ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó esetén az a feltétele, hogy a fenntartó az ellátottakról
megfelelően gondoskodott,
b)
az a) pontban nem említett fenntartó esetén az a feltétele, hogy a fenntartó a 24. § szerinti bejelentési
kötelezettségének határidőben eleget tett.
34. §

(1) Általános jogutódlással történő fenntartóváltozás és a fenntartó vagy kapcsolattartója adataiban bekövetkező
változás esetén ezeket az adatokat az eljáró működést engedélyező szerv a fenntartó valamennyi engedélyesének
adatai között – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – módosítja.
(2) A szolgáltató nevének, adószámának vagy székhelyének megváltozása esetén ezeket az adatokat az eljáró
működést engedélyező szerv a szolgáltató valamennyi telephelyének adatai között – erre irányuló kérelem
hiányában hivatalból – módosítja.

12. Az engedélyes törlése
35. §

(1) A működést engedélyező szerv az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból
a)
a fenntartó – jogszabályoknak és az ellátási szerződésben foglaltaknak megfelelő – kérelmére,
b)
a fenntartó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultságának megszűnése, e tevékenység folytatásának
megtiltása vagy szüneteltetése esetén az (5) bekezdésben foglaltak kivételével,
c)
a fenntartó jogutód nélküli megszűnése esetén,
d)
törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetben.
(2) A fenntartó köteles kérelmezni az engedélyes törlését a szolgáltatói nyilvántartásból, vagy – az a) és b) pont szerinti
esetben – az engedélyest más fenntartó fenntartásába adni, mielőtt
a)
az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését vagy szüneteltetését az egyéni vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos ügyekben eljáró, országos illetékességű hatóságnak bejelentené, illetve a jogutód nélkül
megszűnését kérné,
b)
az engedélyest megszüntetné, vagy fenntartásával felhagyna,
c)
az engedélyes a szolgáltatás nyújtásával felhagyna.
(3) Az ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói
nyilvántartásból, ha a fenntartó az ellátottakról megfelelően gondoskodott.
(4) Az egyházi fenntartó, a nem állami fenntartó és az ellátási kötelezettséget teljesítőnek nem minősülő állami
fenntartó kérelmére az engedélyes akkor törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból, ha a fenntartó a 24. § szerinti
bejelentési kötelezettségének határidőben eleget tett.
(5) Az engedélyes nem törölhető a szolgáltatói nyilvántartásból
a)
a fenntartó egyéni vállalkozó halála esetén, ha az özvegy, illetve az örökös határidőben benyújtott kérelmére
a fenntartóváltozást bejegyzik,
b)
a fenntartó egyéni vállalkozó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezése esetén,
ha a gondnok az ok bekövetkeztétől számított egy hónapon belül bejelenti, hogy az egyéni vállalkozói
tevékenységet az egyéni vállalkozó nevében és javára folytatja,
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c)

ha a fenntartó egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, vagy átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni
betétjét, és határidőben benyújtott kérelmére a fenntartóváltozást bejegyzik.
(6) Az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásból történő törlése esetén a VI. Fejezetben foglaltakat megfelelően
alkalmazni kell.

V. Fejezet
Ellenőrzés
13. Az ellenőrzés lefolytatása
36. §

(1) A működést engedélyező szerv
a)
otthont nyújtó ellátás, utógondozói ellátás és területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén legalább
évente,
b)
időszakos férőhelyek esetén a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett működési időszakban, az időszakos
férőhelyek több évre történő bejegyzése esetén legalább kétévente,
c)
az a) és b) pontban nem említett esetben legalább kétévente
hivatalból ellenőrzi, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltaknak
megfelelően működik-e (a továbbiakban: rendes ellenőrzés).
(2) A működést engedélyező szerv jogszabályban foglaltak szerint éves ellenőrzési tervet készít, amelyet megküld
a Hivatalnak, a Főigazgatóságnak, az érintett kijelölt egyházi módszertani intézménynek és a járási népegészségügyi
intézeteknek.
(3) Az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzés kérelemre nem indítható meg.
(4) A működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzést tart
a)
rendes ellenőrzés során,
b)
ha tudomására jut, hogy az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét,
testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését veszélyezteti vagy más jogát sérti, vagy
az engedélyes működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltakat
súlyosan megsértették,
c)
a 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentést követő harminc napon belül.

37. §

(1) A szociális és gyámhivatal rendes ellenőrzés és szükség esetén más ellenőrzés során a szakmai programban foglaltak
megvalósulása és a szolgáltatások szakmai megfelelőségének kérdésében a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a Főigazgatóságot, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt szakértőnek rendeli ki.
(2) A Főigazgatóság és a kijelölt egyházi módszertani intézmény az (1) bekezdés szerinti szakértői közreműködés során
helyszíni ellenőrzést is végez, amelyet lehetőleg a működést engedélyező szerv helyszíni ellenőrzésével azonos
vagy ahhoz közeli időpontban kell lefolytatni.
(3) A Főigazgatóság és a kijelölt egyházi módszertani intézmény a szakvéleményét a kirendelő végzés vele való
közlésétől számított negyvenöt napon belül készíti el, és küldi meg a működést engedélyező szervnek. A működést
engedélyező szerv a határidőt – a Főigazgatóságnak, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézménynek a határidő
letelte előtt benyújtott indokolt kérelmére – egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja.
(4) A működést engedélyező szerv a Főigazgatóság és a kijelölt egyházi módszertani intézmény szakértői
véleményének másolatát megküldi a fenntartónak és az engedélyesnek.
(5) Családi gyermekfelügyelet ellenőrzése során a szolgáltatás körülményeivel kapcsolatban ki kell kérni a védőnő
véleményét.
(6) Az ellenőrzés során a működést engedélyező szerv az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselőtől adatot és
tájékoztatást kérhet. Az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő köteles a kért adatot és tájékoztatást a felhívás
kézhezvételét követő tizenöt napon belül megadni.
(7) Ha a Ket. másként nem rendelkezik, az eljárás során a fenntartó, a szolgáltató és az engedélyes köteles átadni, illetve
megküldeni az érdemi döntéshez szükséges adatokat és iratokat a működést engedélyező szervnek.

38. §		
A működést engedélyező szerv az ellenőrzésről készült jegyzőkönyvet megküldi
a)
a fenntartónak,
b)
az engedélyesnek,
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c)

d)

39. §
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költségvetési támogatással működő engedélyes, valamint finanszírozási szerződéssel működtetett támogató
szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és krízisközpontot működtető családok átmeneti
otthona esetén másolatban – elektronikus levélben – az igazgatóságnak, és
támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai szociális munka és krízisközpontot működtető családok
átmeneti otthona esetén, az első fokú eljárás során másolatban – elektronikus levélben – a Hivatalnak.

(1) Ha az engedélyes működésével kapcsolatban más hatóság észlel hiányosságot, azt nyolc napon belül jelzi a 4. §
(1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak.
(2) A működést engedélyező szerv szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, bentlakásos intézményi ellátás, az Szt.
75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatás esetén, illetve ha az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja
szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga nyújtja, továbbá családi napközi,
alternatív napközbeni ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona,
gyermekotthon és utógondozó otthon esetén – a rendes ellenőrzést megelőzően legalább tizenöt nappal –
ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi a járási népegészségügyi intézetet.
(3) Ha a működést engedélyező szerv a (2) bekezdésben foglalt esetben vagy más esetben a járási népegészségügyi
intézetet vagy a bejegyzés során szakhatóságként eljáró más hatóságot (a továbbiakban együtt: ellenőrző
társhatóság) ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi, az a feladat- és hatáskörébe tartozó kérdésekben
az engedélyesnél, a működést engedélyező szervvel együttműködve, harminc napon belül ellenőrzést folytat le.
(4) Szociális étkeztetés, bentlakásos szociális intézményi ellátás, bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona
és gyermekotthon, valamint meleg étkeztetést nyújtó nappali szociális ellátás, lakóotthon, támogatott lakhatás,
családi napközi, alternatív napközbeni ellátás, családok átmeneti otthona és utógondozó otthon esetén a járási
népegészségügyi intézet a 19. §-ban foglalt feltételeken túl a táplálkozás-egészségügyi és dietetikai feltételek
teljesítését is ellenőrzi.
(5) Az ellenőrző társhatóság az engedélyesnél lefolytatandó ellenőrzésről előzetesen értesíti a 4. § (1)–(3) bekezdése
alapján illetékes szociális és gyámhivatalt, ha az ellenőrzés lefolytatása céljából nem működést engedélyező szerv
kereste meg.
(6) Ha az ellenőrző társhatóság vagy más hatóság engedélyest ellenőriz,
a)
az ellenőrzéséről készült jegyzőkönyv másolatát megküldi annak a működést engedélyező szervnek,
amely az ellenőrzés lefolytatása céljából megkereste, nem a működést engedélyező szerv megkeresésére
lefolytatott ellenőrzés esetén pedig a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak,
b)
az ügyben hozott döntését közli azzal a működést engedélyező szervvel, amely az ellenőrzés lefolytatása
céljából megkereste, nem a működést engedélyező szerv megkeresésére lefolytatott ellenőrzés esetén pedig
a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatallal.

14. Jogkövetkezmények
40. §

(1) A működést engedélyező szerv az ellenőrzés során tett megállapítások alapján
a)
az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, ha az engedélyes megszűnt vagy szolgáltatást nem nyújt,
b)
az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve a külső
férőhelyet – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törli a szolgáltatói nyilvántartásból,
ha az elhelyezésére szolgáló épület (épületrész) állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét
súlyosan veszélyezteti,
c)
a helyettes szülőt, nevelőszülőt – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törli a szolgáltatói
nyilvántartásból, ha az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését
súlyosan veszélyezteti, illetve más alapvető jogát súlyosan sérti, vagy jogszabály kizárja, hogy helyettes
szülőként, nevelőszülőként működjön,
d)
az engedélyes épületének egy részét lezáratja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása
mellett megfelelően lezárható, és állaga az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan
veszélyezteti,
e)
a b)–d) pontban nem említett esetben az engedélyest törli a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezi
a fenntartót a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére, ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy
működése az ellátottak életét, testi épségét, egészségét vagy az ellátott gyermekek fejlődését súlyosan
veszélyezteti, vagy más alapvető jogát súlyosan sérti,
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f)

a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak
megfelelően – a b) és c) pontban foglaltakon túl – hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott
adatmódosítást kérni,
g)
az a)–c) és e) pontban nem említett jogsértés esetén a jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak
érdekeinek figyelembevételével
ga)
legalább húsz napos, de legfeljebb négy hónapos határidő megjelölésével felszólíthatja a fenntartót
a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására,
gb)
a ga) alpont szerinti felszólítással egyidejűleg – ha az ellátottak Szt., illetve Gyvt. szerinti jogainak
megóvása érdekében szükséges – legfeljebb a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és
a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb ellátottak felvételét,
gc)
az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése
érdekében a hiányosság – legfeljebb három éven belül történő – megszüntetéséről a fenntartóval
hatósági szerződést köthet,
gd)
kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és
Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre,
ge)
a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,
h)
az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot
szabhat ki.
(2) A hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására megállapított határidő
a fenntartó kérelmére indokolt esetben egyszer, legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.
(3) A Ket. 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van helye
a)
az (1) bekezdés b)–e) pontjában, valamint az (1) bekezdés g) pont gb), gd) és ge) alpontjában foglalt
jogkövetkezmények esetén;
b)
bírság kiszabása esetén
ba)
az Szt. 92/L. § (1) bekezdés b), e) és i)–k) pontja szerinti esetben,
bb)
az Szt. 92/L. § (1) bekezdés f ) és g) pontja szerinti esetben, ha az ellátottnak, törvényes
képviselőjének, hozzátartozójának vagy a térítési díjat, illetve az egyszeri hozzájárulást megfizető
személynek az Szt. szerinti jogai sérülnek,
bc)
a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben,
bd)
a 23. § (1) bekezdés a) pontja, a 24. § és a 25. § szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztása miatt.
41. §

(1) Ha a fenntartó a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére, és a jogszerű működés helyreállítására
megállapított határidőn belül nem igazolja, hogy a felszólításban foglaltaknak eleget tett, vagy a felszólításban
foglaltak teljesítésének megállapítása érdekében egyébként szükséges, a működést engedélyező szerv
utóellenőrzést tart.
(2) Ha a fenntartó a hiányosságot vagy más jogsértést határidőben nem szünteti meg, és a jogszerű működést
határidőben nem állítja helyre, a működést engedélyező szerv a jogsértés jellegétől és súlyától függően,
az ellátottak érdekeinek figyelembevételével
a)
a határozatlan vagy határozott időre bejegyzett lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve szolgáltatás
bejegyzését feltételek előírása mellett – legfeljebb két évig hatályos – ideiglenes hatályú bejegyzésre
módosíthatja,
b)
az ügynek az ellátottak, az ellátási érdek és a fenntartó szempontjából is előnyös rendezése érdekében
a hiányosság – legfeljebb három éven belül történő – megszüntetéséről a fenntartóval hatósági szerződést
köthet,
c)
a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, és a jogszerű működés helyreállításáig megtilthatja újabb
ellátottak felvételét,
d)
az engedélyes épületének egy részét lezárathatja, ha az az engedélyes működőképességének fenntartása
mellett megfelelően lezárható,
e)
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások, utcai
szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén csökkentheti az ellátási területet, ha az engedélyes
a biztosított feltételek alapján a szolgáltatást a teljes ellátási területen nem tudja nyújtani,
f)
csökkentheti a férőhelyszámot, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát,
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g)
h)

i)

j)
k)
l)
m)
n)
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a helyettes szülőt, nevelőszülőt – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törölheti
a szolgáltatói nyilvántartásból,
az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, illetve
a külső férőhelyet – szükség szerint a férőhelyszám egyidejű csökkentésével – törölheti a szolgáltatói
nyilvántartásból,
a szolgáltatói nyilvántartás adatait az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak
megfelelően – az a) és e)–h) pontban foglaltakon túl – hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó elmulasztott
adatmódosítást kérni,
egyházi fenntartású és nem állami fenntartású bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott
lakhatás esetén az Szt. szerint határozhat a költségvetési támogatás visszatartásáról,
kötelezheti a fenntartót és a szolgáltatót, hogy a jogsértő személyt küldje az Országos Szociális és
Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság által minősített továbbképzésre,
a jogsértéssel érintettek között egyeztető megbeszélés tartása iránt intézkedhet,
az engedélyest törölheti a szolgáltatói nyilvántartásból, és kötelezheti a fenntartót a szolgáltatásnyújtás
megszüntetésére,
az Szt. 92/L. § (1) bekezdésében, illetve a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben bírságot
szabhat ki.

42. §

(1) A jogsértés és a jogkövetkezmények jellegének, valamint a jogsértés súlyának megfelelően egyidejűleg több
jogkövetkezmény is megállapítható.
(2) A hatósági szerződésben meg kell határozni azt az egy vagy több – a 41. § (2) bekezdése szerinti –
jogkövetkezményt, amelyik jogerőssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi. A hatósági
szerződésben meghatározott jogkövetkezmény jogerőssé válását a működést engedélyező szerv végzéssel állapítja
meg, ha ezzel a szolgáltatói nyilvántartás adatai módosulnak, vagy az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásból
való törlésére kerül sor.
(3) A jogsértés jellegétől és súlyától függően, az ellátottak érdekeinek figyelembevételével a 41. § (2) bekezdés
a) pontja alapján történő ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy évvel
meghosszabbítható.
(4) Újabb ellátottak felvétele a 41. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérő időpontig is megtiltható, ha
az egyidejűleg alkalmazott más jogkövetkezmény azt indokolja. Ha a tilalmat megszegik, a működést engedélyező
szerv a 41. § (2) bekezdésében meghatározott más jogkövetkezményt alkalmazhat.
(5) A működést engedélyező szerv az egyházi fenntartót és a nem állami fenntartót megillető költségvetési
támogatást engedélyesenként egy naptári évben legfeljebb kétszer tarthatja vissza. A működést engedélyező szerv
a költségvetési támogatás visszatartását és a visszatartott összeg kiutalhatóságát elrendelő jogerős határozatát közli
az igazgatósággal. Az igazgatóság a költségvetési támogatást a jogerős határozat vele való közlését követő első
esedékes utalástól kezdődően tartja vissza, illetve a visszatartott összeget – annak kiutalhatósága esetén – az első
esedékes utaláskor folyósítja.
(6) A működést engedélyező szerv a hajléktalan személyek nappali ellátása, az éjjeli menedékhely és a hajléktalan
személyek átmeneti szállása esetén téli időszakban akkor
a)
törölheti az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból,
b)
tilthatja meg újabb ellátottak felvételét,
c)
csökkentheti a férőhelyek számát, vagy
d)
zárathatja le az engedélyes épületének egy részét,
ha az engedélyes személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét
veszélyezteti vagy más alapvető jogát sérti.
(7) Az engedélyes épületének lezárt része szolgáltatáshoz akkor használható, ha a működést engedélyező szerv
a lezárást – az arra okot adó körülmény megszűnése esetén – a fenntartó kérelmére megszünteti.

43. §

(1) Az Szt. 92/L. § (1) bekezdése és a Gyvt. 100/A. § (1) bekezdése alapján kiszabott bírságot a kiszabó határozat
jogerőre emelkedését követő harminc napon belül kell megfizetni az első fokon eljárt működést engedélyező
szervnek, ha fizetési kedvezményt nem engedélyeztek.
(2) A bírságból befolyt összeget a működést engedélyező szerv negyedévente, a negyedévet követő hónap 20-áig
a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlájára utalja át. A működést engedélyező
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szerv az átutalással egyidejűleg a bírságot kiszabó jogerős határozat másolatát megküldi a minisztériumnak és
a Hivatalnak.

15. A Hivatal által lefolytatott ellenőrzés
44. §

(1) A Hivatal első fokú hatóságként hivatalból ellenőrizheti, hogy az engedélyes a jogszabályokban és a szolgáltatói
nyilvántartásban foglaltaknak megfelelően működik-e. A Hivatal a miniszter felkérésére hivatalból ellenőrzést végez.
(2) A Hivatal a tárgyévet megelőző év december 15-éig éves ellenőrzési tervet készít, amelyet megküld a szociális és
gyámhivataloknak, a minisztériumnak, a Főigazgatóságnak és a kijelölt egyházi módszertani intézményeknek.
(3) Ha a Hivatal ellenőrzése során a szakmai programban foglaltak megvalósulása vagy a szolgáltatások szakmai
megfelelőségének kérdésében szakértő kirendelése szükséges, a Hivatal a 20. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a Főigazgatóságot, illetve a kijelölt egyházi módszertani intézményt rendeli ki szakértőnek.
(4) A Hivatal családi gyermekfelügyelet ellenőrzése során a szolgáltatás körülményeivel kapcsolatban kikérheti
a védőnő véleményét.
(5) A Hivatal ellenőrzésére a 36. § (3) bekezdésében, a 37. § (2)–(4), (6) és (7) bekezdésében, a 39. § (3), (4) és
(6) bekezdésében, a 40–43. §-ban foglaltakat alkalmazni kell azzal, hogy a Hivatal a bírságot kiszabó jogerős
határozat másolatát a minisztériumnak küldi meg.
(6) A Hivatal
a)
az ellenőrzésről készült jegyzőkönyv másolatát a 38. § a)–c) pontjában foglaltakon túl elektronikus levélben
megküldi a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatalnak, és miniszteri felkérés alapján
végzett ellenőrzés esetén a miniszternek,
b)
a döntését a 4. § (1)–(3) bekezdése alapján illetékes szociális és gyámhivatallal, és miniszteri felkérés alapján
végzett ellenőrzés esetén a miniszterrel is közli.
(7) A szociális és gyámhivatal, illetve a Hivatal nem állapíthat meg jogkövetkezményt, ha a másik működést
engedélyező szerv ugyanazt a jogsértést már elbírálta, kivéve, ha a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetésére,
és a jogszerű működés helyreállítására az előírt határidőben és módon nem került sor, és a másik működést
engedélyező szerv még nem intézkedett.
(8) Ha a Hivatal az engedélyest teljes körűen leellenőrzi, a soron következő rendes ellenőrzés esedékességét a Hivatal
ellenőrzésének időpontjától kell kiszámítani.

VI. Fejezet
Bejegyzés hiányában nyújtott szolgáltatás
45. §

(1) A jegyző, más hatóság és az ellátottjogi, gyermekjogi képviselő haladéktalanul értesíti a 4. § (1)–(3) bekezdése
alapján illetékes szociális és gyámhivatalt, ha tudomására jut, hogy bejegyzés hiányában nyújtanak szolgáltatást.
(2) Ha a működést engedélyező szerv tudomására jut, hogy bejegyzés hiányában nyújtanak szolgáltatást,
a)
annak megállapítása érdekében, hogy valóban szolgáltatást nyújtanak-e, és
b)
– ha megállapításra kerül, hogy szolgáltatást nyújtanak – a biztosított feltételek és a működés
körülményeinek megállapítása érdekében
soron kívül – szükség szerint az ellenőrző társhatóságok bevonásával – helyszíni ellenőrzést tart. Az ellenőrzés
magáningatlanban és abban az esetben is lefolytatható, ha az ügyfél vagy a helyszínen jelen lévő más személy úgy
nyilatkozik, hogy az ellátást más jogviszony keretében nyújtják.

46. §

(1) Ha a működést engedélyező szerv megállapítja, hogy bejegyzés hiányában nyújtanak szolgáltatást, bírságot
szab ki, és
a)
felszólítja a szolgáltatást megszervező személyt, szervezetet, hogy a felszólítás közlésétől számított tizenöt
napon belül kérelmezze a bejegyzést, feltéve, hogy a szolgáltatás eleget tesz a bejegyzéshez szükséges
feltételeknek, vagy a feltételek tizenöt napon belül biztosíthatók,
b)
bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az ügynek az ellátottak szempontjából előnyös rendezése
érdekében a bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtéséről és az ideiglenes működés feltételeiről
a szolgáltatást megszervező személlyel, szervezettel hatósági szerződést köthet,
c)
az a)–b) pontban nem említett esetben kötelezi a szolgáltatást megszervező személyt, szervezetet
a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
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(2) Ha a szolgáltatást megszervező személy vagy szervezet a bejegyzés iránti kérelmet határidőben nem nyújtja be,
vagy kérelmét elutasítják, a működést engedélyező szerv ismételten bírságot szab ki, és kötelezi a szolgáltatást
megszervező személyt, szervezetet a szolgáltatásnyújtás megszüntetésére.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági szerződésben egy évnél hosszabb teljesítési határidő nem határozható
meg. A hatósági szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a bírság ismételt kiszabása és a szociális szolgáltatás
megszüntetésének kötelezettsége jogerőssé válik, ha a fenntartó a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi.
A hatósági szerződés költségvetési támogatás igénybevételére nem jogosít. Ha ugyanaz a szolgáltatást
megszervező személy vagy szervezet a hatósági szerződés megkötését követően ismételten bejegyzés hiányában
nyújt szolgáltatást, vele hatósági szerződés nem köthető.
(4) A működést engedélyező szerv
a)
az (1) és (2) bekezdés szerinti jogerős vagy fellebbezésre való tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított
határozatát az ellátásra köteles helyi önkormányzattal, illetve megyei kirendeltséggel és az ellátottjogi, illetve
gyermekjogi képviselővel is közli,
b)
az (1) bekezdés b) pontja szerinti hatósági szerződést megküldi az ellátásra köteles helyi önkormányzatnak,
illetve megyei kirendeltségnek és az ellátottjogi képviselőnek, valamint értesíti őket a hatósági szerződésben
foglalt jogkövetkezmények jogerőssé válásáról.
47. §

(1) A szolgáltatást korábban bejegyzés hiányában megszervező személy vagy szervezet az ellátás megszervezése
érdekében köteles együttműködni az ellátásra köteles helyi önkormányzattal, Főigazgatósággal, amely
gondoskodik a rászoruló és ellátatlan személyekről.
(2) Tartós bentlakásos szociális intézményi ellátás esetén az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság nem
köteles a 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti emelt szintű szolgáltatást biztosítani.
(3) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság és a szolgáltatást nyújtó engedélyes más fenntartója
az ellátottaknak és más személyeknek a szolgáltatást korábban bejegyzés hiányában megszervező személlyel vagy
szervezettel szemben fennálló követeléseiért nem felel.
(4) Az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság a megtett intézkedésekről tájékoztatja a működést
engedélyező szervet.

48. §

(1) A rászoruló és ellátatlan személyek ellátását az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság, illetve az ellátási
kötelezettséget a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó a tulajdonos, illetve a haszonélvező
hozzájárulásával abban az épületben is biztosíthatja, amelyben a szolgáltatást bejegyzés hiányában nyújtották.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben bentlakásos szociális intézményi ellátás és támogatott lakhatás esetén a működést
engedélyező szerv az engedélyest legfeljebb egy évre ideiglenes hatállyal is bejegyezheti, ha az engedélyes által
nyújtott szolgáltatás nem felel meg a jogszabályban meghatározott valamennyi személyi és tárgyi feltételnek – ide
nem értve az egyházi kiegészítő támogatás törvényben meghatározott esetekben történő megtérítését –, de
a)
a rászoruló személyek az ellátásra köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság, illetve az ellátási
kötelezettséget a helyi önkormányzattól, államtól átvállaló más fenntartó engedélyeseinél – az ellátásra
köteles helyi önkormányzat, Főigazgatóság nyilatkozata alapján – nem láthatók el,
b)
a biztonságos és szakszerű ellátás biztosítva van, és
c)
a szolgáltatás színvonala – a 47. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a korábbiakhoz képest nem romlik.

VII. Fejezet
Záró rendelkezések
16. Hatályba léptető rendelkezés
49. §		
Ez a rendelet 2013. december 1-jén lép hatályba.

17. Átmeneti rendelkezések
50. §

(1) Az engedélyesnek a szolgáltatói nyilvántartásba történő, hivatalbóli bejegyzése során [Szt. 140/U. § (5) és
(6) bekezdése, Gyvt. 161/V. § (5) és (6) bekezdése] csak azon adatokkal kapcsolatos körülményeket kell vizsgálni,
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amelyek a működési engedélyben nem szerepelnek, vagy amelyek nem feleltethetők meg a működési engedély
adatainak.
(2) Kizárólag ellátási érdekből az ideiglenes hatályú működési engedélyek 2014. december 31-éig meghosszabbított
hatállyal is bejegyezhetők a szolgáltatói nyilvántartásba, és az ideiglenes hatályú bejegyzés hatálya 2014. december
31-éig meghosszabbítható, ha
a)
a fenntartó a kérelméhez csatolja a határozatlan idejű bejegyzéshez szükséges feltételek megteremtésére
vonatkozó szakmai tervét, vagy az európai uniós forrás (TIOP 3.4.1/B-11/1., TIOP 3.4.2.-11/1.) felhasználására
vonatkozó megkötött támogatási szerződés másolatát, és
b)
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység esetén a működési engedély ideiglenesre történő módosítására
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti
és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet 2013. december 1-jét
megelőzően hatályos, hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályai szerint került sor.

18. Az Európai Unió jogának való megfelelés
51. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 9–11. cikkének való megfelelést szolgálja.

19. Módosító rendelkezések
52. §		
Hatályát veszti a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet
a)
172. § (4) bekezdése,
b)
10. számú melléklet 6. pontjában a „működését engedélyező hatóság” szövegrész.
53. §

(1) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Szfr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális és gyámhivatal a szociális foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásához)
„a) ellenőrzi a szociális intézménynek a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok hatósági nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) bejegyzett adatait,”
(2) Az Szfr. 16/A. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási szerződés megszűnik)
„c) a szociális intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével,”
(3) Az Szfr.
a)
3/A. § (2) bekezdésében a „jogerős működési engedély alapján” szövegrész helyébe az „a szolgáltatói
nyilvántartásba jogerősen bejegyezve” szöveg,
b)
3/A. § (5) bekezdés e) pontjában az „intézmény működési engedélye szerinti férőhelyszámot” szövegrész
helyébe az „intézménynek a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett férőhelyszámát” szöveg,
c)
6. § (1) bekezdés a) pontjában a „szociális intézmény működési engedélyében” szövegrész helyébe
a „szolgáltatói nyilvántartásban” szöveg,
d)
6. § (6) bekezdés g) pontjában az „intézmény működési engedélye visszavonásra került” szövegrész helyébe
az „intézményt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból” szöveg,
e)
6. § (8) bekezdésében a „szolgáltató működése, tevékenysége megfelel-e a jogszabályokban és a működési
engedélyben foglaltaknak” szövegrész helyébe a „foglalkoztató a szociális foglalkoztatást a jogszabályokban,
a szociális foglalkoztatási engedélyben és a szolgáltatói nyilvántartásban foglaltak szerint végzi-e” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti az Szfr. 15. § (3) bekezdésében az „a működési engedély módosítása, ismételt kiadása iránti
kérelemnek a működést engedélyező szerv által érkeztetett példányát,” szövegrész.

54. §

(1) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nyr.) 5. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az országos nyilvántartás a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásának (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) adataira épülve tartalmazza
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a) az Szt. 20/B. §-a szerinti országos jelentési rendszerbe szolgáltatott adatokat, és
b) a szolgáltatások igénybe vevőinek az Szt. 20/C. §-ában, illetve a Gyvt. 139. § (2) bekezdésében meghatározott
adatairól vezetett központi elektronikus nyilvántartási rendszer (a továbbiakban együtt: igénybevevői nyilvántartás)
adatait.”
(2) Az Nyr. 6. és 7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„6. § Ha az engedélyest a szolgáltatói nyilvántartásból törlik, az országos nyilvántartás adatait a Hivatal a törlés
végrehajthatóvá válását követő harminc napon belül archiválja.
7. § (1) Az országos jelentési rendszer adatai a Hivatal honlapján bárki számára hozzáférhetők.
(2) A Hivatal
a) az országos jelentési rendszer adatait egyedi azonosításra alkalmas módon,
b) az igénybevevői nyilvántartás adatait egyedi azonosításra alkalmatlan módon,
statisztikai célra átadja a Központi Statisztikai Hivatalnak.”
(3) Az Nyr.
a)
5. § (4) bekezdésében az „az engedélyes” szövegrész helyébe az „a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet
szerinti engedélyes (a továbbiakban: engedélyes)” szöveg,
b)
11. § (3) bekezdés a) pontjában a „jogerős működési engedélyben” szövegrész helyébe a „szolgáltatói
nyilvántartásban” szöveg,
c)
11. § (3) bekezdés b) pontjában a „működési engedélyben” szövegrész helyébe az „a szolgáltatói
nyilvántartásban” szöveg,
d)
13. § (2) bekezdésében, 13/G. § (2) bekezdésében a „működési engedélyben” szövegrész helyébe
a „szolgáltatói nyilvántartásban” szöveg
lép.
(4) Hatályát veszti az Nyr.
a)
1. § a)–d) pontja,
b)
2–4. §-a és a 2. §-át megelőző alcím,
c)
8. és 9. §-a, valamint a 8. §-át megelőző alcím,
d)
14. § (4) bekezdése,
e)
17. §-a,
f)
1–4. számú melléklete.
55. §

(1) A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és
illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyár.) 2. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A szociális és gyámhivatalnak a gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági ügyeiben – a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos
ügyek kivételével – a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti hatóság a miniszter.”
(2) A Gyár. 13. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális és gyámhivatal)
„b) ellátja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat,”
(3) Hatályát veszti a Gyár.
a)
1. § (5) bekezdése,
b)
14. § (1) bekezdés b) pontja.

56. §

(1) A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Tkr.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pályázatot – a Biztos Kezdet Gyerekház, valamint a 8. § (4) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése szerinti esetek
kivételével – csak olyan szolgáltató támogatására lehet benyújtani, amely a pályázatban foglaltaknak megfelelően
be van jegyezve a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásába (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás), vagy amely esetében a megfelelő bejegyzés vagy
adatmódosítás iránti kérelmet benyújtották.”
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(2) A Tkr. 7. § (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A döntés érvényét veszti, ha)
„b) a finanszírozási szerződés a döntésről szóló értesítésben megjelölt időpontig, a szolgáltatói nyilvántartásba
ebben az időpontban nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén – a Biztos Kezdet
Gyerekház kivételével – a bejegyzés, illetve az adatmódosítás jogerőre emelkedését követő 30 napon belül
a fenntartó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre, vagy”
(3) A Tkr. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokat a pályázati döntésről szóló értesítés tárhelyre érkezését, a szolgáltatói
nyilvántartásba nem vagy nem a döntésnek megfelelően bejegyzett szolgáltató esetén – a Biztos Kezdet Gyerekház
kivételével – a bejegyzés, illetve az adatmódosítás jogerőre emelkedését követő 20 napon belül kell a Hivatalnak
megküldeni.”
(4) A Tkr. 13. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A finanszírozási szerződés megszűnik)
„c) a szolgáltatónak a szolgáltatói nyilvántartásból történő jogerős törlésével, a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével,”
(5) A Tkr.
a)
1. § (1) bekezdésében az „intézmények” szövegrész helyébe az „intézmények, ellátást nyújtó székhelyek,
telephelyek” szöveg,
b)
5. § (3a) bekezdésében a „jogerős működési engedéllyel rendelkezzen” szövegrész helyébe a „jogerősen be
legyen jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba” szöveg,
c)
7. § (5) bekezdés b) pontjában a „rendelkezik működési engedéllyel” szövegrész helyébe „jogerősen be van
jegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba” szöveg,
d)
8. § (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében az „Ebben” szövegrész helyébe a „Biztos Kezdet Gyerekház
kivételével ebben” szöveg, a „vállalja a megfelelő jogerős működési engedélynek a pályázati kiírásban
meghatározott időpontig történő megszerzését” szövegrész helyébe a „vállalja, hogy a szolgáltatónak
a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzésére – a pályázati kiírásban meghatározott időpontig –
a pályázatban foglaltaknak megfelelően sor kerül” szöveg,
e)
18. § (3) bekezdésében a „szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és
ellenőrzéséről” szövegrész helyébe a „szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről” szöveg
lép.
(6) Hatályát veszti a Tkr.
a)
5. § (5) bekezdés b) pontja,
b)
10. § (2) bekezdés r) pontja,
c)
11. § (2) bekezdésében a „ , a működési engedély módosítása iránti kérelemnek a működést engedélyező
szerv által érkeztetett példányát” szövegrész,
d)
22. § (5) bekezdése.

20. Hatályukat vesztő jogszabályok
57. §		
Hatályát veszti
a)
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet,
b)
a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.)
Korm. rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
A szolgáltatói nyilvántartás adatai
1. Az engedélyes adatai:
1.1. az engedélyes neve,
1.2. az engedélyes címe és helyrajzi száma,
1.3. az engedélyes ágazati azonosítója,
1.4. annak megjelölése, hogy az engedélyes telephely-e,
1.5. a szolgáltató neve, székhelye és a székhely ágazati azonosítója, ha az engedélyes telephely,
1.6. – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató adószáma,
1.7. a költségvetési szerv szolgáltató törzskönyvi azonosító száma, valamint – ha az engedélyes telephely –
a telephely törzskönyvi azonosító alszáma,
1.8. az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatok.
2. Az engedélyes fenntartójának az Szt.-ben és a Gyvt.-ben meghatározott adatai.
3. Az engedélyes által nyújtott szolgáltatások adatai:
3.1. az engedélyes által nyújtott szolgáltatás megnevezése az alábbiak szerint, továbbá az egyes szolgáltatásokra
vonatkozó alábbi adatok:
3.1.1.
falugondnoki szolgáltatás: a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,
3.1.2.
tanyagondnoki szolgáltatás: a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,
3.1.3.
szociális étkeztetés,
3.1.3.1.
szociális konyha,
3.1.3.2.
népkonyha,
3.1.3.3.
egyéb főzőhely,
3.1.4.
házi segítségnyújtás: az ellátható személyek száma,
3.1.5.
családsegítés,
3.1.6.
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: a kihelyezhető jelzőkészülékek száma,
3.1.7.
támogató szolgáltatás: a szolgáltatáshoz használt gépjármű gyártmánya, típusa és rendszáma,
3.1.8.
közösségi ellátások:
3.1.8.1.
pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
3.1.8.2.
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás,
3.1.8.3.
szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
3.1.9.
utcai szociális munka,
3.1.10. nappali ellátás:
3.1.10.1. időskorúak nappali ellátása:
3.1.10.1.1. férőhelyszám,
3.1.10.1.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében demens személyek ellátását is
vállalja, az erre vonatkozó adat,
3.1.10.2. fogyatékos személyek nappali ellátása:
3.1.10.2.1. férőhelyszám,
3.1.10.2.2. ha az engedélyes a nappali ellátás keretében fogyatékos gyermekek ellátását is
vállalja, az erre vonatkozó adat,
3.1.10.3. pszichiátriai betegek nappali ellátása: férőhelyszám,
3.1.10.4. szenvedélybetegek nappali ellátása: férőhelyszám,
3.1.10.5. hajléktalan személyek nappali ellátása: férőhelyszám,
3.1.11. átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás:
3.1.11.1. időskorúak gondozóháza: férőhelyszám,
3.1.11.2. fogyatékos személyek gondozóháza: férőhelyszám,
3.1.11.3. pszichiátriai betegek átmeneti otthona: férőhelyszám,
3.1.11.4. szenvedélybetegek átmeneti otthona: férőhelyszám,
3.1.11.5. éjjeli menedékhely:
3.1.11.5.1. férőhelyszám,
3.1.11.5.2. időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és
az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték,

79374

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 175. szám

hajléktalan személyek átmeneti szállása:
3.1.11.6.1. férőhelyszám,
3.1.11.6.2. időszakos férőhelybővítés esetén ez a tény, az érintett férőhelyek száma és
az az időszak, amelyre az időszakos férőhelybővítést bejegyezték,
ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás:
3.1.12.1. idősek otthona: férőhelyszám,
3.1.12.2. fogyatékos személyek otthona: férőhelyszám,
3.1.12.3. pszichiátriai betegek otthona: férőhelyszám,
3.1.12.4. szenvedélybetegek otthona: férőhelyszám,
3.1.12.5. hajléktalanok otthona: férőhelyszám,
rehabilitációs intézményi ellátás: a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,
3.1.13.1. fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,
3.1.13.2. pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,
3.1.13.3. szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,
3.1.13.4. hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye: férőhelyszám,
lakóotthoni ellátás:
3.1.14.1. fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,
3.1.14.2. fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona: férőhelyszám,
3.1.14.3. pszichiátriai betegek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,
3.1.14.4. szenvedélybetegek rehabilitációs célú lakóotthona: férőhelyszám,
támogatott lakhatás:
3.1.15.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe, helyrajzi száma és férőhelyszáma,
3.1.15.2. az arra vonatkozó adat, hogy a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése
határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű
bejegyzés és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,
3.1.15.3. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások
felsorolása,
3.1.15.4. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat
biztosító szervezet megjelölése, a megállapodás időtartamának feltüntetésével,
3.1.15.5. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma
megjelölésével: férőhelyszám,
3.1.15.6. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma
megjelölésével: férőhelyszám,
3.1.15.7. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma
megjelölésével: férőhelyszám,
3.1.15.8. támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma
megjelölésével: férőhelyszám,
egyéb speciális szociális intézményi ellátás: férőhelyszám,
gyermekjóléti szolgáltatás:
3.1.17.1. gyermekjóléti szolgálat,
3.1.17.2. gyermekjóléti központ,
bölcsőde: férőhelyszám,
hetes bölcsőde: férőhelyszám,
családi napközi:
3.1.20.1. önálló családi napközi: férőhelyszám,
3.1.20.2. hálózatban működtetett családi napközi: férőhelyszám,
családi gyermekfelügyelet,
házi gyermekfelügyelet,
alternatív napközbeni ellátás,
gyermekek átmeneti házi gondozása,

3.1.11.6.

3.1.12.

3.1.13.

3.1.14.

3.1.15.

3.1.16.
3.1.17.

3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.

3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.
3.1.24.
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3.1.25.

3.1.26.

3.1.27.
3.1.28.

3.1.29.
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helyettes szülői ellátás,
3.1.25.1. nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás:
3.1.25.1.1. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek
otthontalanná vált szülőjét,
3.1.25.1.2. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,
3.1.25.2. helyettes szülői hálózat:
3.1.25.2.1. férőhelyszám,
3.1.25.2.2. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek
otthontalanná vált szülőjét,
3.1.25.2.3. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,
gyermekek átmeneti otthona:
3.1.26.1. férőhelyszám,
3.1.26.2. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az engedélyes befogadhatja a gyermek
otthontalanná vált szülőjét,
családok átmeneti otthona: férőhelyszám,
nevelőszülői hálózat:
3.1.28.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:
3.1.28.1.1. otthont nyújtó ellátás,
3.1.28.1.2. utógondozói ellátás,
3.1.28.1.3. utógondozás,
3.1.28.2. férőhelyszám,
3.1.28.3. a Gyvt.-ben meghatározott adatok,
3.1.28.4. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a nevelőszülő átmeneti gondozásra befogadhatja
a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban részesülő fiatal
felnőtt gyermekét,
3.1.28.5. ha a nevelőszülői hálózat a szakmai programja alapján alkalmas – különleges vagy
speciális hivatásos nevelőszülő alkalmazása nélkül is – különleges vagy speciális
szükségletű gyermekek integrált ellátására, az erre vonatkozó adat,
gyermekotthon:
3.1.29.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:
3.1.29.1.1. otthont nyújtó ellátás,
3.1.29.1.2. utógondozói ellátás,
3.1.29.1.3. utógondozás,
3.1.29.2. a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:
3.1.29.2.1. a 3.1.29.2.2–3.1.29.2.8. pont szerinti csoportokba nem tartozó gyermekotthon,
3.1.29.2.2. központi speciális gyermekotthon,
3.1.29.2.3. központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon,
3.1.29.2.4. különleges gyermekotthon,
3.1.29.2.5. lakásotthon,
3.1.29.2.6. speciális lakásotthon,
3.1.29.2.7. különleges lakásotthon,
3.1.29.2.8. kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon,
3.1.29.3. férőhelyszám,
3.1.29.4. ha a 3.1.29.2.1., a 3.1.29.2.5. vagy a 3.1.29.2.8. pont szerinti gyermekotthon ellát speciális
vagy különleges szükségletű gyermekeket, ennek módja az alábbiak szerint:
3.1.29.4.1. a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag speciális
szükségletű gyermekeket lát el,
3.1.29.4.2. a gyermekotthon a 3.1.29.4.1. pontban nem említett esetben a szakmai
programja alapján alkalmas speciális szükségletű gyermekek integrált
ellátására,
3.1.29.4.3. a gyermekotthon rendelkezik olyan csoporttal, amelyben kizárólag különleges
szükségletű gyermekeket lát el,
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3.1.29.4.4. a gyermekotthon a 3.1.29.4.3. pontban nem említett esetben a szakmai
programja alapján alkalmas különleges szükségletű gyermekek integrált
ellátására,
3.1.29.5. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a gyermekotthon elláthatja várandós anyák átmeneti
gondozását,
3.1.29.6. az a férőhelyszám, amelynek erejéig a gyermekotthon átmeneti gondozásra
befogadhatja a gondozásában lévő kiskorú szülő, valamint utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt gyermekét,
3.1.30. utógondozó otthon:
3.1.30.1. a nyújtott szolgáltatások az alábbiak szerint:
3.1.30.1.1. utógondozói ellátás,
3.1.30.1.2. utógondozás,
3.1.30.2. a szolgáltató tevékenység formája az alábbiak szerint:
3.1.30.2.1. utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthon,
3.1.30.2.2. utógondozó lakásotthon,
3.1.30.3. férőhelyszám,
3.1.30.4. az a férőhelyszám, amelynek erejéig az utógondozó otthon átmeneti gondozásra
befogadhatja az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekét,
3.1.31. külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás:
3.1.31.1. férőhelyszám,
3.1.31.2. a külső férőhelyek címe és címenkénti száma,
3.1.31.3. a működtető besorolása az általa egyébként nyújtott szolgáltatás, illetve a szolgáltató
tevékenység formája szerint,
3.1.32. területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás: ha az engedélyes a volt gondozott fiatal felnőtt számára
utógondozást nyújt, az erre vonatkozó adat,
3.2. az engedélyes ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségeinek címe és helyrajzi száma,
3.3. az engedélyes működésének kezdő időpontja [8. § (1) bekezdése],
3.4. adatmódosítással bejegyzett adatok esetén az az időpont, amelytől kezdődően az engedélyes
az adatmódosításnak megfelelően működtethető [8. § (2) bekezdése],
3.5. a támogatott lakhatás kivételével valamennyi szolgáltatás esetén az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás
bejegyzése határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés
és ideiglenes hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja,
3.6. az egyedi szakhatósági előírás, illetve a feltétel, ha a szakhatóság egyedi szakhatósági előírást vagy feltételt
határozott meg, vagy a működést engedélyező szerv jogszabályban meghatározottak szerint az ideiglenes
hatályú bejegyzés során feltételt határozott meg,
3.7. valamennyi szolgáltatás esetén az ellátási terület,
3.8. az Szt. vagy a Gyvt. alapján befogadásra köteles szolgáltatás, illetve ellátotti létszám, férőhelyszám esetén
a szolgáltatás befogadására és a befogadott ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adatok, illetve
az arra a szolgáltatásra, ellátotti létszámra, férőhelyszámra vonatkozó adat, amely után a fenntartó az Szt.
vagy a Gyvt. alapján befogadás nélkül jogosult költségvetési támogatásra,
3.9. egyházi fenntartó és nem állami fenntartó esetén – ha a fenntartó az engedélyes által nyújtott szolgáltatásra
ellátási szerződést kötött – az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzat, társulás, illetve állami
szerv neve, székhelye, valamint az a szolgáltatás és – olyan szolgáltatás esetén, amelynél a szolgáltatói
nyilvántartás ezt az adatot tartalmazza – ellátotti létszám, jelzőkészülékszám, férőhelyszám, amelyre
az ellátási szerződés kiterjed, továbbá az ellátási szerződés megszűnésének időpontja, ha az ellátási
szerződést határozott időre kötötték.
4. Az engedélyes bejegyzésének és az adatmódosításnak az adatai:
4.1. az eljáró hatóság megnevezése,
4.2. a bejegyzés, illetve az adatmódosítás kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre
emelkedésének napja.
5. A történeti állomány adatai:
5.1. az 1–4. pont szerinti adatok,
5.2. a törlés ügyében eljáró hatóság megnevezése,
5.3. a törlés kelte, száma, valamint végrehajthatóvá válásának és jogerőre emelkedésének napja.
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6. Kiegészítő szabályok:
6.1. A szolgáltató és az engedélyes nevének – például a nyújtott szolgáltatások egyikének feltüntetésével
vagy általában a szolgáltatásokra történő utalással – a szolgáltatói minőségére utalnia kell. Hálózatban
működtetett családi napközi esetén az engedélyes neveként a hálózat nevét és az adott engedélyes
megkülönböztető elnevezését kell feltüntetni. Ha a szolgáltatást az egyéni vállalkozó fenntartó egyszemélyes
szolgáltatóként saját maga nyújtja, az engedélyes nevét a szolgáltatói nyilvántartásban nem kell feltüntetni.
6.2. A 2008. január 1-jét megelőzően hatályos jogszabályok szerinti emelt szintű férőhelyek számát külön fel kell
tüntetni.
6.3. Az ellátási terület megjelölhető
6.3.1.
falugondnoki szolgáltatás és tanyagondnoki szolgáltatás esetén település vagy településrész
megnevezésével,
6.3.2.
szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, közösségi ellátások,
utcai szociális munka és gyermekjóléti szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, kistérség vagy
járás megnevezésével,
6.3.3.
a 6.3.1. és a 6.3.2. pontban nem említett szolgáltatás esetén település, fővárosi kerület, kistérség,
járás, megye, régió megnevezésével vagy annak feltüntetésével, hogy az ellátási terület az ország
egész területe.

2. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
Az ágazati azonosító képzése
1. Az ágazati azonosító nyolc jegyből áll.
2. Az ágazati azonosító összetétele:
2.1. 1. jegye: konstans „S” betű,
2.2. 2–7. jegye: az engedélyes sorszáma,
2.3. 8. jegye: a 2–7. számjegyek felhasználásával, a 3. pont szerinti matematikai módszerrel képzett ellenőrző
szám.
3. Az ágazati azonosító 8. számjegyét úgy kell képezni, hogy a 2–7. jegyek mindegyikét meg kell szorozni azzal
a sorszámmal, ahányadik helyet foglalja el az azonosítón belül (a konstans „S” betű utáni első számjegy szorozva
kettővel, második számjegy szorozva hárommal stb.). Az így kapott szorzatok összegét el kell osztani 10-zel.
Az ágazati azonosító 8. jegye az osztás maradéka lesz.

3. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
A tanúsítvány adattartalma
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tanúsítványt kiállító szerv neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
A fenntartó neve, székhelye, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
Az engedélyes neve.
Az engedélyes címe.
Ha az engedélyes telephely, a szolgáltató neve és székhelye.
Az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiség címe, ha azzal az engedélyes rendelkezik.
Az engedélyes ágazati azonosítója.
A bejegyzett szolgáltatások és a férőhelyek száma a szolgáltatói nyilvántartásban feltüntetett módon.
Gyermekotthon és utógondozó otthon esetén az ellátási formát kell szolgáltatásként feltüntetni. A külső férőhelyek
számát összesítve kell feltüntetni.
9. Az arra vonatkozó adat, hogy a szolgáltatás, illetve a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése
határozatlan idejű, határozott idejű vagy ideiglenes hatályú, továbbá határozott idejű bejegyzés és ideiglenes
hatályú bejegyzés esetén a bejegyzés hatályának záró időpontja.
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10. A tanúsítvány kiállításának helye és ideje.
11. A kiadmányozási joggal rendelkező személy aláírása és a tanúsítványt kiállító szerv bélyegzőlenyomata.

4. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
Az engedélyes bejegyzése, az adatmódosítás és az engedélyes törlése iránti kérelem benyújtására
szolgáló adatlap és elektronikus űrlap kötelező adattartalma
1. A fenntartó neve, székhelye, szervezeti formája, adószáma, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme és
honlapjának címe, továbbá – cégjegyzékben nyilvántartott cég esetén – cégjegyzékszáma.
2. A fenntartó kapcsolattartójának neve, beosztása, telefonszáma és elektronikus levélcíme.
3. Az engedélyes vezetőjének neve és telefonszáma.
4. Telephelyre vonatkozó kérelem esetén a szolgáltató székhelyének ágazati azonosítója, továbbá családi napközi
esetén annak megjelölése, hogy más családi napközire nyújtott-e be bejegyzés iránti kérelmet.
5. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem esetén azok az 1. melléklet szerinti adatok, amelyekkel a fenntartó
az engedélyes bejegyzését kéri, valamint az annak megállapításához szükséges adatok, hogy a jogszabályban
meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
6. Adatmódosítás iránti kérelem esetén a kért módosítások, valamint az annak megállapításához szükséges adatok,
hogy az adatmódosítással érintett, jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi és egyéb feltételeket teljesítik.
7. Az engedélyes törlése iránti kérelem esetén a törlés jogszabályban meghatározott feltételeinek teljesítésére
vonatkozó adatok.
8. Az engedélyes bejegyzése iránti kérelem és adatmódosítás iránti kérelem esetén a fenntartó nyilatkozata arról,
hogy az engedélyest, illetve az ellátotti létszámot, férőhelyszámot költségvetési támogatással kívánja-e működtetni,
továbbá arról, hogy részesül-e az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja
szerinti támogatásban.
9. A kérelem elbírálásához jogszabály alapján szükséges egyéb adatok.

5. melléklet a 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
Az engedélyes bejegyzése iránti kérelemhez csatolandó, illetve a működést engedélyező szervnek
bemutatandó iratok
1. A fenntartóval és a szolgáltatóval kapcsolatos iratok:
1.1. Állami fenntartó esetén
1.1.1.
csatolni kell a társulási szerződés másolatát, ha a fenntartó helyi önkormányzatok társulása,
1.1.2.
csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató
adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.1.3.
– ha a szolgáltató költségvetési szerv – csatolni kell a szolgáltató alapító okiratának másolatát,
valamint a törzskönyvi nyilvántartásba történt bejegyzésről szóló határozat és annak mellékletének
másolatát.
1.2. Egyházi fenntartó esetén
1.2.1.
csatolni kell a fenntartónak a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három
hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, ha a fenntartó bevett egyház vagy a bevett
egyházak nyilvántartásában szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.2.
csatolni kell a bevett egyháznak vagy a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő felettes
egyházi szervnek a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, három hónapnál
nem régebbi hatósági bizonyítványt, valamint a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy
a fenntartó – a bevett egyházak nyilvántartásában szereplő – felettes egyházi szervének – a bevett
egyházak nyilvántartásában feltüntetett – képviselője által kiállított nyilatkozatot a fenntartó
nevéről, székhelyéről és képviselőjének természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról,
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hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi jogi személye, ha a fenntartó a bevett egyházak
nyilvántartásában nem szereplő belső egyházi jogi személy,
1.2.3.
csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató
adószámát igazoló közokirat másolatát,
1.2.4.
csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó
köztartozásmentes adózónak minősül.
1.3. Nem állami fenntartó esetén
1.3.1.
csatolni kell a fenntartónak a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos
adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó vallási tevékenységet
végző szervezet, egyesület, alapítvány vagy közalapítvány,
1.3.2.
be kell mutatni az egyéni vállalkozói igazolványt vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába
történő bejelentkezésről, illetve a változás-bejelentésről kiadott, a fenntartó hatályos adatait
tartalmazó igazolást (igazolásokat), vagy csatolni kell a fenntartónak az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában szereplő hatályos adatait igazoló, három hónapnál nem régebbi hatósági
bizonyítványt, ha a fenntartó egyéni vállalkozó,
1.3.3.
csatolni kell a fenntartó és – ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik – a szolgáltató
adószámát igazoló közokirat másolatát, ha a nem állami fenntartó nem egyéni vállalkozó vagy cég,
1.3.4.
csatolni kell annak egy hónapnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó
köztartozásmentes adózónak minősül.
2. A szolgáltatással kapcsolatos iratok:
2.1. Ha e rendelet másként nem rendelkezik, valamennyi szolgáltatás esetén
2.1.1.
csatolni kell az engedélyes – jogszabályban meghatározottak szerint elkészített – szakmai
programját,
2.1.2.
csatolni kell azon személyeknek, akikkel a jogszabályban előírt kötelező létszámfeltételeket
teljesítik – ide nem értve helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a helyettes szülőt
és a nevelőszülőt – (a továbbiakban: kötelezően alkalmazandó személy), és más, jogszabály
alapján szakképesítéshez, illetve tanfolyam elvégzéséhez kötött munkakört betöltő személyeknek
a szakképesítését bizonyító okirat, illetve a tanfolyam elvégzését bizonyító okirat másolatát,
2.1.3.
csatolni kell
2.1.3.1.
a fenntartónak vagy – ha az alkalmazottakat a szolgáltató foglalkoztatja –
a szolgáltatónak és a kötelezően alkalmazandó személyeknek az egybehangzó
nyilatkozatát, amelyben kijelentik, hogy az adott munkakörre előírt kötelező
létszámfeltételek teljesítése érdekében közalkalmazotti jogviszonyt, munkaviszonyt,
illetve munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesítettek, vagy – az engedélyes
bejegyzése esetén – legkésőbb az engedélyes működésének kezdő időpontjáig
létesítenek, vagy
2.1.3.2.
– egyházi fenntartású engedélyes esetén, ha a kötelezően alkalmazandó személy
a munkakörét egyházi személyként látja el – az illetékes egyházi szerv és a kötelezendően
alkalmazandó személy erre vonatkozó nyilatkozatát,
2.1.4.
csatolni kell az engedélyes címe szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha
a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat
másolatát,
2.1.5.
csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkeznek, ha jogszabály a felelősségbiztosítási szerződés
megkötését előírja,
2.1.6.
csatolni kell az ellátási szerződés másolatát, ha az egyházi fenntartó, illetve a nem állami fenntartó
az engedélyes által nyújtandó szolgáltatásra ellátási szerződést kötött.
2.2. Falugondnoki, tanyagondnoki és támogató szolgáltatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.2.1.
be kell mutatni a szolgáltatáshoz alkalmazott vagy alkalmazni kívánt gépkocsivezető járművezetői
engedélyét,
2.2.2.
be kell mutatni a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjármű forgalmi engedélyét, és – ha
az a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát,
2.2.3.
csatolni kell a biztosító igazolását arról, hogy a szolgáltatáshoz használni kívánt gépjárműre kötelező
gépjármű-felelősségbiztosítási és casco biztosítási szerződéssel rendelkeznek.
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2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Szociális étkeztetés esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást,
ha a fenntartó beszerezte.
Támogatott lakhatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.4.1.
csatolni kell a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha
a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat
másolatát,
2.4.2.
csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.4.3.
csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát az Szt. 75. §
(2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan
ingatlan esetén, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott
lakhatást nyújtó engedélyes maga nyújtja, ha a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos
rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedélyt adtak ki,
2.4.4.
ha az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján
biztosítják, csatolni kell az erről szóló megállapodást.
Nappali szociális ellátás és – a rehabilitációs szociális intézményi ellátás kivételével – bentlakásos szociális
intézményi ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.5.1.
csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.5.2.
csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha
a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt adtak ki.
Rehabilitációs szociális intézményi ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.6.1.
csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.6.2.
csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha
a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt adtak ki,
2.6.3.
csatolni kell a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá
– ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat
másolatát.
Családi napközi esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.7.1.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványát,
2.7.2.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél
önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük
szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.7.3.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott
Egészségügyi Nyilatkozatát,
2.7.4.
csatolni kell a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás helyén élő más személyek
egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.7.5.
csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.
Családi gyermekfelügyelet esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.8.1.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a kilencven napnál nem régebbi
hatósági erkölcsi bizonyítványát,
2.8.2.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének, valamint az engedélyesnél
önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott személyeknek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük
szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.8.3.
csatolni kell a szolgáltatást nyújtó személynek és helyettesének a jogszabályban meghatározott
Egészségügyi Nyilatkozatát,
2.8.4.
csatolni kell a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a gondozás helyén élő más személyek
egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket.
Alternatív napközbeni ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.9.1.
csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben
vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.9.2.
csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte.
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2.10. Gyermekjóléti szolgáltatás, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti házi gondozása és területi
gyermekvédelmi szakszolgáltatás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl csatolni kell a kötelezően
alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban
foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy velük szemben nem állnak fenn a Gyvt.
15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok.
2.11. Bölcsőde, hetes bölcsőde, gyermekek átmeneti otthona, családok átmeneti otthona, gyermekotthon és
utógondozó otthon esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.11.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben
vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.11.2. csatolni kell az előzetes szakhatósági hozzájárulást, ha a fenntartó beszerezte,
2.11.3. csatolni kell a használatbavételi engedély, illetve a fennmaradási engedély másolatát, ha
a kérelem szerinti ingatlanra vonatkozóan, azonos rendeltetésre használatbavételi engedélyt vagy
fennmaradási engedélyt adtak ki.
2.12. Nem hálózat keretében nyújtott helyettes szülői ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.12.1. csatolni kell a helyettes szülő kilencven napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
2.12.2. csatolni kell a helyettes szülőnek, valamint az engedélyesnél önkéntes jogviszonyban
foglalkoztatott személynek a nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy vele szemben nem állnak fenn
a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.12.3. csatolni kell a háziorvos igazolását arra vonatkozóan, hogy a helyettes szülő és a gondozás helyén
élő más személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.12.4. csatolni kell a helyettes szülő háztartásáról készített környezettanulmányt,
2.12.5. csatolni kell az ellátás helye szerinti ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha a tulajdoni
lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát.
2.13. Helyettes szülői hálózat és nevelőszülői hálózat esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl csatolni kell
a fenntartónak és az engedélyes (működtető) vezetőjének együttes nyilatkozatát arról, hogy
2.13.1. a helyettes szülők, nevelőszülők rendelkeznek a szükséges szakképesítéssel, illetve elvégezték
a szükséges felkészítő tanfolyamot,
2.13.2. az engedélyes (működtető) vezetőjével, a helyettes szülőkkel, a nevelőszülőkkel, a jogszabályban
meghatározott munkakörben vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyekkel
szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.13.3. a helyettes szülők, nevelőszülők és a helyettes szülőkkel, nevelőszülőkkel egy háztartásban élő
személyek egészségi állapota nem veszélyezteti az ellátandó gyermekeket,
2.13.4. az elkészített környezettanulmányok alapján a helyettes szülők, nevelőszülők háztartása alkalmas
a szolgáltatás nyújtására,
2.13.5. az ellátás helye szerinti ingatlant a helyettes szülő, nevelőszülő jogszerűen használhatja
a szolgáltatáshoz.
2.14. Külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén a 2.1. pontban foglaltakon túl
2.14.1. csatolni kell a kötelezően alkalmazandó személyek és a jogszabályban meghatározott munkakörben
vagy önkéntes jogviszonyban foglalkoztatott más személyek nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy
velük szemben nem állnak fenn a Gyvt. 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
2.14.2. csatolni kell a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá
– ha a tulajdoni lap a használat jogcímét nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat
másolatát,
2.14.3. csatolni kell a külső férőhelyet biztosító lakásról (lakrészről) készített környezettanulmányt.
2.15. Csatolni kell a Hivatal előzetes szakhatósági hozzájárulását, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési
támogatással kívánja működtetni, az Szt. vagy a Gyvt. a befogadást előírja, és a fenntartó az előzetes
szakhatósági hozzájárulást beszerezte. Ha a fenntartó az előzetes szakhatósági hozzájárulást nem szerezte
be, de az Szt. 58/A. § (2e) bekezdés b) pontja, illetve a Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja szerinti feltételek
fennállnak, csatolni kell a pályázat elnyerését igazoló dokumentumot.
3. Kiegészítő szabályok:
3.1. Az 1.1.1., az 1.1.2., az 1.2.1., az 1.2.2., az 1.2.3., az 1.3.1., az 1.3.2. és az 1.3.3. pont szerinti iratokat nem kell
ismételten csatolni, illetve bemutatni, ha az első fokon eljáró működést engedélyező szervnek azt korábban
már megküldték, illetve bemutatták, és azokban változás nem következett be.
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3.2.
3.3.

A 2.1.3. pont szerinti nyilatkozatot nem kell csatolni, ha a szociális szolgáltatást az egyéni vállalkozó fenntartó
maga nyújtja.
Időszakos férőhelybővítés esetén a szolgáltatással kapcsolatosan – a 2.1. és a 2.5. pontban foglaltaktól
eltérően –
3.3.1.
csak a 2.1.1., a 2.1.2. és a 2.1.3 pont szerinti iratokat kell minden esetben csatolni,
3.3.2.
a 2.1.4. pont szerinti iratokat abban az esetben kell csatolni, ha az időszakos férőhelyeket nem
az engedélyes épületében alakítják ki,
3.3.3.
a 2.1.5. pont szerinti iratot abban az esetben kell csatolni, ha az engedélyesre megkötött
felelősségbiztosítási szerződés az időszakos férőhelyekre nem terjedt ki, és jogszabály
a felelősségbiztosítási szerződés megkötését előírja,
3.3.4.
a 2.1.6. pont szerinti iratot abban az esetben kell csatolni, ha az engedélyes által nyújtott
szolgáltatásra megkötött ellátási szerződés az időszakos férőhelyekre nem terjedt ki,
3.3.5.
a 2.5. pont szerinti iratokat abban az esetben kell csatolni, ha az időszakos férőhelyeket nem
az engedélyes épületében alakítják ki, vagy adatmódosítás esetén a szakhatóságok bevonása a 31. §
(4) bekezdése alapján szükséges.

A Kormány 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelete
a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló
121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI. 26.)
Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 370/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 121/2012. (VI. 26.) Korm. rendelethez

A személyszállítási közszolgáltatás keretében nyújtott kedvezményes és díjmentes személyszállítási
tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke
A

B

C

1.

7.

tevékenység

6.

közszolgáltatási

5.

Országos, regionális és

4.

feltétele
elővárosi személyszállítási

2.
3.

D

E

A támogatás

kedvezményes

alapja
a tárgyhónapban eladott

45%

90%-os jegy

kedvezményes árú jegy ára

445%

a tárgyhónapban eladott

90%-os bérlet

kedvezményes árú bérlet ára

autóbusz közlekedés esetén
díjmentes

vasúti közlekedés esetén

8.

a tárgyhónapban teljesített
szolgáltatásból származó bruttó
menetdíjbevétel

10.

2030 Ft/
hó/db

kizárólag

1330 Ft/

villamosra

hó/db

villamosra
vagy
Helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenység

12.

13.

14.

15.

16.

16%

autóbuszra

11.
megyei jogú városok

9%

hó/db
kizárólag

9.

600%

3580 Ft/

Budapest

kedvezményes

mértéke

50%-os jegy

trolibuszra
villamosra és

1330 Ft/
a tárgyhónapban eladott
kedvezményes árú bérlet száma

trolibuszra

hó/db
1380 Ft/
hó/db

autóbuszra,
villamosra és

2520 Ft/

trolibuszra

hó/db

(kombinált)
1710 Ft/

egyéb település

hó/db
368 Ft/fő/
település/

Budapest

hó
236 Ft/fő/

villamos és autóbusz közlekedéssel
rendelkező megyei jogú város

a Központi Statisztikai Hivatal által

hó

az adott településre a támogatás

díjmentes
kizárólag autóbusz közlekedéssel

17.

település/

rendelkező megyei jogú város

igénylése időpontjában közzétett

120 Ft/fő/

lakosságszám

település/
hó
18 Ft/fő/

18.

egyéb település

település/

21.

nyújtott személyszállítási

20.

közszolgáltatási tevékenység

19.

Komp- és révközlekedésben

hó

kedvezményes

a tárgyhónapban eladott

100 Ft/db/

kedvezményes árú jegy darabszáma

hó

a tárgyhónapban eladott

1000 Ft/db

kedvezményes árú bérlet
darabszáma
a tárgyhónapban teljesített
díjmentes

szolgáltatásból származó bruttó

5%

menetdíjbevétel

												 ”
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A Kormány 371/2013. (X. 24.) Korm. rendelete
egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. alcím és az 1. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés
c) pontjában, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §
(1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
a következőket rendeli el:

1. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és
az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási
eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben (a továbbiakban: Tfvt.) meghatározott,
a földminősítési mintatér elhelyezését biztosító használati jogot a fővárosi és a megyei kormányhivatal a megyei
földhivatalon keresztül gyakorolja.”
2. §		
Az R. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tfvt. 6. § (6) bekezdése szerinti jóváhagyás tekintetében, ha az újrahasznosítással érintett terület több járási
földhivatal illetékességi területére terjed ki, a megyei földhivatal jár el.”
3. §		
Az R. 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § A Tfvt. 10. § (1) bekezdésében foglalt jogkörben eljárva, ha a más célú hasznosítás iránti kérelem több járási
földhivatal illetékességi területén fekvő termőföldre vonatkozik, a kérelmet a megyei földhivatal bírálja el.”
4. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésében a „termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 21. §
(3) bekezdésének a)–e), g)–h) és l) pontjában foglaltak” szövegrész helyébe a „termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény 21. § (3) bekezdésének a)–d), f )–g) és a 21. § (3a) bekezdés a) pontjában foglaltak” szöveg lép.

3. Záró rendelkezés
6. §		
Ez a rendelet 2013. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 371/2013. (X. 24.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet I. táblázatának címe helyébe a következő cím lép:
[A földhivatal eljárásaiban közreműködő szakhatóságok]
I. Az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott
újrahasznosítási eljárásban közreműködő szakhatóságok
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 60/2013. (X. 24.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének
és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
66/2011. (XII. 30.) BM rendelet módosításáról
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 3. és
4. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben a következőket
rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és
egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 66/2011. (XII. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.)
a)
5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul;
b)
7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul;
c)
10. melléklete a 3. melléklet szerint módosul;
d)
11. melléklete a 4. melléklet szerint módosul;
e)
12. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
2. §		
Hatályát veszti az R. 7. melléklet 4. pont
a)
4.7.–4.9. alpontja,
b)
4.12. alpontja, valamint
c)
4.20.–4.21. alpontja.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 60/2013. (X. 24.) BM rendelethez
Az R. 5. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A Vhr. 37/A. § (2) bekezdésében meghatározott feltételekkel veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótlékra
jogosító beosztások:
1. Helyi szerveknél:
1.1. az I. alcím 1. pontjában foglalt beosztások kivételével a Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon és
a Katasztrófavédelmi Őrsön rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás
2. Területi szerveknél:
2.1. a Katasztrófavédelmi Mobil Labornál rendszeresített valamennyi szolgálati beosztás.”
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2. melléklet a 60/2013. (X. 24.) BM rendelethez
Az R. 7. melléklet 4. pontja a következő 4.26–4.28. alponttal egészül ki:
[4. A Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán rendszeresített beosztások közül:]
„4.26. őrparancsnok,
4.27. fogdaőr I.,
4.28. kísérőőr.”

3. melléklet a 60/2013. (X. 24.) BM rendelethez
Az R. 10. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Vhr. 42. § (2) bekezdése szerinti különleges gépjárművezetői pótlék folyósítása szempontjából különleges gépjárműnek
minősül:]
„2. A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél
2.1. a magasból mentő gépjármű,
2.2. a műszaki mentő gépjármű,
2.3. a légzőbázis szállító gépjármű,
2.4. a tűzoltó gépjármű fecskendő,
2.5. a habbal oltó gépjármű,
2.6. a porral oltó gépjármű,
2.7. a létrás gépjármű,
2.8. az emelőkosaras gépjármű,
2.9. a műszaki mentőszer gépjármű,
2.10. a daru,
2.11. a vízszállító gépjármű,
2.12. a „K” teherszállító gépjármű,
2.13. a gyors beavatkozó gépjármű,
2.14. az erdőtüzes gépjármű,
2.15. a tömlőszállító gépjármű,
2.16. az egyedi jármű,
2.17. a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat gépjárműve,
2.18. a Katasztrófavédelmi Mobil Labor gépjárműve,
2.19. a Mobil vezetési pont.”

4. melléklet a 60/2013. (X. 24.) BM rendelethez
1. Az R. 11. melléklet 3.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki]
„3.4. a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóságán személyvédelmi feladatok közvetlen
végrehajtásával, a Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság Őrzési Osztályán, valamint
Ügyeleti és Védelmi Szolgálatánál, a Gazdasági Igazgatóság Informatikai Osztályánál és Forgalmi Alosztályánál
biztonsági gépkocsivezetőként,”
[különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.]
2. Az R. 11. melléklet 3.6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendőrségen 100%-os mértékű különleges bevetési pótlékra jogosult az, aki]
„3.6. a Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Bevetési Osztályán, valamint a megyei rendőr-főkapitányságok
mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeinél közterületi támogató feladatok ellátásával”
[különleges bevetési pótlékra jogosító tevékenységet közvetlenül ellát.]
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5. melléklet a 60/2013. (X. 24.) BM rendelethez
1. Az R. 12. melléklet 1.21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendőrségnél nyomozói pótlékra jogosító beosztások:]
„1.21. kiemelt főreferens (ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, KR Nemzeti Nyomozó Iroda, Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
Bűnügyi Igazgatóság),”
2. Az R. 12. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
[A Vhr. 54. §-ában meghatározott nyomozói pótlékra jogosító szolgálati beosztások]
„2. A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatóság Tanúvédelmi Szolgálat Bevetést Támogató
Osztályán rendszeresített beosztások közül:
2.1. osztályvezető-helyettes,
2.2. alosztályvezető,
2.3. kiemelt főreferens,
2.4. kiemelt főelőadó,
2.5. kiemelt főnyomozó,
2.6. szolgálatparancsnok,
2.7. járőrvezető,
2.8. helyszínbiztosító,
2.9. segédelőadó,
2.10. technikus (bűnügyi).”

A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete
a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13. alpontjában, valamint a vad védelméről,
a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 7. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:
1. §

(1) A szabályozás célja, egészséges és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező törzskönyvezett
ebállomány kialakítása és szinten tartása. Ennek érdekében ebfajták fenntartása, törzskönyvezése, teljesítményének
meghatározása, tenyésztési adatok gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása, a tenyésztési dokumentáció kiadása
e rendeletben meghatározott feltételekkel végezhető.
(2) E rendeletet a tenyésztőszervezetek és a kinológiai szövetség állattenyésztési tevékenysége vonatkozásában kell
alkalmazni.

2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének a kinológiai szövetség által kiadott és nyilvántartott egyedi
elnevezése;
2.
kinológiai szövetség: a magyar ebtenyésztők érdekképviseletére és nemzetközi képviseletére,
az agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szövetség;
3.
kiviteli származási igazolás: a tenyészállat és a szaporító anyag tenyésztési adatairól a törzskönyv alapján
kiállított közokirat, amely az eb származásának nemzetközi igazolására szolgál;
4.
kutya show: olyan ebbel kapcsolatos rendezvény, ahol tenyésztési adat nem keletkezik;
5.
tenyészeb: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb,
amely egyedileg azonosítható, és szerepel az elismert, vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet
(a továbbiakban együtt: tenyésztőszervezet) törzskönyvi nyilvántartásában;
6.
tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve
munkateljesítmény bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol törzskönyvi bejegyzésre kerülő, a tenyésztési
programban meghatározott tenyésztési adat keletkezik;
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tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő, vagy a génmegőrzést szolgáló célirányos
tevékenységek összessége;
tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek nyilvántartott adatai, így különösen
az egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyésztőjére és
tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat.

3. §

(1) Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot gyűjteni, nyilvántartani,
feldolgozni, tenyésztési dokumentációt kiadni – ha e rendelet másként nem rendelkezik – csak a tenyésztőszervezet
jogosult. A tenyésztőszervezet egyes technikai jellegű részfeladatok ellátásával, a felelősség megtartásával mást is
megbízhat.
(2) Fajtánként egy tenyésztőszervezet ismerhető el. Egy fajtacsoporton belül több fajtára is kaphat tenyésztőszervezeti
elismerést egy szervezet.
(3) Amennyiben a fajta fenntartása másképpen nem biztosítható egy szervezet több fajtára is kaphat
tenyésztőszervezeti elismerést.
(4) A tenyésztőszervezetként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy legyen,
aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. A tagsági feltételeknek
megfelelő kérelmezőtől a tagság nem tagadható meg. A tenyésztőszervezetként működő szervezet a tagfelvételi
eljárást késedelem nélkül köteles lefolytatni.
(5) A fajta elismerésére irányuló eljárás része a tenyésztőszervezeti elismerési eljárásnak.

4. §

(1) A tenyésztőszervezetként működő szervezet feladatai az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény
(a továbbiakban: Átv.) 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatain túl
a)
a származásigazolás kiállítása, és
b)
a jogszabályban előírt adatok szolgáltatása a tenyésztési hatóságnak.
(2) A tenyésztőszervezetként működő szervezet köteles tevékenységét úgy végezni, hogy mulasztásával – ide értve
nemzetközi szervezeti tagságból folyó kötelezettségek teljesítését is – a tagjai számára ne okozzon hátrányt.
(3) A tenyésztőszervezet kizárólagos joga az elismerésében szereplő fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében,
a kinológiai szövetség kizárólagos joga hazai kinológiai egészének képviselete nemzetközi kinológiai szervezetben
az adott szervezet szabályzatában foglaltak figyelembevételével.
(4) A fajta teljesítményvizsgálatát végző bírók képzéséről és vizsgáztatásáról az érintett tenyésztőszervezet a kinológiai
szövetséggel együttműködve gondoskodik.

5. §

(1) A kinológiai szövetség feladatai:
a)
a magyar ebtenyésztők és tenyésztőszervezeteik képviselete a nemzetközi szakmai szervezetekben;
b)
kutya show és – a 13. §-ban foglaltak figyelembevételével – tenyészeb kiállítások szervezése és
összehangolása;
c)
közreműködés a bírók képzésében és vizsgáztatásában, a bírók bejegyeztetése a nemzetközi bírói listába,
a magyar bírói lista vezetése és közzététele;
d)
a több- és összfajtás tenyészeb kiállításra bírók delegálása a tenyésztőszervezet által előzetesen megjelölt
bírók köréből;
e)
a több- és összfajtás tenyészeb kiállítások keretében, a nemzetközi szakmai szabályok figyelembevételével,
olyan fajták bírálatának megszervezése, melyeknek Magyarországon nincs elismert tenyésztőszervezete;
f)
az ajánlott származás igazolás formátumának rendszeresítése, a nyomtatványok elkészítése és biztosítása
a tenyésztőszervezetek számára;
g)
a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél;
h)
a kivitelre szánt ebek kiviteli származási igazolásának kiadása, a tenyésztőszervezet törzskönyve alapján, és
i)
tenyésztőszervezettel nem rendelkező fajták esetében a tenyésztőszervezeti feladatok ellátása a tenyésztési
hatóság megbízása alapján.
(2) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy a tenyésztőszervezet tagfelvételi kérelméről
a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül döntsön. A kinológiai szövetségként működő szervezet
a tenyésztőszervezeteket azonos feltételekkel köteles a tagjai közé felvenni.
(3) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek a magyar ebtenyésztés nemzetközi szervezetekben történő
képviselete során biztosítania kell a tenyésztőszervezetek egyenlőségét a jogosultságok és a kötelezettségek
tekintetében.
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(4) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek az alapszabályában biztosítania kell, hogy tenyésztési
kérdésekben, az arra vonatkozó belső szabályzatai létrehozásában, valamint ezek nemzetközi képviseletében
kizárólag a tagsággal rendelkező tenyésztőszervezetek döntsenek. A kinológiai szövetségként működő
szervezetnek biztosítania kell, hogy a tenyésztőszervezetek azonos szavazati joggal rendelkezzenek.
(5) A kinológiai szövetség köteles a tagjaként működő tenyésztőszervezet által kiállított törzskönyv, származási
igazolás és teljesítményvizsgálat elfogadására, ha az megfelel e rendelet előírásainak és azon nemzetközi szervezet
előírásainak, amelyben a kinológiai szövetség tag.
6. §

(1) A kinológiai szövetséget az agrárpolitikáért felelős miniszter kérelemre, határozatlan időre jelöli ki. Több kérelem
esetén azok beérkezési sorrendjéhez nem fűződik joghatás.
(2) Az (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a)
a kérelmező nevét, címét, képviselőjének nevét, alapszabályát és bírósági bejegyzésének hiteles másolatát;
b)
a kérelmező tevékenységének bemutatását, és
c)
a kérelmező tagszervezeteinek listáját (neve, székhelye és elismerési határozatának száma).
(3) A kinológiai szövetség kijelölését az agrárpolitikáért felelős miniszter visszavonja, ha
a)
azt a kinológiai szövetség kérelmezi, vagy
b)
tevékenységét nem a jogszabályoknak, a nemzetközi szakmai szabályoknak, a nemzetközi szervezetek
szakmai szabályzatainak, vagy a kérelmében foglaltaknak megfelelően végzi.
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben az új kinológiai szövetség kijelöléséig az 5. § szerinti szolgáltatásokat
a tenyésztési hatóság koordinálásával a tenyésztőszervezetek látják el.
(5) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonásáról, illetve új kijelölésről a tenyésztési hatóság a visszavonást,
illetve a kijelölést követő 30 napon belül értesíti a tenyésztőszervezeteket.
(6) Az új kinológiai szövetség a tagfelvételi kérelmet benyújtó tenyésztőszervezet részére a tagfelvételi eljárás tartama
alatt biztosítja az 5. §-ban foglalt szolgáltatásokat.
(7) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén az általa kezelt
tenyésztési adatokat haladéktalanul át kell adni a tenyésztési hatóságnak.
(8) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonása nem érinti a tagsági jogviszonnyal rendelkező
tenyésztőszervezetek elismerését.

7. §

(1) A tenyésztőszervezeti elismerésre és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az elismerés
megadása vagy megtagadása nem érinti a szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.
(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőszervezetként elismeri, ha az Átv. 20. §
(2) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően
a)
tagjai a kérelmezett fajtában legalább 10 nőivarú tenyészebbel rendelkeznek;
b)
alapszabályában előírja, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy,
a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel;
c)
alapszabálya biztosítja, hogy mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú
törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól
és késleltetéstől mentesen beléphessenek az adott tenyésztőszervezetbe és gyakorolhassák tagsági jogukat;
d)
biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldöttközgyűlést nem alkalmaz, és
e)
rendes tagja a kinológiai szövetségnek, illetve új kinológiai szövetség kijelölése esetén a kijelölést követő
75 napon belül igazolja, hogy az új kinológiai szövetségben tagsággal rendelkezik.
(3) A tenyésztési hatóság a (4) bekezdésben meghatározott fajtacsoportok és fajták esetében az Országos Magyar
Vadászkamara véleményét kikéri. Az Országos Magyar Vadászkamara véleményét 30 napon belül köteles
a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidő nem hosszabbítható. Az Országos Magyar Vadászkamara
véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.
(4) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következő, munkavizsgára
kötelezett fajták esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:
a)
a vérebek közül a hannoveri véreb és a bajor hegyi véreb;
b)
az angol vizslák közül a pointer, az angol szetter, az ír szetter és a gordon szetter;
c)
a kontinentális vizslák közül a rövidszőrű magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a rövidszőrű német vizsla,
a drótszőrű német vizsla, a szálkás szőrű német vizsla, a hosszúszőrű német vizsla, a weimari vizsla, a nagy
münsterlandi vizsla, a kis münsterlandi vizsla, az olasz vizsla, a drótszőrű griffon, a pudelpointer, a cseh
szálkásszőrű vizsla és a breton spániel;
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d)
e)
f)
g)
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a kajtató ebek közül a német fürjészeb, az angol springer spániel és az angol cocker spániel;
a retrieverek;
a tacskók, és
az agarak közül a magyar agár.

8. §

(1) A tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti kérelmet a tenyésztési hatósághoz kell benyújtani.
(2) A kérelem tartalmazza
a)
az elismerést kérő szervezet nevét, székhelyét, képviselője nevét;
b)
a kérelmező taglétszámát;
c)
a tenyészteni kívánt fajtát és fajtákat;
d)
a nyilvántartott élő egyedek számát fajtánként;
e)
az egyedekről a kérelmező nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek tenyésztőjének nevét és
az ebek tartási helyét, és
f)
a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak feltüntetésével.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a)
a kinológiai szövetséggel egyeztetett, bélyegző lenyomattal ellátott származási igazolás mintát, vagy
a nyilatkozatot a kinológiai szövetség által rendszeresített, ajánlott származásigazolás nyomtatvány
használatáról;
b)
a származási igazolás aláírására jogosult személy aláírásmintáját;
c)
az elfogadott alapszabály hiteles másolatát;
d)
a bírósági bejegyzés hiteles másolatát vagy kivonatot a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás szerinti
adatairól;
e)
a tenyésztésvezető jelen jogszabályban előírt felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolatát;
f)
a kinológiai szövetség igazolását a tagsági jogviszony fennállásáról, és
g)
a fajtánkénti tenyésztési programot, nyomtatott vagy elektronikus formában is.
(4) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell
a)
a fajta leírását;
b)
a tenyészcélt;
c)
a tenyésztés módszerét, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módot;
d)
a törzskönyvi szabályzatot (a törzskönyvezés keretszabályait az 1. melléklet tartalmazza);
e)
a teljesítményvizsgálati szabályzatot (a teljesítményvizsgálat keretszabályait a 2. melléklet tartalmazza);
f)
a tenyészeb minősítés rendjét;
g)
a tenyésztésbe vétel szabályait, így különösen a tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás
felső korhatárát, a két kölykezés közötti időt, az almonként törzskönyvezhető utódok számát, valamint
az életteljesítményt;
h)
a nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendjét;
i)
az ebek jelölésének módját;
j)
az alomellenőrzés és a származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét, és
k)
az örökletes betegségek kiszűrésére alkalmas vizsgálatokkal kapcsolatos kötelezettségeket és szabályozást.

9. §

(1) A tenyésztési hatóság a kérelemben benyújtott törzskönyvi adatok alapján az élő egyedek meglétét az elismerési
eljárás során ellenőrzi.
(2) Amennyiben a kérelmező nem tudja biztosítani a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti létszámot, a tenyésztési hatóság
a kérelmező részére legfeljebb három évre ideiglenes elismerést adhat.
(3) A tenyésztési hatóság az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz.

10. §

(1) A tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában szabályozza a kölykök megfelelő fizikális és mentális fejlődéséhez,
valamint az emberhez való kívánatos kapcsolatuk kialakulásához szükséges környezet biztosítására vonatkozó
előírásokat.
(2) Ha a tenyésztési program szigorúbb szabályokat nem állapít meg, egy személy egy kennelében egy naptári évben
legfeljebb 9 alom regisztrálható.
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11. §

(1) A tenyésztőszervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy elvégeztetni, aki
azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a tenyésztőszervezet elismerésében
szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és a tenyésztő az adott fajta tenyésztési
programját elfogadja.
(2) A tenyésztőt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén megilletik a tenyésztőszervezet, vagy
a kinológiai szövetség által képviselt nemzetközi szakmai szervezeti tagságból eredő tenyésztői jogosultságok.
(3) A tenyésztőszervezet köteles a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdaági Térség szerződő
államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott törzskönyv, származási igazolás,
teljesítményvizsgálat és nemzetközi címek elfogadására, továbbá a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően
szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására.

12. §		
Teljesítményvizsgálatot csak a tenyésztőszervezet által elfogadott, a bírói névsorban szereplő személy végezhet.
13. §

(1) Egyfajtás tenyészeb kiállítást az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet rendezhet, többfajtás
tenyészeb kiállítást az adott tenyésztőszervezetek közösen rendezhetnek. A rendezvényt annak kezdete előtt
legalább 15 nappal a tenyésztési hatóságnak be kell jelenteni.
(2) Tenyészeb kiállítást – az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a kinológiai szövetség is rendezhet.
A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a tenyésztési hatóságnak be kell jelenteni. A bejelentésnek
tartalmaznia kell, hogy mely fajták vesznek részt a kiállításon.
(3) A tenyésztési hatóság a tenyészeb kiállítások idejét, helyét és a résztvevő ebfajták körét honlapján közzéteszi.
(4) A tenyészeb kiállításnak nem minősülő rendezvényhez, így különösen a kutya show megrendezéséhez nem kell
a tenyésztési hatóság engedélye. A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a tenyésztési hatóságnak
be kell jelenteni.
(5) A nem az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet által szervezett rendezvényen tenyésztési adat csak
akkor keletkezik, ha az adott tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik annak elfogadásáról. Amennyiben kutya
show vonatkozásában az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik a rendezvény
teljesítményvizsgálatként történő elfogadásáról, a rendezvényt az adott fajta vonatkozásában tenyészeb kiállításnak
kell tekinteni.

14. §		
A tenyésztők kötelesek idős, beteg vagy a tenyésztésben más okból részt nem vevő állataik tartásáról, gondozásáról
és egészségügyi ellátásáról megfelelően gondoskodni.
15. §		
A származási igazolásra és az eb kiviteli származási igazolásra alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
168. §-ának rendelkezéseit.
16. §

(1) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet által vezetett nyilvántartásokat és a teljesítményvizsgálatokat
szúrópróbaszerűen ellenőrzi, a tenyésztőszervezet tevékenységét felülvizsgálja, amennyiben az ellenőrzések és
a felülvizsgálat nem állapít meg hiányosságot, a hatóság a törzskönyvi adatokat hitelesnek tekinti.
(2) A tenyésztési hatóság ellenőrizheti, hogy a kinológiai szövetség a tenyésztők vonatkozásában betartja-e
a nemzetközi szakmai szabályokat.

17. §		
A tenyésztőszervezetek listáját a tenyésztési hatóság honlapján közzéteszi.
18. §

(1) Az Átv. 23. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztés időtartama legfeljebb 90 nap. Amennyiben a felfüggesztés ideje
alatt a tenyésztőszervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését
visszavonja.
(2) A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja
a)
a 7. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,
b)
a jogszabályi előírásoknak, illetve az elismerési kérelemben foglaltaknak meg nem felelő működés,
adatgyűjtés és valótlan adatközlés,
c)
az ellenőrzés akadályozása,
d)
az adatközlés megtagadása, vagy
e)
adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása
esetén.
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(3) A tenyésztőszervezeti elismerés megszűnik, ha a tenyésztőszervezet jogutód nélkül megszűnik.
(4) A tenyésztőszervezet jogutód nélküli megszűnése, vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb
tenyésztőszervezet elismeréséig, illetve az elismert tenyésztő szervezettel nem rendelkező fajták esetében
a tenyésztőszervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság vagy az általa megbízott, arra alkalmas szervezet látja el.
19. §

(1) A tenyésztőszervezet köteles a 8. § (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozását a tenyésztési hatósággal 15 napon
belül közölni.
(2) A kinológiai szövetség köteles a 6. § (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozását az agrárpolitikáért felelős
miniszterrel 15 napon belül közölni.

20. §

(1) A tenyésztőszervezet az elismert tenyésztési program végrehajtására tenyésztésvezetőt alkalmaz.
(2) A tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi vagy biológusi felsőfokú végzettséggel kell
rendelkeznie.
(3) A tenyésztőszervezet vezetője alapszabály változás esetén a bejegyzést jóváhagyó bírósági végzés kézhezvételét
követő 15 napon belül köteles a bírósági bejegyzés másolatát benyújtani a tenyésztési hatósághoz.

21. §		
A tenyésztőszervezetek kötelesek feltölteni a kiadott származási igazolások másolatát az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-a szerinti országos elektronikus adatbázisba.
22. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
23. §		
E rendelet hatálybalépését követő 15. napon a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.)
FVM rendelet alapján kijelölt kinológiai szövetség kijelölése megszűnik, amely a megszűnést követő 3 napon belül
köteles az általa kezelt tenyésztési adatokat haladéktalanul átadni a tenyésztési hatóságnak.
24. §

(1) A tenyésztési hatóság e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül felhívja a tenyésztőszervezeteket
a 8. § (2) és (3) bekezdés szerinti iratok 90 napon belül történő benyújtására.
(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését visszavonja, amennyiben a tenyésztőszervezet
a (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a benyújtott iratok e rendelet előírásainak nem
felelnek meg.
(3) A 6. § (4)–(6) bekezdésében foglaltakat a kinológiai szövetség feladataira és a tenyésztőszervezet értesítésére is
alkalmazni kell.

25. §		
Ez a rendelet a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási követelmények
megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló 1991. március 25-i 91/174/EGK
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
26. §		
Hatályát veszti a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet.
		Dr. Fazekas Sándor s. k.,
		

vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez
A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás kiállításának
szabályai
I. 		 A törzskönyv vezetésének szabályai
1. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.
2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése
2.1. A törzskönyvnek minden bejegyzett ebre legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
2.1.1.
a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
2.1.2.
az eb születésének időpontját;
2.1.3.
az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit;
2.1.4.
az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit,
tenyészminősítését, valamint teljesítményvizsgálati eredményeit;
2.1.5.
tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;
2.1.6.
a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;
2.1.7.
a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.
2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv
a tenyésztőszervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).
2.2.1.
A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján
megfelelnek valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon
fajta főtörzskönyvében vannak bejegyezve.
2.2.2.
A törzskönyvet vezető tenyésztőszervezet elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását,
a 2.2.1. pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére. Ez esetben a fő- és melléktörzskönyv
kapcsolatát is szabályozni kell.
		
A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie:
2.2.2.1.
a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;
2.2.2.2.
a fajta küllemi jegyeinek;
2.2.2.3.
a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek;
2.2.3.
a bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek
2.2.3.1.
a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;
2.2.3.2.
a tenyésztőszervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.
2.2.4.
A melléktörzskönyv tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat.
Az osztályozást a törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.
2.3. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni lehet.
2.4. A törzskönyv a tenyésztőszervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél vezethető,
és nem selejtezhető.
2.5. Melléktörzskönyv alapján származási igazolás csak ennek a ténynek a feltüntetésével állítható ki.
3. A törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:
3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak a tenyésztőszervezethez
meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek
azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési dátumokról, a kölykezési dátumokról;
3.4. a származásellenőrzés módját;
3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;
3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a regisztrációkért;
3.7. a kinológiai szövetség részére történő adatszolgáltatás rendjét.
II. 		 A származási igazolás kiállításának előírásai
1. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell:
1.1. sorszámot;
1.2. a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;
1.3. az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát;
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1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;
a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát;
az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait;
a kiállítás helyét és időpontját;
a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát;
a teljesítményvizsgálatokat.
Az 1.10. pont szerinti teljesítményvizsgálatokat és azok eredményét a származási igazolást kísérő
teljesítményvizsgálati könyv is tartalmazhatja. Ebben az esetben a teljesítményvizsgálati könyv sorszámát
a származási lapon fel kell tüntetni.
2. A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén mindig rendelkezésre kell állnia.
3. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel kell tüntetni
a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell venni.

2. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez
A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó teljesítményvizsgálat szabályai
1. A szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét kell figyelembe venni.
2. A teljesítményvizsgálati szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
a)
a tenyészcélnak megfelelő (küllem, munkateljesítmény) teljesítményvizsgálat szabályait;
b)
kiállítási szabályzatot;
c)
a bírálatok és vizsgák rendjét, a bírók kijelölésének szabályait, az elérhető címek és díjak rendjét;
d)
a versenyszabályzatot;
e)
a teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételeit;
f)
a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kidolgozott tenyészeb kiállítás és a munkavizsga szabályzatot;
g)
a bírói testület működési szabályzatát, a bírók minősítésének követelményrendszerét, a bírók felelősségét;
h)
a munkavizsgával rendelkező fajták esetében a teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének
követelményrendszerét;
i)
a jelen rendelet hatálybalépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételi szabályait;
j)
az importált egyedek származási országban szerzett teljesítményvizsgálati eredményeinek figyelembevételi
szabályait;
k)
a nem a tenyésztőszervezet által rendezett tenyészeb kiállításon, vagy külföldi tenyészeb kiállításon
megszerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételének szabályait.
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1748/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló
1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról
1. A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1748/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről szóló 1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat
1. mellékletének 1. pont 5. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A gyakorlat
[A gyakorlat megnevezése

Felelős

A gyakorlat tervezett helye

tervezett

Engedélyezett létszám

időpontja

„5.

A112/13

STEADFAST JAZZ 2013 NRF gyakorlat

HVK
KIKCSF

Lengyelország/
Balti államok

III–IV. n. é.

(fő) legfeljebb]

200”

A Kormány 1749/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a Magyar Posta Zrt. tevékenységének áttekintéséről és kisebbségi részesedés értékesítésének
előkészítéséről
A Kormány
1. megtárgyalta a Magyar Posta Zrt. vezetésének 2013 első háromnegyed évére vonatkozó tevékenységét, az általa
végrehajtott stratégiai lépéseket és azokat tudomásul vette;
2. megtárgyalta a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar Posta Zrt.-ben fennálló 25%-ot el nem érő – 25%–1
szavazatnyi tulajdoni hányadot jelentő – kisebbségi részesedésének a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs
Szervezete számára történő értékesítésére vonatkozó előterjesztést;
3. megállapítja, hogy fontos társadalompolitikai célok érhetőek el közvetve azáltal, ha a 2. pontban meghatározott
kisebbségi részesedést a magyar állam a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete számára, és közvetve
ezen keresztül a szövetkezeti hitelintézetek számára értékesíti;
4. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. bevonásával a Magyar Posta Zrt.
nemzetközi értékbecslő által készített értékbecslésében meghatározott vételáron készítse elő a 2. pontban
meghatározott kisebbségi részesedés értékesítését a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete számára.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1750/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges
létesítmény-fejlesztéshez kapcsolódó feladatokról
A Kormány
1. egyetért a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges
létesítmény-fejlesztés 2013–2016. közötti I. ütemére (a továbbiakban: Program) kidolgozott koncepcióval;
2. egyetért azzal, hogy a Program építtetője a Nemzeti Sportközpontok központi költségvetési szerv legyen;
3. egyetért azzal, hogy a Program egyes létesítményeinek tervezési munkálatait a Nemzeti Sportközpontok
alkalmazásban álló tervezők, szakemberek végezzék el, egyúttal felhívja az emberi erőforrások miniszterét a Nemzeti
Sportközpontok közalkalmazotti létszámának 25 státusszal történő bővítésére;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
folyamatos
4. egyetért azzal, hogy a Program a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú ingatlanon, és az infrastrukturális
fejlesztések tekintetében annak környezetében valósuljon meg;
5. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy kezdjen egyeztetéseket a Budapest XIII. kerület 25879 helyrajzi számú
ingatlan tulajdonosával, valamint Budapest Főváros Önkormányzatával a beruházás helyszínének rendelkezésre
bocsátása és a megvalósításhoz szükséges teendők meghatározása tekintetében;
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2013. november 30.
6. egyetért azzal, hogy a Program megvalósítására 2013–2016. között összesen nettó 14 174,2 millió forint összegben
kerüljön sor, és felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a nemzetgazdasági minisztert, hogy – a kiemelt
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért felelős
kormánybiztos bevonásával – gondoskodjon a források ütemezett rendelkezésre állásáról az egyes költségvetési
években;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
folyamatos, illetve a 2015. és 2016. évi központi költségvetés tervezésével összhangban
7. egyetért azzal, hogy a Nemzeti Sportközpontokra a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához
szükséges további intézkedésekről szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 6. pontjában foglaltak ne
vonatkozzanak a 6. pontban biztosított előirányzat tekintetében;
8. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Miniszterelnökség, a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint
a Szervező Bizottság képviselőinek közreműködésével vizsgálja meg a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró,
Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésének költségvetési hatásait, valamint a források biztosítását;
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
azonnal
9. felhívja a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok
ellátásáért felelős kormánybiztost, hogy készítsen előterjesztést a FINA 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó
és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez szükséges létesítmény-fejlesztés 2017–2021. közötti II. üteméhez
kapcsolódó feladatokról, a beruházás ütemezéséről, a beruházási források évenkénti megbontásával.
Felelős:
a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos
Határidő:
2014. március 31.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 1751/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2,5 milliárd forint összegű
tőkeemeléséhez szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
A Kormány a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NIF Zrt.) tőkéjének
2500,0 millió forint összegű megemelése érdekében
1. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
7. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet, XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 5. Fejezeti tartalék alcím terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal
kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését
eredményező kiadások jogcímcsoport, 2. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések jogcím
javára 500,0 millió forint átcsoportosítását rendeli el az 1. melléklet szerint;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
2. a további intézkedésig fel nem használható 2012. évi kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzatmaradványokból a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetnél keletkezett 2000,0 millió forintnak
a)
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a felhasználását, továbbá
b)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a 2. melléklet szerinti átcsoportosítását rendeli el.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
Millió forintban, egy tizedessel !
Államházháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

2

Alcím Jogcím
szám csoportszá
m

1

296346
278645

4

Jogcím
szám

Előir.
csoport
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

Alcím Jogcím Jogcím
név csoportné név
v

Előir.
csop.
név

KIADÁSOK

A módosítás jogcíme
Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat neve

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

2

5

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma
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1. melléklet az 1751/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz

+500,0

Fejezeti tartalék

-500,0

a költségvetési évben egyszeri jellegű
1 példány
1 példány
1 példány
2 példány

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-) Összesen:
időarányos
teljesítményarányos
egyéb AZONNAL

I. negyedév
500,0

II. né.

III. né.

IV.né.
500,0

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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2. melléklet az 1751/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz

A 2012. évi előirányzat-maradványok átcsoportosítása
Ezer forintban

Fejezetszám

Címszám

Alcímszám

Jogcímcsop.szám

Jogcímszám

Előir.csoportszám

Kiemelt
előir.szám

XII.
20
15
1
XLIII.

5
2

1

4

2

FejezetCím-név
név

Alcím- Jogcímnév
csop.-név

JogcímElőir.név
csop.-név

Kiemelt előirányzat neve

Vidékfejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezeti egyensúlybiztosítási tartalék
Működési költségvetés
Egyéb működési célú kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kifizetések

Átcsoportosítás (+/-)

-2 000 000

2 000 000
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A Kormány 1752/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ megvalósításával összefüggő
egyes feladatok ellátásához szükséges források biztosítása érdekében a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében
eljárva a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. szervezetén belül a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által
ihletett kiállítási központ létrehozásának előkészítésével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 1619/2013. (IX. 5.)
Korm. határozatnak megfelelően a Rubik kocka motívuma és gondolatisága által ihletett kiállítási központ
megvalósításával összefüggő egyes feladatok ellátása céljára megalakításra kerülő programiroda személyi jellegű
költségeinek 2013. évi fedezetéül 10,0 millió forintnak az 1. melléklet szerinti egyszeri átcsoportosítását rendeli el
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
cím, 4. A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím, 3. A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működési támogatása
jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. működésének támogatása jogcím javára a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű
kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 2. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai,
ingatlanvásárlásai jogcím terhére.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1752/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLIII.

Cím
szám

Alcím
szám

2

1

329639

1

4

3

296391
Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

ÁHT.
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Felhalmozási jellegű kiadások
Ingatlan-beruházások, ingtlanvásárlás
Az MNV Zrt. Ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása
Az MNV Zrt. Működésének támogatása

2
1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

10,0

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Kiemelt előirányzat
neve

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

T Á M O GAT Á S
Kiemelt előirányzat
neve

Összesen

I.n.év
10,0

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
A módosítást elrendelő
következő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

II. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
III.n.év
IV.n.év
10,0
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Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezet
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb:
azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása

-10,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Jogcím
csop.
szám

79403
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A Kormány 1753/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a magyar kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős
miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a magyar
kulturális értékek megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott
tevékenységét képező feladatok finanszírozása érdekében 336,9 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Célelőirányzatok alcím, 1. KIM felügyelete alá tartozó
szervezetek és szakmai programok támogatása jogcímcsoport javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség
fejezet, 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím terhére, az 1. melléklet szerint;
Az átcsoportosítás tekintetében
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014. június 30.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a magyar kulturális értékek
megőrzése és fejlesztése ügyével összefüggő feladatokért felelős miniszterelnöki megbízott tevékenységét képező
feladatok finanszírozása érdekében 2014. évben további 281,1 millió forint összegű költségvetési támogatás
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben történő biztosításáról gondoskodjon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
a 2014. évi központi költségvetés keretében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1753/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2013.
ÁHT
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

X.

Cím
szám

20

232292

297102

XI.

Alcím
szám

2

Fejezet
szám

Cím
szám

232292

Fejezet
szám

1

Előir.
csoport
száma

1

Kiemelt
előir.
szám

3

Cím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Előir.
csoport
száma

Kiemelt
előir.
szám

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
Működési költségvetés
Dologi kiadások
Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Előir.
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fejezet
1 példány
Állami Számvevőszék
1 példány
Magyar Államkincstár
1 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

336,9

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

336,9

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítményarányos
egyéb:
azonnal

Millió forintban, egy tizedessel

-336,9

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

X.

Fejezet
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
szám

7

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
ÁHT.
egyedi
azonosító

Jogcím
csop.
szám

Összesen

I.n.év
336,9

II. n.év

Millió forintban, egy tizedessel
III.n.év
IV.n.év
336,9
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A Kormány 1754/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a Bicskei Járási Hivatal irodaépületének beruházásához szükséges források biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a Bicskei Járási Hivatal szervezeti egységeinek új irodaépületben történő elhelyezésének szükségességével.
2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon
a Bicskei Járási Hivatal (a továbbiakban: Járási Hivatal) jelenlegi elhelyezésére szolgáló épület elbontásához,
valamint a Járási Hivatal új épületben történő elhelyezéséhez szükséges, legfeljebb 450 millió Ft beruházási forrás
rendelkezésre állásáról.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
a feladat végrehajtásának üteméhez igazodóan
3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
alapján az alábbi állami vagyonba tartozó ingatlanrésznek ingyenesen Bicske Város Önkormányzata részére történő
tulajdonába adásához, valamint Bicske Város Önkormányzata által felajánlott ingatlanok állami tulajdonba vételéhez
szükséges intézkedések megtételéről.
Sor-

Önkormányzat

Ingatlan/tulajdoni hányad

szám

1.

Bicske Város
Önkormányzata
Felelős:
Határidő:

Bicske, 1602/3 hrsz-ú ingatlan;
516/1548-ad tulajdoni hányad

nemzeti fejlesztési miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
azonnal

		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1755/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a KEOP-5.4.0. azonosító számú konstrukcióval összefüggésben egyes önkormányzati többségi befolyással
működő gazdasági társaságok biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítéséről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
az 1. mellékletben foglalt táblázat C oszlopában felsorolt gazdasági társaságok helyi önkormányzatok
többségi befolyása alatt állnak,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezettek az általuk megvalósítani kívánt, az 1. mellékletben
foglalt táblázat A és B oszlopában megjelölt projektjükre megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére
fordítják,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezetteket az 1. pont b) alpontjában meghatározott,
általuk megvalósítani kívánt projektjeik tekintetében a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális
Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól,
3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az 1. pont b) alpontjában meghatározott projektek
tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet az 1755/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
A

B

C

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

2.

KEOP-5.4.0/09-2010-0006

Távvezetéki korszerűsítés és új fogyasztók bekapcsolása
a távhőszolgáltatásba Kaposváron

Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

3.

KEOP-5.4.0/11-2011-0001

Szombathelyen a Kőszegi utcában több új fogyasztó
csatlakoztatása a Szombathelyi Távhőszolgáltató által
üzemeltetett távhővezetékre

Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4.

KEOP-5.4.0/11-2011-0010

A szombathelyi távhőellátás energiahatékonysági korszerűsítése

Szombathelyi Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

5.

KEOP-5.4.0/12-2013-0001

Debrecen, Tócóskerti lakótelepen primer távhővezetékek és
felhasználói hőközpontok korszerűsítése

Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

6.

KEOP-5.4.0/12-2013-0002

Debrecen, Ispotály utcai lakótelepen primer távhővezeték hálózat
Debreceni Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
és felhasználói hőközpontok kiépítése

7.

KEOP-5.4.0/12-2013-0013

Kazincbarcika, Egressy úti háromvezetékes távhő gerincvezeték
cseréje a Városi Hőfogadó és az AT-15 akna között

Barcika Szolg Vagyonkezelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaság

8.

KEOP-5.4.0/12-2013-0015

Az Újpalotai Távhőkörzet Hulladékhasznosító Műből való
részleges Ellátása

Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

9.

KEOP-5.4.0/12-2013-0019

Miskolci távhőszolgáltatás bővítése

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KEOP-5.4.0/12-2013-0020

Új fogyasztók csatlakozása a miskolci távhő rendszerre –
a belvárosi körzetről távvezetéki csatlakozással ellátva

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

10.
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A Kormány 1756/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú („Út a szakmaválasztáshoz” című) kiemelt projekt
akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-2.2.7.A-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Út a szakmaválasztáshoz”
című, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. melléklet szerint az 1. pontban meghatározott projektjavaslat kiemelt projektként történő
nevesítését,
3. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

B

79408

1. melléklet az 1756/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
C

D

E

F

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A kiemelt projekt
a hátrányos és
halmozottan hátrányos
helyzetű – elsősorban
roma – gyermekek
felzárkózási esélyeit
növeli; csökkentve
az oktatási
esélykülönbségeket
és az iskolai
lemorzsolódást
olyan ösztöndíj és
mentori, továbbá
pályaorientációs
szolgáltatások
biztosításával, amely
a tanulókat a lehető
legtovább az oktatási
rendszerben való
eredményes részvételre,
illetve kifejezetten
a szakiskolai/
szakközépiskolai
képzésbe történő
bekapcsolódásra
ösztönzi.

a) A Módszertani Kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv) módosítása
szükséges annak érdekében, hogy az nem tartalmazhat olyan kitételt,
mely szerint azokban az intézményekben, ahol nem történik meg
legalább három tanuló bevonása, a program nem tud elindulni.
b) A Kézikönyv kiegészítése szükséges a mentorok esetében
az elvárások nem teljesítésének következményeivel, a mentorváltás
eljárásrendjével, a mentorok kiválasztási kritériumainak módosításával.
c) Az ösztöndíjak célszemélyekhez való juttatásáról szóló eljárásrend
esetében szükséges annak átgondolása, hogy az átutaláson kívül milyen
egyéb módon juttatható el a célszemélyekhez az ösztöndíj.
d) Az ösztöndíjszerződés mellékleteinek kiegészítése szükséges azzal
a nyilatkozattal, hogy az ösztöndíjra pályázó nem vett, illetve nem vesz
részt az Útravaló Ösztöndíjprogramban.
e) A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy olyan pénzügyi
vezető kerüljön kiválasztásra, aki legalább ötéves tapasztalattal
rendelkezik ezen a területen és a pályázati kiírás egyéb feltételeinek is
megfelel.
f ) Az útmutató C1. „Támogatható tevékenységek” és a C4. „Nem
elszámolható költségek köre” pontja alapján az alábbi költségek
elutasítása szükséges:
fa) Országos Roma Önkormányzat (konzorciumi partner): Projekt
előkészítés költségei /529 Mérnöki, szakértői díjak – Etikai kódex –
3 000 000 Ft,
fb) Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (konzorciumi partner):
Projekt előkészítés költségei /529 Mérnöki, szakértői díjak
– Adatvédelmi szabályzat/ eljárásrend – 5 588 000 Ft

Akciótervi nevesítés

1.

Projekt azonosító
száma

Projekt megnevezése

Támogatást

elszámolható

igénylő neve

közkiadás
összege (Ft)

2.

TÁMOP2.2.7.A13/1-2013-0001

Út a szakmaválasztáshoz

Nemzeti
Munkaügyi
Hivatal

5 991 412 000
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A Kormány 1757/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú [„Pilot jellegű szűrőprogramok (védőnői méhnyakszűrési
illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című] kiemelt projekt akciótervi
nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-6.1.3.A-13/1-2013-0001 azonosító számú, „Pilot jellegű szűrőprogramok
(védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) kiterjesztésének támogatása” című projektjavaslat
kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul, hogy az 1. pontban meghatározott kiemelt projekt támogatási szerződését a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága megkösse.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Akciótervi nevesítés
Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

elszámolható közkiadás
összege (Ft)

79410

1. melléklet az 1757/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
Fejlesztés rövid

Támogathatóság feltételei

bemutatása

1. Az útmutató előírásainak (C.1.2.2. és C.1.2.3. pontok) megfelelő
végzettségű szakemberek projektbe történő bevonása szükséges:
A projekt céljainak
eléréséhez négy alprojekt
került tervezésre:
1. A védőnők elméleti és
gyakorlati felkészítése
a méhnyakszűrésre
(képzés), és
méhnyakszűrési
tevékenységük
(szűrés) támogatása –
méhnyakszűrés alprojekt.
2. A háziorvosi
vastagbélszűrés

Pilot jellegű

kiterjesztése egy

szűrőprogramok

közigazgatási egységre

(védőnői
TÁMOP-

méhnyakszűrés, illetve

6.1.3.A-13/1-2013-0001

vastagbélszűrési
programok)
kiterjesztésének
támogatása

(szűrés), a háziorvosi
Országos Tisztifőorvosi Hivatal

999 989 263

praxisok szakembereinek
felkészítésével (képzés) –
vastagbélszűrés alprojekt.
3. Mindkét tervezett
szűrésben az adatáramlás
támogatására történő
informatikai fejlesztés (IT)
alprojekt.
4. A képzéseket, valamint
a védőnői és a háziorvosi
szűréseket támogató
kommunikációsdisszeminációs
tevékenységek
– kommunikációdisszemináció alprojekt.

nevesítése szükséges,
1.2. a folyamatkontroller a benyújtott dokumentáció alapján nem
rendelkezik minimum egy év uniós projekt pénzügyi végrehajtásában
szerzett tapasztalattal, így ha a jelölt ilyen szakmai tapasztalattal valóban
nem rendelkezik, akkor helyette más, megfelelő kompetenciájú személy
bevonása szükséges,
1.3. a vastagbélszűrés alprojekt vezetőjének releváns tapasztalata nem
azonosítható a csatolt önéletrajzból, ezért annak kiegészítése szükséges
azzal a megkötéssel, hogy ha a jelölt ilyen szakmai tapasztalattal nem
rendelkezik, akkor helyette más, megfelelő kompetenciájú személy
bevonása szükséges,
1.4. a kommunikációs és disszeminációs alprojekt vezetőjének
végzettsége nem illeszkedik az előírásokhoz, ezért ha a jelölt az előírt
végzettséggel nem rendelkezik, akkor helyette más, megfelelő
kompetenciájú személy bevonása szükséges.
2. A projektben résztvevő szakértők releváns szakmai tapasztalatát
tartalmazó szakmai önéletrajzának benyújtása szükséges azon
szakemberek vonatkozásában, akik önéletrajza nem került benyújtásra
a pályázati dokumentációban, illetve az adott szakember munkaideje
eléri a projektben a legalább három hónapos időtartamot.
3. A Gantt-diagram kiegészítése szükséges a tervezett közbeszerzési
eljárásokkal.
4. A kockázat kezelési terv és a Gantt-diagram összhangba hozása
szükséges a közbeszerzési ütemezés és ebből adódó kockázatok
tekintetében.
5. A költségütemezés helyesbítése szükséges a benyújtandó
elszámolások szerint.
6. A költségvetésben az alábbi átcsoportosítások és módosítások
szükségesek:
6.1. „V. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások” cím alatti
„Ki nem emelt egyéb igénybe vett szakmai szolgáltatások költségei”
költségsoron tervezett költségek között tervezett nyomdai kivitelező
(OTH) K 1: igazolás elméleti továbbképzés sikeres elvégzéséről
a védőnőknek nyomdai kivitelezése számszaki hibát tartalmaz (50 Ft/db ∙
1300 fő helyesen 65 000 Ft), ezért ennek javítása szükséges,
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– informatikai fejlesztés

1.1. a projektmenedzsmentben a pénzügyi asszisztens kiválasztása és

fejlesztésének, kivitelezésének költsége” költségsoron
a projektmenedzsment szakértők költsége tévesen került megjelölésre,
azt helyesen az „I. Előkészítés költségei” cím alatti „Ki nem emelt egyéb
igénybe vett szakmai szolgáltatások” soron szükséges tervezni,
6.3. az „I. Előkészítés költségei” cím alatti „Ki nem emelt egyéb igénybe
vett szakmai szolgáltatások költsége” költségsoron a szakmai tanácsadó
és képzési szakértő költsége tévesen került megjelölésre, azt helyesen
az „I. Előkészítés költségei” cím alatti „Tervek, tanulmányok fejlesztésének,
kivitelezésének költsége” költségsoron szükséges tervezni.
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6.2. az „I. Előkészítés költségei” cím alatti „Tervek, tanulmányok

79411

79412
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A Kormány 1758/2013. (X. 24.) Korm. határozata
a VKSZ_12 kódszámú („K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” című) kiírásra beérkezett
pályázatok támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a VKSZ_12 kódszámú, „K+F Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” című kiírás keretösszegének
9,041 milliárd forinttal történő megemelését,
2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ott felsorolt, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényű
projektjavaslatokat,
3. hozzájárul a 2. pont szerinti projektek támogatási szerződéseinek megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 1758/2013. (X. 24.) Korm. határozathoz
Projekt
azonosító

Projektvezető

Projekt megnevezése

száma

Projekt
összköltsége (Ft)

Megítélt
támogatás
összege (Ft)

Támogatási
intenzitás

VKSZ_12-12013-0001

Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár
Nyilvánosan
Működő Rt.

Bioszimiláris monoklonális
antitestek fejlesztése

5 993 909 600

3 741 350 600

62%

VKSZ_12-12013-0034

Lajta-Hanság
Mezőgazdasági-,
Termelő-,
Kereskedő és
Szolgáltató
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

Agrárklíma 2

1 835 479 190

1 740 973 810

95%

VKSZ_12-12013-0038

OPEL
Szentgotthárd
Autóipari Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Stratégiai ipari ágazatok
jövőbemutató gyártási
technológiáihoz és termékeihez
kapcsolódó térségi kutatási
kompetenciáik megerősítése
széleskörű együttműködésben
megvalósított kutatás-fejlesztési
programmal

1 819 766 606

1 646 488 537

91%

VKSZ_12-12013-0078

Öko 2000
Környezetvédelmi,
Kereskedelmi
és Szolgáltató
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Az akvakultúra ágazat
kitörési pontjainak komplex,
versenyképességet szolgáló
fejlesztése

1 499 777 402

1 235 313 186

82%

79413
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IBM Magyarországi
Korlátolt
VKSZ_12-1Felelősségű
2013-0088
Társaság

Felhő alapú intelligens
informatikai szolgáltatások
kialakítása az IBM Magyarországi
Kft. és a Pannon Egyetem
együttműködésében

1 892 000 000

1 082 600 000

57%

VKSZ_12-12013-0024

Hewlett-Packard
Magyarország
Számítástechnikai
és Elektronikai
Berendezéseket
Forgalmazó és
Szolgáltató Kft.

Mezőgazdasági tudásközpont
és döntéstámogató rendszer
megvalósítása innovatív,
komplex szenzorrendszer által
gyűjtött nagyfelbontású idősoros
adatok alapján

2 374 444 389

2 163 860 511

91%

VKSZ_12-12013-0080

Medicontur
Orvostechnikai
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

A szürkehályog
hatékony gyógyítását
elősegítő orvostechnikai
kutatás-fejlesztések

1 708 559 845

1 429 632 424

84%

VKSZ_12-12013-0012

GE Hungary Ipari
és Kereskedelmi
Korlátolt
Felelősségű
Társaság

Világszínvonalú Intelligens
és Inkluzív Egészségügyi
információs és Döntéstámogató
Keretrendszer (Analitic Healhcare
Quality User Information)
kutatása

9 076 606 727

5 999 959 189

66%

79414
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség 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://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.

