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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 64/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.)
34. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2b) Előirányzat-átcsoportosítás helyett a Kincstár által vezetett fizetési számlák közötti átutalással teljesíthető
a választások lebonyolítására és előkészítésére szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatból a választások
lebonyolításában közreműködő költségvetési szervek ezzel összefüggő kiadásai pénzügyi fedezetének biztosítása.”
2. §		
Az Ávr.
a)
34. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) és (2b) bekezdésben” szöveg,
b)
78. § (6) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (2b) bekezdése” szöveg
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) E rendeletben foglaltakat a Polgári Törvénykönyv szerinti tartós közvetítői szerződésre kell alkalmazni, ha a felek
a közvetítő díjazását részben vagy egészben jutalék formájában kötötték ki.
(2) Jutaléknak minősül a díjnak minden olyan eleme, amely a közvetített szerződések száma vagy értéke szerint
változik.

2. §

(1) E rendeletet nem kell alkalmazni, ha a közvetítői jutalék tekintetében jogszabály eltérően rendelkezik.
(2) A 8. § (6) bekezdése és a 9. § (3) bekezdése nem alkalmazandó
a)
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény,
b)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény,
c)
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvény,
d)
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvény,
e)
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló törvény,
f)
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló törvény
hatálya alá tartozó közvetítői tevékenységet végző személyekkel és szervezetekkel kötött tartós közvetítői
szerződések esetén.
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3. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
kizárólagos közvetítői jog: egy vagy korlátozott számú közvetítőt – tartós közvetítői szerződés alapján,
az adott tevékenységi területen – megillető szerződésközvetítési, illetve szerződéskötési jog;
2.
tevékenységi terület: a tartós közvetítői szerződésben meghatározott azon árukör és földrajzi terület vagy
azon földrajzi terület és ügyfélkör, amelynek vonatkozásában a közvetítő tevékenységét ellátni köteles, illetve
jogosult.
4. §

(1) E rendeletben foglaltaktól a felek egyező akarattal eltérhetnek, kivéve, ha az eltérést e rendelet tiltja.
(2) Ha e rendelet az egyes rendelkezéseitől eltérést nem enged, a felek eltérő tartalmú megállapodása helyébe
e rendelet rendelkezése lép.

5. §

(1) A tartós közvetítői szerződés hatálya alá eső időszakban kötött szerződés után a közvetítő jutalékra akkor jogosult,
ha
a)
a szerződést a tevékenysége eredményeként kötötték meg, vagy
b)
a szerződést az általa korábban azonos jellegű szerződéshez félként megnyert személlyel kötötték meg.
(2) Ha a közvetítő kizárólagos közvetítői joggal rendelkezik, azon szerződés után is jogosult jutalékra, amelyet
a megbízó a tartós közvetítői szerződés hatálya alá eső időszakban a közreműködése nélkül, közvetlenül kötött
a kizárólagossági jogával érintett földrajzi területhez vagy ügyfélkörhöz tartozó féllel.
(3) A földrajzi területhez tartozó félnek minősül
a)
az a természetes személy, akinek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az adott földrajzi területen van;
b)
az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet, amely gazdasági tevékenységét az adott
földrajzi területen fejti ki.
(4) A földrajzi területhez tartozó féllel kötöttnek minősülhet az a szerződés is, amelyet az adott földrajzi területen
kötöttek meg, továbbá amelyet az adott földrajzi területen kell teljesíteni.

6. §

(1) A megbízó jogosult a közvetítőt az 5. § alapján megillető jutalék kifizetésének megtagadására, ha az a (2) bekezdés
alapján a korábban azonos tevékenységi területen megbízott közvetítőt illeti meg, feltéve, hogy a korábbi tartós
közvetítői szerződés létéről a megbízó a közvetítőt a szerződés megkötésekor tájékoztatta.
(2) A tartós közvetítői szerződés megszűnése után kötött szerződés alapján a közvetítő jutalékra akkor jogosult, ha
a)
a harmadik személy – az 5. § szerint jutalékkötelesnek minősülő – szerződés megkötésére irányuló ajánlata
a tartós közvetítői szerződés megszűnése előtt a megbízóhoz vagy a közvetítőhöz megérkezett, vagy
b)
a szerződéskötés túlnyomórészt a tartós közvetítői szerződés tartama alatt kifejtett közvetítői tevékenységre
vezethető vissza és a szerződéskötésre a tartós közvetítői szerződés megszűnésétől számított ésszerű időn
belül került sor.
(3) Ha a szerződés megkötése az azonos tevékenységi területen megbízott, időben egymást követő közvetítők
tevékenységének közös eredménye, a jutalék arányos megosztásának van helye.

7. §		
Ha a felek a tartós közvetítői szerződésben abban állapodtak meg, hogy a közvetítő képviseleti joga a pénz
átvételére is kiterjed, a közvetítőt külön jutalék illeti meg az általa beszedett pénzösszegek után (inkasszójutalék).
8. §

(1) A jutalék akkor és olyan mértékben esedékes, amikor és amilyen mértékben
a)
a harmadik személlyel a szerződés létrejött és a megbízó teljesítette azt, vagy teljesítenie kellett volna, vagy
b)
a harmadik személlyel a szerződés létrejött és a harmadik személy teljesítette azt.
(2) A jutalék legkésőbb akkor esedékes, amikor a harmadik személy teljesítette a szerződést, vagy teljesítenie kellett
volna, ha a megbízó is teljesített volna.
(3) Ha a felek az (1) bekezdéstől eltérően úgy állapodnak meg, hogy a közvetítő jutalékhoz való jogát a szerződés
létrejötte önmagában megalapozza, illetve azt a teljesítés elmaradása nem érinti, a jutalék a szerződés
megkötésekor esedékes.
(4) A harmadik személlyel kötött szerződés nemteljesítése esetén is megilleti a jutalék a közvetítőt, kivéve, ha
a szerződés teljesítésére olyan okból nem kerül sor, amelyért a megbízó nem felelős.
(5) Ha a közvetítő jutalékra nem jogosult, illetve jogát elveszíti, köteles a már felvett jutalékot a megbízónak
haladéktalanul visszafizetni. A jóhiszeműen felvett jutalék után visszafizetés esetében kamat nem jár.
(6) A (2) és a (4) bekezdésben foglaltaktól a felek megállapodása a közvetítő hátrányára nem térhet el.
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9. §

(1) A megbízó köteles a közvetítőnek az esedékessé vált jutalékról legkésőbb az esedékessé válás negyedévét követő
hónap utolsó napjáig elszámolást átadni és a jutalékot legkésőbb ezzel egyidejűleg megfizetni. Az elszámolásnak
tartalmaznia kell a jutalék számítása szempontjából minden lényeges adatot.
(2) A közvetítő jogosult arra, hogy a jutalékigénye érvényesítéséhez szükséges tájékoztatást, így különösen a megbízó
könyvelésének a jutalékköteles szerződésekre vonatkozó kivonatát megkapja.
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben foglaltaktól a felek megállapodása a közvetítő hátrányára nem térhet el.

10. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
11. §		
E rendelet rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött tartós közvetítői szerződésekre kell alkalmazni.
12. §		
Ez a rendelet a tagállamok önálló vállalkozóként működő kereskedelmi ügynökökre vonatkozó jogszabályainak
összehangolásáról szóló 1986. december 18-i, 86/653/EGK tanácsi irányelv 6. cikk (2) és (3) bekezdésének, valamint
7–12. cikkének való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének
és korlátozásának részletes eljárási szabályairól
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – fogyasztói zálogszerződés esetén kell alkalmazni,
ha a zálogjogot a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 5:127–5:135. §-a szerint
bírósági végrehajtáson kívül érvényesítik.
(2) E rendelet 14–16. §-át valamennyi zálogszerződésen alapuló zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítése
során alkalmazni kell.
(3) E rendeletet az üzletszerűen folytatott – zálogházi tevékenység keretében nyújtott – kézizálogkölcsön esetén csak
akkor kell alkalmazni, ha az erre vonatkozó külön jogszabály azt előírja, vagy ennek alkalmazását a felek írásban
kikötötték.
(4) E rendelet rendelkezéseitől a zálogjogosult és a zálogkötelezett (a továbbiakban: felek) csak abban a körben
térhetnek el, amelyben azt e rendelet lehetővé teszi. Az e rendeletben nem szabályozott eljárási kérdésekben
a felek – kielégítési jog megnyílását követő – megállapodása annyiban irányadó, amennyiben az nem sérti
a zálogkötelezettnek a Ptk. – (1) bekezdésben hivatkozott – rendelkezéseiben és az e rendeletben biztosított jogait,
és nem teszi számára terhesebbé az ezekben előírt kötelezettségeit, továbbá nem jár a Ptk. 5:131. § (1) bekezdése
szerinti további személyek (a továbbiakban: értesítésre jogosultak) jogi érdekeinek sérelmével.

2. §

(1) A zálogjogosult a birtokába bocsátott zálogtárgyakról – ha ezt a zálogkötelezett a birtokátruházással egyidejűleg
kéri –, leltárt köteles készíteni, ennek során a zálogkötelezett részvételének lehetőségét biztosítani kell.
(2) A leltárban fel kell tüntetni, hogy annak felvételénél a zálogkötelezett jelen volt-e, jelenléte esetén pedig azt is,
hogy a leltár másolatát átvette. Ha a zálogkötelezett a leltár felvételénél nem volt jelen, a leltár másolatát részére
haladéktalanul meg kell küldeni, el kell juttatni azt továbbá a többi értesítésre jogosultnak is.
(3) A leltárt olyan részletezésben és terjedelemben kell elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a zálogtárgyak
azonosítására, az értékesítés elvégzésére, azt követően pedig a zálogkötelezettel, illetve a többi értesítésre
jogosulttal való elszámolásra.
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(4) A zálogjogosult birtokába bocsátott zálogtárgy tekintetében – annak értékesítéséig – a zálogjogosultat megilletik
mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek, amelyek a kézizálogjog jogosultját illetik, illetve terhelik.
3. §

(1) A zálogjogosult a zálogtárgy értékesítésére irányuló intézkedéseiről, azok időpontjának megjelölésével értékesítési
naplót köteles vezetni.
(2) Az értékesítési naplóhoz csatolni kell a leltárt – ha annak felvételére sor került –, az intézkedések során keletkezett
és az értékesítési naplóban foglaltak igazolására alkalmas okiratokat, valamint az értesítésre jogosultaknak
az intézkedésekkel kapcsolatosan tett észrevételeit.
(3) Az értesítésre jogosultak az értékesítési naplót megtekinthetik, arról vagy annak egyes részeiről másolatot
készíthetnek.
(4) Ha a zálogjogot érvényesítő zálogjogosulttól az elsőbbségi zálogjogosult veszi át a zálogjog érvényesítését,
a zálogjogot érvényesítő zálogjogosult az általa addig megtett lépésekről és a már felmerült költségeiről
az értékesítési napló átadásával egyidejűleg köteles az elsőbbségi zálogjogosultat értesíteni, és erről a többi
értesítésre jogosultat tájékoztatni.

4. §

(1) A Ptk. szerinti nyilvános értékesítés esetén a zálogjogosultnak az értékesítés olyan módját kell választania,
amely lehetővé teszi, hogy az érintett zálogtárgy tekintetében az adott körülmények között vevőként ésszerűen
számításba vehető személyek az értékesítésről tudomást szerezhessenek és egymással versengő ajánlatot
tehessenek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti követelmény teljesítését – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az értesítésre jogosultak
hozzájárulásával a zálogjogosult mellőzheti, ha a zálogkötelezettel a kielégítési jog megnyílását követően
a Ptk. 5:128. § a) pontja alapján eltérő értékesítési mód alkalmazásában állapodik meg.
(3) Jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan nyilvános értékesítésére e rendelet 5–13. §-ait kell alkalmazni.
(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilvános értékesítési eljárások során mind a zálogjogosult, mind pedig
a zálogkötelezetten kívüli más értesítésre jogosultak a nyilvános értékesítés feltételeinek megfelelően ajánlatot
tehetnek.

Lakóingatlan bírósági végrehajtáson kívüli értékesítése
5. §

(1) E rendelet szerint lakóingatlannak minősül a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 147. § (4) bekezdése
szerinti lakóingatlan (a továbbiakban: lakóingatlan).
(2) A lakóingatlant az ingatlan fekvése szerint illetékes állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) útján, az általa
üzemeltetett Elektronikus Árverési Felület (a továbbiakban: EÁF) igénybevételével kell nyilvánosan értékesíteni
(a továbbiakban: elektronikus árverés).
(3) A Ptk. 5:131. §-a szerinti előzetes értesítésnek (a továbbiakban: előzetes értesítés) arra is utalnia kell, hogy
az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot az értékesítés során a lakások és helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Lt.)
85/F. § (2) bekezdése alapján és az abban meghatározott feltételek szerint elővásárlási jog illeti meg.
(4) Az előzetes értesítésben az értékesítés tervezett módja, helye és időpontja körében [Ptk. 5:131. § (3) bekezdés
e) és f ) pontja] az elektronikus árverés alkalmazásáról és ennek kezdeményezése időpontjáról kell az értesítésre
jogosultakat tájékoztatni.
(5) A zálogkötelezettet a birtokba bocsátásra azzal a tájékoztatással kell felhívni, hogy ha bemutatja a települési
önkormányzat Lt. 85/F. § (3) bekezdése szerinti írásbeli kötelezettségvállalását (a továbbiakban: önkormányzati
kötelezettségvállalás), úgy a lakóingatlan kiürítésére a felhívásban megjelölt, de attól a naptól számított legalább
30 nappal válik kötelezetté, hogy a zálogjogosulttól olyan írásbeli értesítést kapott, amely szerint az értékesítés
során az ingatlan tulajdonjogát nem az önkormányzat szerezte meg. Önkormányzati kötelezettségvállalás
hiányában a zálogjogosult a lakóingatlant a Ptk. 5:132. § (2) bekezdése szerinti kiürítési kötelezettség terhével
bocsátja értékesítésre.

6. §

(1) A zálogjogosult a lakóingatlan elektronikus árverésének kitűzését az adóhatóságnál kezdeményezheti.
(2) Az elektronikus árverés kitűzésének kezdeményezésére szolgáló adatlapon meg kell jelölni az árverési hirdetmény
7. § (2) bekezdés a)–h) pontjaiban meghatározott adatokat, és az adatlaphoz csatolni kell
a)
a kezdeményezést megelőző hat hónapon belül készült, a beköltözhető forgalmi értékre vonatkozó szakértői
értékbecslést,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

3629

b)

a lakóingatlan lényeges tulajdonságainak megállapítására alkalmas, a kezdeményezést megelőző három
hónapon belül készült fénykép- vagy videofelvételeket,
c)
a lakóingatlanonként számított 25 ezer forintos költségátalány megfizetésének igazolását.
(3) Az adóhatóság a szakértői értékbecslésben szereplő becsértéket összeveti az adózás rendjéről szóló törvényben
meghatározott, összehasonlító értékadatokat tartalmazó nyilvántartásával. Ha a becsérték és a nyilvántartási
értékadat közötti eltérés a 30 százalékot meghaladja, az adóhatóság az elektronikus árverés kitűzését mellőzi
és erről értesíti a zálogjogosultat. Ebben az esetben a zálogjogosult az elektronikus árverés kitűzését kizárólag
az állami adóhatóság részéről – a zálogjogosult költségén – kirendelt szakértő által megjelölt becsértéken
kezdeményezheti. Bűncselekményre utaló adat esetén az adóhatóság a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság
eljárását kezdeményezi és az elektronikus árverés kitűzését – a zálogjogosult értesítése mellett – mellőzi.
(4) Ha az elektronikus árverés kitűzésére irányuló kezdeményezésben közölt adatok az árverési hirdetmény
kibocsátásához nem elegendőek, az adóhatóság erről írásban értesíti a zálogjogosultat azzal, hogy az árverés
kitűzésére a hiányok pótlását követően kerülhet sor.
7. §

(1) Az adóhatóság az elektronikus árverés kitűzésére alkalmas kezdeményezés beérkezésétől számított
10 munkanapon belül az árverési hirdetményt az EÁF-en közzéteszi, és erről a hirdetmény másolatának
megküldésével a zálogjogosultat tájékoztatja.
(2) Az árverési hirdetmény tartalmazza:
a)
a zálogjogosult nevét, lakóhelyét vagy székhelyét, elérhetőségét, fizetési számlaszámát,
b)
a zálogkötelezett nevét, a főkövetelések jogcímét és összegét,
c)
a lakóingatlan ingatlan-nyilvántartási adatait (helyrajzi szám, művelési ág, a fekvés helye, a tulajdonos
személye, az ingatlant terhelő jogok és az ingatlanra feljegyzett jogilag jelentős tények),
d)
a lakóingatlan tartozékait, jellemző sajátosságait,
e)
a lakóingatlan lakott vagy beköltözhető állapotban történő értékesítését,
f)
a lakóingatlan becsértékét és a figyelembe vehető legalacsonyabb eladási árat [9. § (3) bekezdés], valamint
a vételár – árverési előleget meghaladó részének – teljesítési határidejét,
g)
a lakóingatlan megtekinthetőségének időpontját, amely a hirdetmény közzétételétől számított legalább 10,
legfeljebb 50 napon belüli lehet,
h)
annak tényét, hogy a települési önkormányzatot az 5. § (3) bekezdése szerinti elővásárlási jog vagy más
személyt egyébként elővásárlási jog megilleti-e,
i)
az elektronikus árverésen történő részvételhez szükséges előleg befizetésére szolgáló számlaszámot,
az előleg összegét,
j)
azt, hogy az elektronikus árverésen a kikiáltási ár milyen mértékben csökkenthető,
k)
az árverés kezdő időpontját, amely a hirdetmény közzétételét legalább 45 nappal, de legfeljebb 60 nappal
követi,
l)
az arra való utalást, hogy árverezni kizárólag elektronikus úton lehetséges.
(3) A zálogjogosult az árverési hirdetmény alapján haladéktalanul értesíteni köteles a zálogkötelezettet és a többi
értesítésre jogosultat – az elővásárlásra jogosultat, önkormányzati kötelezettségvállalás esetében pedig
a lakóingatlan fekvése szerinti települési önkormányzatot is – az elektronikus árverés azonosító számáról és
az elektronikus árverésnek az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időpontjáról.
(4) A zálogkötelezett az előzetes értesítést követően legkésőbb az árverési hirdetmény közzétételéig megjelölheti
a lakóingatlan vevőjét és kérheti, hogy a lakóingatlant legalább az árverési hirdetményben meghatározott
legalacsonyabb eladási áron az általa megjelölt és a lakóingatlant megvásárolni szándékozó személynek
értékesítsék.
(5) A zálogjogosult a (4) bekezdés szerinti esetben a zálogkötelezetten kívüli értesítésre jogosultak hozzájárulásával
a lakóingatlan nyilvános értékesítését mellőzheti, és a lakóingatlant megvásárolni kívánó személynek értékesítheti.
(6) Ha a lakóingatlant a (4)–(5) bekezdés szerint értékesítették, ezt a tényt a zálogjogosult az adóhatóságnak
haladéktalanul köteles bejelenteni.

8. §

(1) Az elektronikus árverésen ajánlattevőként (a továbbiakban: elektronikus árverező) – kiskorú személy és képviselője
kivételével – bárki részt vehet. Az elektronikus árverésen az elektronikus árverező által a központi elektronikus
szolgáltató rendszeren keresztül az adóhatóságnak bejelentett meghatalmazáson alapuló képviseletnek van helye.
(2) Az elektronikus árverésen részt venni a központi elektronikus szolgáltató rendszeren, ügyfélkapun keresztül lehet.
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(3) Az elektronikus árverésen való részvétel előfeltétele, hogy az elektronikus árverező előlegként a lakóingatlan
becsértékének 2%-át legkésőbb az elektronikus árverés megkezdéséig az adóhatóság által közzétett számlára
történő átutalás útján megfizesse, és ezt az adóhatóságnak az elektronikus árverés megkezdéséig igazolja.
(4) Az árverési hirdetmények megtekintése, valamint az elektronikus árverésen történő részvétel és ajánlattétel
– a (3) bekezdés szerinti előlegfizetési kötelezettségen túl – díjmentes. Az adóhatóság a folyamatban lévő
elektronikus árveréssel összefüggő minden cselekményt és információt az EÁF-en keresztül végez és tesz közzé.
(5) Az elektronikus árverés technikai feltételeivel és működtetésével kapcsolatos részletes információkat az adóhatóság
a honlapján közzéteszi.
9. §

(1) Az elektronikus árverés az árverési hirdetményben megjelölt kezdő időponttól számított harmadik nap 21.00 óráig
tart. Az EÁF-en az ajánlattételkor megjelenik az elektronikus árverés tárgyához tartozó legmagasabb ajánlat,
illetve az árverés lezárulásáig tartó időtartamot mutató számláló. Az egy óra időtartamot elérő üzemzavar esetén
az elektronikus árverés időtartama 24 órával meghosszabbodik. Az árverés az üzemzavar időtartamától függetlenül
24 órával hosszabbodik meg, ha az üzemzavar az árverés lezárulását megelőző 4 órás időtartamon belül történt.
Ha az elektronikus árverés lezárásának időpontja előtti két percen belül érkezik érvényes ajánlat, az elektronikus
árverés időtartama automatikusan öt perccel meghosszabbodik, ezt az elektronikus árverés lezárásának újabb
időpontjaira is alkalmazni kell.
(2) Az ajánlatnak legalább 1000 forinttal, 100 ezer forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén legalább 5000 forinttal,
500 ezer forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén legalább 20 000 forinttal, 5 millió forintnál nagyobb kikiáltási ár
esetén legalább 50 000 forinttal, 10 millió forintnál nagyobb kikiáltási ár esetén pedig legalább 100 000 forinttal
nagyobbnak kell lennie a legmagasabb érvényes ajánlatnál.
(3) Érvényes árverési ajánlatnak az árverési hirdetményben közölt árverés záró időpontjáig az EÁF-en beérkezett,
a becsérték 70%-ának megfelelő összeget elérő vagy ezt meghaladó legmagasabb ajánlat minősül.
(4) Az árverési ajánlat nem vonható vissza.
(5) A lakóingatlanra elővásárlási joggal rendelkező az elővásárlási jogát az elektronikus árverés lezárulását követő
30. nap 17.00 óráig, a legmagasabb érvényes ajánlat fenntartásával gyakorolhatja; erre vonatkozó írásbeli
nyilatkozatát az adóhatóság részére kell megküldenie.

10. §

(1) Az elektronikus árverés nyertesét e tényről az adóhatóság elektronikus úton az elektronikus árverés lezárulását
követően haladéktalanul értesíti.
(2) Az adóhatóság a nem nyertes ajánlatokhoz kapcsolódó előlegeket az elektronikus árverés lezárulását követően
haladéktalanul kamatmentesen visszautalja.
(3) A nyertes elektronikus árverező az (1) bekezdés szerinti értesítést követő 8 napon belül személyesen köteles
az elektronikus árverést lebonyolító adóhatóságnál az árverési jegyzőkönyv egy példányát aláírni és átvenni.
Ha az elektronikus árverező e kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a befizetett árverési előleget elveszti
és azt az adóhatóság a (4) bekezdés szerinti értesítéssel egyidejűleg a zálogjogosultnak utalja át. A zálogjogosult ezt
az összeget a zálogtárgy beszedett hasznaként köteles elszámolni.
(4) A jegyzőkönyv egy példányának megküldésével az adóhatóság értesíti a zálogjogosultat az elektronikus
árverés nyertesének személyéről, valamint az elektronikus árverés lényeges adatairól, illetve az árverési vevő
(3) bekezdésben foglalt kötelezettségének elmulasztásáról.

11. §

(1) Ha az elővásárlásra jogosult az elővásárlási jogát nem gyakorolja, az adóhatóság
a)
erről a tényről elektronikus úton értesíti a zálogjogosultat és a nyertes elektronikus árverezőt,
b)
a nyertes ajánlathoz kapcsolódó előleget a zálogjogosult által megadott fizetési számlaszámra átutalja.
(2) Ha az elővásárlásra jogosult e jogát gyakorolja, az adóhatóság
a)
erről a tényről elektronikus úton értesíti a zálogjogosultat és a nyertes elektronikus árverezőt,
b)
a nyertes ajánlathoz kapcsolódó előleget a nyertes elektronikus árverező által megadott fizetési
számlaszámra haladéktalanul kamatmentesen visszautalja.
(3) Az adóhatóság (1) vagy (2) bekezdés szerinti értesítése alapján a zálogjogosult gondoskodik a 10. §
(4) bekezdésében foglalt jegyzőkönyv tartalmának megfelelő, a tulajdonváltozás ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre
alkalmas okirat elkészítéséről és annak az ingatlanügyi hatósághoz való benyújtásáról.
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(4) A zálogjogosult a nyertes elektronikus árverezővel vagy az elővásárlásra jogosulttal szembeni követelését
bírósági úton érvényesítheti, vagy az általános szabályok szerint a lakóingatlan ismételt elektronikus árverését
kezdeményezheti azzal, hogy a kötelezettségének teljesítését elmulasztó nyertes elektronikus árverező a további
árverésen – a zálogjogosult hozzájárulása hiányában – nem vehet részt.
(5) Az adóhatóság rendelkezésére bocsátott adatok adótitoknak minősülnek, azok megismerésére az adóigazgatási
eljárás általános szabályai szerint az értékesítésben érdekelt zálogjogosultak, valamint – az árverési vevő lakcímére
és azonosító adataira vonatkozó adatok kivételével – a zálogkötelezett jogosult.
(6) Az adóhatóság nem tartozik felelősséggel a jogosult téves vagy hibás adatszolgáltatásából eredő esetleges károkért.
12. §		
Ha az elektronikus árverés nem vezet sikerre, az adóhatóság a zálogjogosultat erről értesíti, aki köteles
e körülményről az értesítésre jogosultakat haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben a zálogjogosult
a)
az elektronikus árverés későbbi időpontban történő újabb kitűzését kezdeményezheti, vagy
b)
a zálogkötelezettel – a többi értesítésre jogosult hozzájárulása mellett – az értékesítés más módjában
állapodhat meg.
13. §		
A megismételt elektronikus árverés kitűzésére és annak lefolytatására a 7–12. §-okat kell alkalmazni azzal, hogy
az árverés ismételt kitűzésének előfeltétele, hogy a zálogjogosult további 25 000 Ft költségátalány befizetését
igazolja.

A kielégítési jog gyakorlása során alkalmazott jogszabálysértő intézkedések elleni jogorvoslatokkal
kapcsolatos eljárás
14. §

(1) Ha a zálogjogosult a kielégítési jog gyakorlása során megszegi a Ptk.-ban vagy az e rendeletben meghatározott
kötelezettségeit, a zálogkötelezett, a személyes kötelezett vagy bármely más személy, akinek ehhez jogi érdeke
fűződik (a továbbiakban együtt: kérelmező), kérheti a bíróságtól
a)
a zálogjogosult kielégítési joga gyakorlásának felfüggesztését, vagy
b)
a zálogjogosult kötelezését a kielégítési jognak a bíróság által meghatározott feltételek szerinti gyakorlására.
(2) A kérelmet a sérelmes intézkedésről vagy kötelezettségszegésről (a továbbiakban együtt: kifogásolt intézkedés)
való tudomásszerzéstől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni a zálogkötelezett lakóhelye (székhelye) szerint
illetékes járásbíróságon. A kifogásolt intézkedés időpontjától számított 3 hónapon túl a kérelem előterjesztésének,
e határidő elmulasztása miatt pedig igazolásnak nincs helye.
(3) A kérelemben meg kell jelölni a kifogásolt zálogjogosulti intézkedést, azt, hogy az milyen okból sérti
a zálogjogosult Ptk.-ban vagy e rendeletben meghatározott kötelezettségeit, és csatolni kell hozzá a kérelem
elbírálásához szükséges iratokat. A zálogkötelezett vagy a személyes kötelezetten kívüli személy kérelme esetén
az előterjesztéshez fűződő jogi érdek fennállását a kérelemben legalább valószínűsíteni kell.
(4) A kérelemben a kérelmezőnek kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy a bíróságtól az (1) bekezdésben
meghatározott melyik intézkedés elrendelését kéri. Az (1) bekezdés b) pontja esetében a kérelemnek azt is
tartalmaznia kell, hogy a bíróság milyen feltételek szerint kötelezze a zálogjogosultat a kielégítési jog gyakorlására.

15. §

(1) A bíróság a kérelmet nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el; azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e rendelet
külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény és a végrehajtásáról szóló jogszabályok
– a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel – megfelelően irányadók.
(2) Ha az a kérelem elbírálásához szükséges, a bíróság a kérelmezőt, a zálogkötelezettet, a zálogjogosultat és az egyéb
értesítésre jogosultakat meghallgathatja. A bíróság a kérelem tárgyában a csatolt okiratok és az esetleges
meghallgatás eredménye alapján dönt. Egyéb bizonyításnak az eljárásban nincs helye.
(3) Ha a 14. § (1) bekezdés a) pont szerinti kérelem alaposnak mutatkozik, és a kérelmező jogainak védelme csak így
biztosítható, erre irányuló kérelemre a bíróság a sérelmezett zálogjogosulti intézkedés folytatását – a határozatának
meghozataláig terjedő időre – végzéssel azonnali hatállyal megtilthatja; a végzés elleni fellebbezésnek az intézkedés
folytatásának megtiltására nézve nincs halasztó hatálya.

16. §

(1) Az elkésett vagy alaptalan kérelmet a bíróság elutasítja.
(2) Ha a bíróság a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kérelemnek helyt ad, a bíróság a zálogjogosult kielégítési jogának
gyakorlását a kifogásolt zálogjogosulti intézkedés tekintetében végzéssel felfüggeszti; a kifogásolt zálogjogosulti
intézkedést ez esetben úgy kell tekinteni, mintha azt meg sem tették volna.
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(3) Ha a bíróság a 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemnek helyt ad, meghatározza azokat a feltételeket,
amelyeket a zálogjogosultnak a kielégítési jog gyakorlása során teljesítenie kell. A feltételek meghatározása során
a felek kérelmei a bíróságot nem kötik, de határozatában olyan feltételeket nem állapíthat meg, amely ellen
az eljárás során valamennyi érintett fél tiltakozott. A feltételeknek meg nem felelő valamennyi zálogjogosulti
intézkedés hatálytalan.
(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad és e nélkül a kérelmező jogainak védelme nem biztosítható, végzését előzetesen
végrehajthatóvá nyilváníthatja.
(5) A kérelmet elbíráló végzést a bíróság a kérelmezőnek és a zálogjogosultnak – a kérelemnek való helyt adás esetén
a kérelmezőn kívüli értesítésre jogosultaknak is – kézbesíti.

Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
18. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően kötött zálogszerződések alapján létrejött zálogjog, illetve
– ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálybalépését követően keletkezett törvényes zálogjog bírósági
végrehajtáson kívüli érvényesítése esetén kell alkalmazni.
19. §		
Hatályát veszti a zálogtárgyak bírósági végrehajtáson kívüli értékesítésének szabályairól szóló 12/2003. (I. 30.)
Korm. rendelet és a zálogjogra vonatkozó törvényi szabályozás módosításával kapcsolatos további intézkedésekről
szóló 150/2001. (IX. 1.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről
A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A részvénykönyv vezetésére a részvénytársaság igazgatósága elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési
vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást.
(2) Részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a részvénytársaság állandó könyvvizsgálójának.
(3) Külföldi illetőségű részvénykönyv vezető abban az esetben bízható meg a részvénykönyv vezetésével, ha
a részvénykönyvbe való betekintést a részvénytársaság székhelyén vagy a részvénytársaság székhelyével azonos
településen található telephelyen (irodában) is biztosítja.
(4) A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a nyilvánosan működő
részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni.

2. §

(1) A részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelem postai úton, személyesen és elektronikus úton is
előterjeszthető a részvénykönyv vezetőjénél.
(2) Ha a részvénykönyvbe történő bejegyzést elektronikus úton kérik, a kérelmet és annak mellékleteit legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel kell ellátni. A bejelentő a melléklet
vonatkozásában jogosult az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratot elektronikus képi formátumúvá
alakítani (szkennelés).
(3) A részvényes – a (4) és (5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti
kérelmét a részvény tulajdonjogának megszerzésétől számított két munkanapon belül nyújtja be.
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(4) Ha a nyomdai úton előállított részvény értékpapír-letétkezelőnél letétbe helyezésre került, a letétkezelő
a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti kérelmet a letétbe helyezést követő két munkanapon belül nyújtja be.
(5) Dematerializált részvény esetében az értékpapír-számlavezető a részvénykönyvbe történő bejegyzés iránti
kérelmet az értékpapír-számlán történő jóváírást követő két munkanapon belül – a (2) bekezdés szerinti szabályok
szerint elektronikus úton – nyújtja be. Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén az értékpapír-számlavezető
e bekezdés szerinti kötelezettsége nem áll fenn, ha a részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról
kifejezetten rendelkezik, vagy ha a részvényes a bejelentésre nem jogosítja fel az értékpapír-számlavezetőt.
3. §

(1) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményez,
a részvényes részvénykönyvbe történő bejegyzése időpontjának a tulajdonosi megfeleltetés időpontjával
megegyező időpontot kell tekinteni.
(2) Ha a zártkörűen működő részvénytársaság az alapszabálya szerint a részvénykönyv vezetésére tulajdonosi
megfeleltetést kezdeményezhet, az alapszabályában kell meghatározni a tulajdonosi megfeleltetés
időpontjában a részvénykönyvben szereplő adatok esetleges törlésére és a tulajdonosi megfeleltetés adatainak
a részvénykönyvbe való bejegyzésére vonatkozó rendelkezéseket.
(3) Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés eredményét tartalmazza, a részvénykönyv vezetője a tulajdonosi
megfeleltetés időpontját követően kezdeményezett részvénykönyvi bejegyzést kizárólag a Ptk. 3:246. §
(3) bekezdésében foglalt okból tagadhatja meg.

4. §

(1) A Ptk. 3:273. § (2) bekezdés szerinti, a közgyűlés kezdőnapját megelőző második munkanapon a részvénykönyv
vezetője 18 óráig biztosítani köteles azt, hogy a részvényes a részvénykönyvi bejegyzésére vonatkozó részvényesi
jogát gyakorolni tudja.
(2) A részvénykönyvbe való betekintés során a részvénytársaság köteles tájékoztatni a betekintőt, ha a részvénykönyv
vezetésére tulajdonosi megfeleltetést kezdeményezett, továbbá zártkörűen működő részvénytársaság esetén
a 3. § (2) bekezdés szerinti alapszabályi rendelkezésekről is. Ha a részvénykönyv a tulajdonosi megfeleltetés adatait
tartalmazza, a részvénykönyv vezetője köteles tájékoztatni a betekintőt a legutóbbi tulajdonosi megfeleltetés
fordulónapjáról.

5. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
6. §		
Ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 12. § (1) bekezdése szerinti
részvénytársaság a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről döntött, akkor e rendeletet
a Ptké. 12. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott időponttól köteles alkalmazni, ilyen döntés hiányában
2016. március 15-étől.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
az 1. § tekintetében a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 29. §-ában,
a 2. § tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (1) bekezdésében,
a 3. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (1) bekezdés c) és
e) pontjában,
az 5. § tekintetében a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 41. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 6. § tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés b) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk
részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló
104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló
1991. évi XXV. törvény végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 104/1991. (VIII. 3.)
Korm. rendelet]
a)
6. § (2) bekezdésében a „Ptk. 685. § b) pontja” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv”,
b)
17. § (2) bekezdésében az „a gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe az „a polgári
perrendtartás szerinti gazdálkodó szervezet”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelet
a)
15. § (1) bekezdésében a „(Ptk. 373. §)”,
b)
a „V” jelű adatlap kitöltési útmutatója első, a „37”-es rovatra vonatkozó 6. pontjában a „[Ptk. 685. § b) pontja
szerint]”
szövegrész.

2. Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló
270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet] 1. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában iparjogvédelmi jogvitás ügy)
„c) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik vagy ezek
összeállítása (know-how) tekintetében a Polgári Törvénykönyv 2:47. §-a alapján megillető védelem, valamint
d) az a) és c) pontokban említett szellemi alkotások, ismeretek és tapasztalatok vagy ezek összeállítása tekintetében
a tisztességtelen versennyel és az üzleti döntések tisztességtelen befolyásolásával szemben a tisztességtelen piaci
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseiben biztosított védelem”
(alapján fennálló jogok érvényesítésével összefüggő bármely jogvita.)
(2) A 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe
a „Magyarország” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

3635

3. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
3. §

(1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet] 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § Ha a címzett
a) 14 év alatti személy, törvényes képviselőjének;
b) cselekvőképességet teljesen korlátozó vagy cselekvőképességet – az ügy tárgyára, illetve az azzal összefüggő
eljárási cselekményekre kiterjedő hatállyal – részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú személy,
a bírósági iratban megjelölt gondnokának
kell kézbesíteni.”
(2) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet a 46/E. §-t követően a következő VII. Fejezettel egészül ki:

„VII. Fejezet
A Vht. 183/B. §-a szerinti helyiségbérleti szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat kézbesítése
46/F. § (1) A Vht. 183/B. §-a szerinti helyiségbérleti szerződés megszűnését eredményező – közjegyzői okiratba
foglalt – nyilatkozat (a továbbiakban: szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat) kézbesítésére a bírósági irat
végrehajtói kézbesítésére vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az egyszerű kézbesítés a címzettnek a szerződés megszűnését eredményező – közjegyzői okiratba foglalt –
nyilatkozatban feltüntetett címén történik.
(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) a szerződés megszűnését eredményező, közjegyzői okiratba foglalt kérelmezői nyilatkozatot,
b) olyan ingatlan-nyilvántartási térkép másolatot, amelyben a bérbeadó a helyiség pontos helyét megjelölte és
c) olyan fényképet, amelyből az ingatlan-nyilvántartási térképen a helyiség helyes megjelölése megállapítható.
(4) A címzett részére a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékleteként a (3) bekezdés b) és
c) pontjaiban meghatározott okiratokat is át kell adni.
(5) A végrehajtó a kérelmező által kézbesíteni kívánt iratra a következő szövegű záradékot vezeti: „a …………………
közjegyző által ………………… szám alatt kiállított közjegyzői okiratról készített, azzal megegyező tartalmú
fénymásolat.”; és feltünteti a záradékon a fénymásolat készítésének dátumát, továbbá ellátja azt aláírásával és
körbélyegzőjének lenyomatával is.”
(3) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendeletnek a végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004.
(VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 142/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított „VI. Fejezet”
megjelölése helyébe a „VIII. Fejezet” megjelölés lép.
(4) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(5) A 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 114/2006. (V. 12.)
Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből)
„g) ha bíróság csődeljárásban vagy felszámolási eljárásban – jogszabálysértés vagy mulasztás miatt –
ga) egy éven belül legalább két ügyben, vagy
gb) két éven belül legalább három ügyben
jogerősen elrendelte a felszámoló szervezet felmentését,”
(2) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezetet törli a névjegyzékből)
„i) ha csődeljárásban, felszámolási eljárásban vagy helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában eljáró
bíróság a felszámoló szervezetet két éven belül legalább háromszor jogszabálysértés vagy mulasztás miatt
jogerősen pénzbírsággal sújtotta.”
(3) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a bíróság a Cstv. 27/A. § (6), (6a) vagy (7) bekezdése alapján a felszámoló szervezet felmentéséről döntött,
a nyilvántartó szervet döntéséről és a Cstv.-ben ezzel összefüggésben meghatározott adatokról a jogerős határozat
megküldésével, haladéktalanul, elektronikus úton értesíti.”
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(4) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet a következő 6/A. és 6/B. §-sal egészül ki:
„6/A. § A nyilvántartó szerv hatósági ellenőrzés keretében – helyszíni ellenőrzéssel is – vizsgálja, hogy
a) a felszámoló szervezet eleget tett-e a pályázatban vállalt kötelezettségeinek,
b) a felszámoló szervezet eleget tett-e az adatszolgáltatási vagy adatváltoztatási kötelezettségének,
c) a felszámoló szervezet adatszolgáltatásában, szakmai beszámolójában szereplő adatok, információk
megfeleltek-e a valóságnak, teljeskörűek voltak-e,
d) a felszámoló szervezet honlapja és annak tartalma megfelel-e a jogszabályi követelményeknek, a jogszabályban
előírt adatokat, információkat közzétette-e, honlapja naprakész-e,
e) a felszámoló szervezet belső szabályzatai, nyilvántartásai megfelelnek-e a jogszabályi követelményeknek.
6/B. § A Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a felszámolók névjegyzékébe nem került, de a folyamatban lévő
ügyekben eljáró felszámoló szervezetekről vezetett hatósági nyilvántartásra e rendeletnek a névjegyzék vezetésére,
az azzal összefüggő adatszolgáltatás teljesítésére, a szakmai beszámoló készítésére és benyújtására, a hatósági
ellenőrzésre, továbbá a nyilvántartásból való törlésről a bíróságok, továbbá az Országos Bírósági Hivatal értesítésére
vonatkozó szabályait megfelelően alkalmazni kell.”
(5) A 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet
a)
2. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „felszámoló szervezetnek rendelkeznie kell” szövegrész helyébe
a „felszámoló szervezetnek folyamatosan rendelkeznie kell” szöveg,
b)
3. § (14) bekezdésében az „átalakulás vagy szervezeti formaváltás” szövegrész helyébe az „átalakulás,
egyesülés, szétválás” szöveg,
c)
4. § (3) bekezdésében a „felszámolók jegyzékét” szövegrész helyébe a „felszámolók jegyzékét (név, székhely)”
szöveg,
d)
6. § (2) bekezdésében a „nyilvántartásban” szövegrész helyébe a „felszámolók névjegyzékében, illetve a 6/B. §
szerinti hatósági nyilvántartásban” szöveg,
e)
2. melléklet II/1.1. pontjában a „kirendelte (kijelölte)” szövegrész helyébe a „kirendelte” szöveg
lép.

5. A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással
kapcsolatos értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
módosítása
5. §

(1) A kisajátítási terv elkészítéséről, felülvizsgálatáról, záradékolásáról, valamint a kisajátítással kapcsolatos
értékkülönbözet megfizetésének egyes kérdéseiről szóló 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet] 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Kettős záradékolás esetén a földhivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet a záradékolási kérelemmel együtt
– mely kérelem egyidejűleg az építésügyi hatóság számára címzett záradékolás iránti kérelemnek is minősül –
a záradékolást követő két napon belül, a kérelmező egyidejű értesítése mellett, záradékolás céljából megküldi
az építésügyi hatóságnak.”
(2) A 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (4) bekezdéstől eltérően kérelemre a földhivatal az általa záradékolt kisajátítási tervet – az építésügyi
hatóságnak való megküldés helyett – a kérelmező részére kézbesíti.”
(3) A 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az egyes magánjogi tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.)
módosított 10/A. § (1) bekezdés a) pontját a 2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
E rendeletnek a Módr2. által hatályon kívül helyezett 3. § (5) bekezdését a 2014. március 15-én folyamatban lévő
ügyekben sem kell alkalmazni.”
(4) Hatályát veszti a 178/2008. (VII. 3.) Korm. rendelet
a)
3. § (5) bekezdése,
b)
10/A. § (1) bekezdés a) pontjában az „és egy másolati” szövegrész.
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6. A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet
módosítása
6. §

(1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásban (a továbbiakban: birtokvédelmi eljárás) a Polgári
Törvénykönyvben nem szabályozott eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) rendelkezéseit – a 2. §-ban foglalt kivétellel – kell
alkalmazni.”
(2) A 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy
azokat a jegyző valónak fogadja el.”
(3) Hatályát veszti a 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet 5. §-a.

7. A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet módosítása
7. §		
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében
a „személyhez fűződő” szövegrész helyébe a „személyiségi” szöveg lép.

8. Hatályba léptető rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 68/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. melléklet a …….../2014. (…..) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

„1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
................................................................................................................................................... önálló bírósági végrehajtó
...........................................................................................................................................………………irodájának címe
............................................................. telefonszám ……………....................................................................... ügyszám
ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
□
□
□
□
ítélet

végzés

fizetési
meghagyás

bírósági
meghagyás

□

közjegyzői határozat,
egyezség,
költségjegyzék

□

földhivatali
határozat

□

felszámolói
értesítés

□

szerződés megszűnését
eredményező
nyilatkozat

A határozatot hozó bíróság/földhivatal neve/közjegyző neve és székhelye1:
............................................................................................................................................................................................
A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe2:
.............................................................................................................................................................................................
A bírósági/földhivatali/közjegyzői határozat száma/a felszámolói értesítés iktatószáma3:
.............................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglaló közjegyző neve, székhelye,
a közjegyzői okirat száma4:
…………………………………………………………………………………………………………….….….……….…
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékletei5:
………………………………………………………………………………………………………….……..……….……
II. A címzett adatai
név: ....................................................................................................................................................................................
cím (bírósági/földhivatali határozat/ felszámolói értesítés szerint): .....................................................................................
kézbesítés helye: .................................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: ................................................ aláírás: ...................................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
............................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: ..........................................................................................................
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem állok,
és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve: .......................................................................................................................................................
dátum: ................................................ aláírás: ..................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma: .........................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel: .....................................................................................................................
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
.......................................................................
1

P. H.”

A megfelelő aláhúzandó.
Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
3
A megfelelő aláhúzandó.
4-5
Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
2
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2. melléklet
a 68/2014.
(III. 13.) Korm.(…..)
rendelethez
2. melléklet
a …….../2014.
Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez

„2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
............................................................................................................................... ..................... önálló bírósági végrehajtó
................................................................................................................................................................... irodájának címe
...............................................................telefonszám............................................................................................ ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről
A bírósági iratot/földhivatali iratot/felszámolói értesítést/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot és
mellékleteit1 ................................................................................................ (dátum) .................... órakor megkíséreltem
kézbesíteni a címzett számára. A címzett az iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
Név: ...................................................................................................................................................................................
Cím (határozat/földhivatali határozat/felszámolói értesítés/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat 2 szerint):
............................................................................................................................................................................................
Kézbesítés helye:
............................................................................................................................................................................................
II. A bírósági irat/földhivatali irat/felszámolói értesítés/szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat és
mellékletei3 átvételének módja
.................................................................................................................................................................. (az átvétel helye)
............................................................................................................................................................. (ügyfélfogadási idő)
........................................................................................................................................................... (az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a
címzett nem természetes személy, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata

P. H.

IV. Tájékoztatás4
1. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a Polgári perrendtartásról szóló
1952. évi III. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság előtt megdönthető. A címzett az iratot az
értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
2. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan fizetési meghagyást kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A fizetési meghagyással szemben a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 320. §-a szerint lehet ellentmondást előterjeszteni.
3. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan földhivatali határozatot kísérelt meg
kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési vélelem a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén
a földhivatal előtt megdönthető. A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó
irodájában.
4. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó felszámolói értesítést kísérelt meg kézbesíteni. A
címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
5. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot és
mellékleteit kísérelt meg kézbesíteni. A címzett az iratot és mellékleteit az értesítésben foglaltak szerint veheti át a
kézbesítési végrehajtó irodájában.”
1
A megfelelő aláhúzandó.
2
A megfelelő aláhúzandó.
3
A megfelelő aláhúzandó.
4
A megfelelő szám aláhúzandó.
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A Kormány 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek
az új Polgári Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról
A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím és az 1. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés
a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 6. alcím, valamint a 2–4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
132. § (1) bekezdés b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes
törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az intézményi térítési díj összegéről a lakosságot a szociális ágazati portálon történő közzététel útján kell
tájékoztatni.”
(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet
4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság által fenntartott intézmények intézményi térítési díját a honlapján
közzé kell tenni.”

2. §		
Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm.
rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése.

2. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló
168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.)
Korm. rendelet 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tny. 45. § (2) bekezdésének alkalmazása során az együttélésnek az 1996. június 19-ét megelőző idejét
az élettársak nemétől függetlenül figyelembe kell venni.”

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A Cst. 37. § (1) bekezdésének alkalmazásában a gyám családi pótlékra való jogosultságának feltételei fennállnak,
ha a gyámrendelő határozatban foglaltak szerint a gyám a gyámrendelés tényleges időpontját megelőzően
a gyermekről saját háztartásában gondoskodott, feltéve, hogy erre az időtartamra vonatkozóan más személy nem
részesült családi pótlékban.”
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5. §		
Hatályát veszti a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés b) pontjában az „ , a hivatásos nevelőszülő” szövegrész.

4. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3/A. §-ában
a „cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő
gondnokság” szöveg lép.
7. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

5. A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló
173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
4. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„5. hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § 2. pontjában
meghatározott személyi kör;”
9. §		
A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet
12. § (2) bekezdés g) pontjában a „kárfelelősségre” szövegrész helyébe a „kártérítésre és sérelemdíjra” szöveg lép.

6. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának,
valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ápolási díj megállapítását kiemelt ápolást igénylő személy gondozására tekintettel kérik, az ápolási díj
iránti kérelemhez csatolni kell a 25. § (1) bekezdés b) pontja szerinti igazolást és
a) a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását, határozatát
vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy komplex minősítésének eredményéről, vagy
b) a kiemelt ápolási díjra való jogosultságot megalapozó körülményekről szóló miniszteri rendelet szerinti igazolást.”
(2) A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 25/A. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az Szt. 43. § a) pontja szerinti hozzátartozójának ápolására tekintettel kiemelt ápolási díjat igénylő személy
az (1) bekezdés a) pontja szerinti irattal nem rendelkezik, a rehabilitációs szakigazgatási szervtől kérheti az ápolt
személy komplex minősítésének elvégzését, azzal, hogy ha az ápolt személy a komplex minősítés megkezdését
megelőzően a rá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, a komplex minősítése keretében a rehabilitálhatóság
vizsgálatát nem kell elvégezni.
(1b) Ha az ügyfél az (1a) bekezdés szerinti eljárás megindítását igazolja, az eljáró hatóság felfüggeszti a kiemelt
ápolási díj megállapítására irányuló eljárást a komplex minősítés eredményéről kiállított hatósági bizonyítvány
benyújtásáig.”

11. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a következő 64. §-sal egészül ki:
„64. § A szociális, valamint a gyermekvédelmi és gyermekjóléti tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári
Törvénykönyvvel összefüggő és egyéb módosításáról szóló 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel megállapított
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25/A. § (1)–(1b) bekezdését azokban a kiemelt ápolási díjra való jogosultság megállapítására irányuló ügyekben is
alkalmazni kell, amelyek 2014. március 15-én folyamatban vannak.”
12. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében, 21. § (2) és (5) bekezdésében, 24. § (2) bekezdésében a „közüzemi” szövegrész helyébe
a „közszolgáltatási” szöveg,
b)
51. § (3) bekezdés b) pontjában a „közüzemi szolgáltatás” szövegrész helyébe a „közszolgáltatás” szöveg
lép.
13. §		
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a)
3. számú melléklete a 2. melléklet,
b)
4. számú melléklete a 3. melléklet,
c)
9. számú melléklete a 4. melléklet
szerint módosul.

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi
szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló
328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról
és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Helyettes szülőnél, gyermekvédelmi nevelőszülőnél, gyermekek átmeneti otthonában vagy gyermekotthonban
elhelyezett gyermek esetében a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért
a személyi térítési díjat a helyettes szülő, a gyermekvédelmi nevelőszülő, a gyermekek átmeneti otthona vagy
a gyermekotthon fizeti meg.”
15. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és
az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett minisztérium
hivatalos lapjában közleményként” szövegrész helyébe a „honlapján” szöveg,
b)
5. mellékletében foglalt második táblázathoz fűzött lábjegyzetben a „[Csjt. 104. § (1) bek.]” szövegrész
helyébe a „[Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:238. § (1) bekezdése]” szöveg,
c)
5. melléklet „Tájékoztató a jövedelemnyilatkozat kitöltéséhez” rész II. Jövedelmi adatok pontjában
a „nevelőszülők” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi nevelőszülők” szöveg
lép.

8. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények
állami átvételének részletes szabályairól és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló
349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételének részletes szabályairól
és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pontjában
a „gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény”
szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” szöveg lép.

9. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok
hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(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 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.”
18. §		
Hatályát veszti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1.28.5. alpontjában
a „hivatásos” szövegrész.

10. Záró rendelkezések
19. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet
II. pontjában foglalt táblázat 1. alpontja az „elhelyezési ügyintéző” sort követően a következő sorral egészül ki:

Fizetési osztályok

(Megnevezés
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J)

*

*

*

*

*

„
közvetítő

”

2. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5. pont 5.1.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.1.2. „Közös háztartásban élő eltartott gyermeknek” számít az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott
gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével –, aki
5.1.2.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,
5.1.2.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat,
5.1.2.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytat,
5.1.2.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.”
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2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 5. pont 5.3.6. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.3.6. A kérelmet a kérelmezőn túlmenően a házastársának (élettársának) és a nagykorú gyermekeknek is alá kell
írniuk. Ha az ellátást kérő vagy annak közeli hozzátartozója cselekvőképességében teljesen korlátozott, helyette
a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.”

3. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pontja a következő 1.2.5. és 1.2.6. alponttal
egészül ki:
„1.2.5. Az 1.2.1.5. alpont szerinti jogcímen igényelt kiemelt ápolási díj igénylése esetén kérjük, jelölje,
o ha rendelkezik a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos, az ápolt személy tekintetében elvégzett komplex
minősítés eredményéről kiállított szakhatósági állásfoglalásával, bizottsági állásfoglalásával, határozatával vagy
hatósági bizonyítványával és azt a kérelemhez csatolta.
1.2.6. Ha az 1.2.5. alpont szerinti irattal rendelkezik, de azt nem csatolta a kérelemhez, kérjük, adja meg annak
a rehabilitációs szakigazgatási szervnek a megnevezését és címét, amelyik az ápolt személy komplex minősítésének
eredményéről szóló iratot kiállította: ...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................... ”
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 2. pont 2.1.8. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2.1.8. Ha az ápolt személy cselekvőképtelen vagy cselekvőképességében teljesen korlátozott, a törvényes képviselő
neve: .......................................................................................................................................................................................................................... ”
3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pont 4.1.2. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 42. § (1) bekezdése
értelmében]
„4.1.2. rendszeres pénzellátásnak minősül: a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj,
az öregségi nyugdíj, a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék, az átmeneti
bányászjáradék, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék,
a növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj – kivéve az ideiglenes
özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósan beteg vagy
legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját –, a baleseti
táppénz, a hozzátartozói baleseti nyugellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
szóló törvény alapján folyósított pénzbeli ellátás, a rokkantsági ellátás, a rehabilitációs ellátás, a rokkantsági járadék,
a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési
támogatás, az időskorúak járadéka, a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres szociális segély, a nemzeti
helytállásért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az uniós rendeletek alapján külföldi szerv által
folyósított egyéb azonos típusú ellátás.”
4. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 4. pont 4.4.1. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A kiemelt ápolási díj iránti kérelemhez csatolni kell)
„4.4.1. a rehabilitációs hatóság érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalását, bizottsági állásfoglalását,
határozatát vagy hatósági bizonyítványát az ápolt személy vonatkozásában elvégzett komplex minősítés
eredményéről, vagy”
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4. melléklet a 69/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 5. pont 5.2.4. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5.2.4. Közeli hozzátartozónak számít:
5.2.4.1. a házastárs, az élettárs;
5.2.4.2. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő
házastársa vagy élettársa;
5.2.4.3. az a vér szerinti gyermek, örökbe fogadott gyermek, mostohagyermek vagy nevelt gyermek – a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében
nevelt gyermek kivételével –, aki
5.2.4.3.1. húszévesnél fiatalabb és önálló keresettel nem rendelkezik,
5.2.4.3.2. huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és nappali oktatás munkarendje szerint
tanulmányokat folytat,
5.2.4.3.3. huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkezik és felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytat,
5.2.4.3.4. tartósan beteg, autista, illetve testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, korhatárra való tekintet
nélkül, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt.”
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 2. pont 2.1.1. alpontjában az „átmeneti vagy
tartós nevelésbe” szövegrész helyébe a „nevelésbe” szöveg lép.

A Kormány 70/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint
a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés a), b), d), f ), k),
m), q), r) és z) pontjában, valamint a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés d),
f ) és n) pontjában, valamint a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 12. § (1) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.)
Korm. rendelet módosítása
1. §		
A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 7/A. § a) pont ad) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvényben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősül, amennyiben a gyámhatóság a feladatkörébe tartozó
döntést hoz)
„ad) az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő (a továbbiakban: nevelőszülő);”
2. §		
A Gyer. 8/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/C. § (1) Az örökbefogadási ügyek elbírálásához szükséges iratok, valamint a hatósági, bírósági döntést tartalmazó
közokiratok kivételével a gyámhatóság eltekinthet a nem magyar nyelvű irat hiteles magyar fordításának
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beszerzésétől, ha a gyámhatóság valamely ügyintézője az adott nyelvből államilag elismert, legalább középfokú
nyelvvizsgával rendelkezik. Azon nyelvek listáját, amelyek esetében hiteles magyar fordítás nem szükséges,
a gyámhatóság a honlapján közzéteszi.
(2) A gyámhivatal hivatalból gondoskodik a gyermek bántalmazásáról, elhanyagolásáról érkezett jelzést vagy
kezdeményezést tevő intézmény, személy adatainak zártan történő kezeléséről. A gyámhivatal elutasítja
az ügyfélnek a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe való betekintésre irányuló kérelmét,
amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.”
3. §		
A Gyer. 10. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyámhivatal, ha érdekellentét áll fenn
a) a gyermek és törvényes képviselője között, eseti gyám útján,
b) a gondnokság alatt álló személy és törvényes képviselője között, eseti gondnok útján
gondoskodik a gyermek vagy a gondnokolt képviseletéről, kivéve, ha kizárólag a (6) bekezdés szerinti intézkedés
megtétele szükséges. A fentieken túl, a Ptk. 4:163. §-ában és 6:20. §-ában meghatározott egyéb esetekben az eseti
gyámot vagy eseti gondnokot a gyámhivatal rendeli ki.”
4. §		
A Gyer. 12. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Ismeretlen személy, ismeretlen helyen való távollét, a holtnak nyilvánítás kezdeményezése”
5. §		
A Gyer. – a 4. § alapján módosuló – „Ismeretlen személy, ismeretlen helyen való távollét” alcíme a következő
12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Ha a meghallgatandó személy ismeretlen helyen tartózkodik, a gyámhivatal a gyermek vagy
a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy érdekében kérheti a bíróságtól az eltűnt személy
holtnak nyilvánítását, feltéve, hogy a gyermek vagy a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy
törvényes képviselőjének nyilatkozata, szükség esetén egyéb információk beszerzése alapján megállapítható, hogy
a) az érintett személy eltűnésétől öt év eltelt az életben létére utaló bármilyen adat ismertté válása nélkül, és
b) az eltűnt személy közeli hozzátartozója holttá nyilvánítás iránti kérelmet nem terjesztett elő.”
6. §		
A Gyer. Második Rész III. Fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. Fejezet
A szülői felügyeleti jog gyakorlásával kapcsolatos ügyek
Általános szabályok
18. § (1) Ha az együtt élő vagy különélő szülők a szülői felügyelet közös gyakorlása körébe tartozó kérdésekben
nem tudnak megegyezésre jutni, a Ptk. 4:166. §-a alapján a gyámhivatal döntését a lelkiismereti és vallásszabadság
körébe tartozó kérdés kivételével bármelyik szülő kérheti.
(2) Ha a szülői felügyelet közös gyakorlására jogosult különélő szülők a Ptk. 4:165. § (1) bekezdése alapján
megállapodnak abban, hogy
a) a szülői felügyelettel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket egymás között megosztják, vagy
b) a jövőre nézve a szülői felügyeletet egyikőjük gyakorolja,
a gyámhivatal e megállapodásukat – kérésükre – jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell azt
a tényt is, hogy a gyermek – megállapodásuk alapján – melyik szülő gondozásában nevelkedik, valamint, hogy
a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülői felügyeleti jogot közösen gyakorolják, feltéve, hogy a bíróság
nem rendelkezett ettől eltérően.
(3) A szülőket tájékoztatni kell arról, hogy a (2) bekezdésben meghatározott megállapodásukat módosíthatják,
valamint ezen megállapodásuk nem azonos hatályú a bíróságnak a házassági vagy a szülői felügyelet rendezése
iránti perben hozott határozatával.

A szülői felügyeleti jog feléledésének megállapítása
19. § (1) Ha a különélő szülők nem közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, és a gyermek azért nem áll
szülői felügyelet alatt, mert az őt eddig nevelő szülő szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a)–d) vagy
i) pontja vagy a Ptk. 4:186. § (3) bekezdése alapján szünetel, vagy szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,
vagy a gyermeket eddig nevelő szülő meghalt, a gyámhivatal megállapítja a másik szülő szülői felügyeleti jogának
feléledését. A gyámhivatal ezzel egyidejűleg felhívja a másik szülőt szülői felügyeleti joga gyakorlására, feltéve, hogy
eljárása során megállapítja, hogy
a) a másik szülő nem áll szülői felügyelet megszüntetését kimondó ítélet hatálya alatt,
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b) a másik szülő szülői felügyeleti joga nem szünetel a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a)–d) vagy i) pontja vagy
a Ptk. 4:186. § (3) bekezdése alapján, vagy
c) a gyermek más személynél történő elhelyezése iránt nem indokolt pert indítani.
(2) Ha a különélő szülők közösen gyakorolják a szülői felügyeleti jogot, és a gyermeket ténylegesen gondozó szülő
szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a)–d) vagy i) pontja vagy a Ptk. 4:186. § (3) bekezdése alapján
szünetel, vagy szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, vagy meghalt, a gyámhivatal felhívja a szülői
felügyeleti jogát gyakorló, különélő másik szülőt a gyermek gondozására.
(3) Ha a gyermek szülei együtt élnek és a gyermek azért nem áll szülői felügyelet alatt, mert az őt nevelő egyik
szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette, a másik szülő szülői felügyeleti joga pedig a Ptk. 4:186. §
(2) bekezdése alapján szünetel, a gyámhivatal haladéktalanul intézkedik a gyermek gyámság alá helyezése
érdekében.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben a szülők között az életközösség megszűnik, az a szülő, akinek szülői felügyeleti
jogát a bíróság nem szüntette meg, kérheti a gyámhivataltól szülői felügyeleti joga feléledésének megállapítását
és a gyermek számára kirendelt gyám felmentését, feltéve, hogy szülői felügyeleti joga nem szünetel a Ptk. 4:186. §
(1) bekezdés a)–c) vagy g)–i) pontja vagy a Ptk. 4:186. § (3) bekezdése alapján.
(5) Az (1)–(4) bekezdés szerinti eljárások során a gyámhivatal minden esetben meghallgatja a korlátozottan
cselekvőképes kiskorú szülőt, akinek véleményét megfelelő súllyal figyelembe veszi. A korlátozottan cselekvőképes
kiskorú szülőtől gyermekét csak a gyermek érdekében szabad elválasztani és cselekvőképtelen kiskorú szülő esetén
is törekedni kell az együttes nevelésükre.
(6) A gyámhivatal a gyámrendelés és a gyámi tevékenység felügyelete során elősegíti, hogy a tizenhatodik életévét
betöltött, korlátozottan cselekvőképes kiskorú szülő a gondozási, nevelési jogát és kötelezettségét gyakorolja,
kivéve, ha ez ellentétes a gyermek érdekével.
(7) A gyámhivatal az (1) és a (4) bekezdésben meghatározott esetekben határozatában
a) megállapítja a szülő szülői felügyeleti jogának feléledését és felhívja a szülőt a szülői felügyeleti jog gyakorlására,
b) kötelezi a gyermeket gondozó személyt, hogy a gyermeket a szülői felügyeleti joggal rendelkező szülőnek adja ki, és
c) szükség esetén rendelkezik a gyám felmentéséről.
(8) Ha a bíróság úgy rendelkezett, hogy a szülői felügyeletet megszüntető határozatának hatálya kihat a később
született gyermekre is, a gyámhivatal megvizsgálja annak lehetőségét, hogy a gyermek másik szülője tudja-e
a jövőben gyakorolni szülői felügyeleti jogát. Ha a másik szülő szülői felügyeleti jogának gyakorlása akadályozott,
a gyámhivatal megvizsgálja, hogy a gyermek nevelésbe vételének vagy örökbefogadásának feltételei fennállnak-e.

A gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekkel összefüggő gyámhatósági eljárás közös szabályai
20. § (1) Ha a szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben való vitájuk miatt terjesztenek elő kérelmet
a gyámhivatalnál, a gyámhivatal megvizsgálja, hogy a bíróság korlátozta vagy megvonta-e a szülő szülői felügyeleti
jogát a vita tárgyát képező kérdésben.
(2) A gyámhivatal a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekkel összefüggő eljárása során a felek
együttműködésének előmozdítására és a gyermek érdekének érvényesítésére törekszik.
(3) A gyámhivatal a kérelem előterjesztését követően személyesen meghallgatja a Gyvt. 128. §-ában meghatározott
személyeket és a vita eldöntése céljából
a) felajánlja a 30/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, vagy
b) a gyermek érdekében – a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő
együttműködés kialakítása céljából – elrendeli a 30/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
közvetítői eljárás igénybevételét.
(4) A közvetítői eljárás kérelemre vagy hivatalból történő igénybevétele esetén a 30/A–30/D. §-t kell alkalmazni.

A gyermek nevének megállapítása
21. § (1) A gyámhivatal a gyermek családi és utónevének megállapítása érdekében, ha
a) a szülői felügyeletet közösen gyakorló együtt élő vagy különélő szülők a gyermek családi és utónevének
meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat a gyámhivatal felhívásától számítva harminc napon belül nem
jelentik be, tárgyalást tart a szülők megállapodásának elősegítésére, vagy
b) a gyermek mindkét szülője ismeretlen, határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről, egyidejűleg a 62. §
(3) bekezdésében foglaltak szerint megállapítja a képzelt szülők adatait.
(2) A gyámhivatal az (1) bekezdés a) pontja szerinti intézkedés
a) eredményessége esetén a szülők döntése alapján határozza meg a gyermek nevét, vagy
b) eredménytelensége esetén határozattal dönt a gyermek családi és utónevéről.
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(3) A gyámhivatal a gyermek utónevének megállapítása érdekében meghallgatja a szülői felügyeleti jogát
egyedül gyakorló szülőt, ha a szülő az anyakönyvvezető vagy a gyámhivatal felhívása ellenére a gyermek utónevét
– a felhívás közlésétől számított harminc napon belül – nem határozta meg. Ha a meghallgatás
a) eredményre vezet, a gyámhivatal a szülő döntése alapján határozza meg a gyermek nevét, vagy
b) nem vezet eredményre, a gyámhivatal határozattal dönt a gyermek utónevéről.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben, feltéve, hogy a gyermek családi jogállása rendezett, a gyámhivatal a gyermek
utónevének megállapítása érdekében meghallgatja a másik szülőt is, és véleményének figyelembevételével dönt, ha
a másik szülő szülői felügyeleti joga szünetel és
a) cselekvőképtelen kiskorú,
b) korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy
c) a cselekvőképességében a szülői felügyeleti jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú
személy.

A szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek az elhagyása, a
gyermeknek a szülőjével azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelölése
22. § (1) A szülők lakóhelyének és a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek (a továbbiakban együtt: a szülők
lakóhelye) elhagyásával kapcsolatos eljárás a tizenhatodik életévét betöltött gyermek, a szülői felügyeleti jogot
gyakorló szülő vagy a gyermeket személyesen gondozó és nevelő, vagy a gyermek személyes gondozását és
nevelését vállalni szándékozó személy kérelmére indul.
(2) A gyámhivatal a szülők lakóhelye elhagyásának Ptk. 4:152. § (4) bekezdése szerinti jóváhagyása során vizsgálja,
hogy a gyermek törvényes képviselete, lakhatása és tartása a kérelemben megjelölt helyen miképpen biztosítható.
(3) A gyámhivatal a (2) bekezdés szerinti eljárása során, ha a gyermek nem intézménybe, hanem magánszemélyhez
kíván költözni, köteles a magánszemélyt is meghallgatni és nála környezettanulmányt készíteni.
(4) Ha a gyámhivatal a szülők lakóhelyének elhagyását jóváhagyja, egyúttal tájékoztatja a szülőket, hogy
a jóváhagyás – a személyes gondozás és nevelés kivételével – a szülők szülői felügyeleti jogát és tartási
kötelezettségét nem érinti.
(5) Ha a gyámhivatal a kérelmet elutasítja és a gyermek a szülők lakóhelyét már jóváhagyás nélkül elhagyta,
egyidejűleg kötelezi a gyermeket a visszatérésre, szükség esetén felhívja a gyermek kiadására azt a személyt, aki
a gyermeket jogtalanul tartja magánál. Ugyanígy jár el a gyámhivatal abban az esetben is, ha a szülők lakóhelyének
elhagyását jóváhagyta, de azt követően a feltételek megváltozása miatt a jóváhagyását visszavonja.
(6) A gyámhivatal közli a családtámogatási ellátást folyósító szervvel a szülők lakóhelye elhagyásának
jóváhagyásáról szóló határozat rendelkező részét.
23. § (1) A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a gyámhivatal döntését a gyermeknek a szülőjével
azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási helyének kijelöléséről.
(2) A gyámhivatal a gyermek tartózkodási helyének a Ptk. 4:175. § (2) bekezdése szerinti kijelölése során vizsgálja,
hogy a gyermek törvényes képviselete, gondozása, nevelése és tartása a kérelemben megjelölt helyen, a megjelölt
személy közreműködésével miképpen biztosítható.
(3) Ha a különélő szülő nem ért egyet a gyermek tartózkodási helyének a szülői felügyeleti jogát gyakorló
másik szülő lakóhelyén kívül történő kijelölésével, kérelmére a gyámhivatal eljárása során megvizsgálja, hogy
kapcsolattartási jogát milyen módon tudja gyakorolni. A gyámhivatal ezzel egyidejűleg tájékoztatja a különélő
szülőt arról, hogy bírósághoz fordulhat a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése vagy az egyes szülői felügyeleti
jogok gyakorlásának megváltoztatása érdekében.
(4) A gyámhivatal indokolt esetben pert indít a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt.

A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének
kijelölése
24. § (1) A szülők közötti vita esetén bármelyik szülő kérheti a gyámhivatal döntését a gyermek
a) huzamos időtartamú külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről, ha a gyermek tanulmányok folytatása,
munkavállalás vagy más hasonló célból önállóan vagy egyik szülőjével távozik külföldre, vagy
b) letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről, ha a gyermek letelepedés céljából egyik
szülőjével külföldre távozik.
(2) A külföldi tartózkodási hely kijelölését kérő szülő a kérelméhez csatolja azokat az okiratokat, így különösen
a külföldi hatóság által kiállított környezettanulmányt, iskolalátogatási igazolást, a szülő jövedelemigazolását,
befogadó nyilatkozatot, amelyekből megállapítható, hogy a gyermek nevelése, tartása, ellátása és tanulmányainak
folytatása külföldön biztosítva van. A környezettanulmány beszerzéséről a szülő kérelmére a gyámhivatal
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gondoskodik. Ha a szülő még nem kezdte meg külföldön a munkavégzést, a gyámhivatal a jövedelemigazolás
helyett elfogadhatja a szülő nyilatkozatát a várható jövedelméről.
(3) A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy a gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását
rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában
biztosítható-e.
(4) Ha a szülők a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelölésében nem tudnak egyezségre jutni, a gyámhivatal
tájékoztatja a feleket a szülői felügyeleti jog gyakorlásának rendezése iránti bírósági eljárás megindításának
lehetőségéről.
(5) A gyermek huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldre távozása esetén a gyámhivatal
a) határozatában tájékoztatja a gyermek törvényes képviselőjét
aa) a lakcímváltozásra vonatkozó jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségéről,
ab) a tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatására vonatkozó bejelentési kötelezettségéről, és
ac) arról, hogy kérheti a kapcsolattartás megváltoztatását,
b) határozatában tájékoztatja a kapcsolattartásra jogosult szülőt arról, hogy a külföldre költözést követő három
hónapon belül kérheti a gyámhivataltól a kapcsolattartás rendezését, megváltoztatását, ha a gyermek a törvényes
képviselőjével az Európai Unió valamely tagállamába jogszerűen távozik, és
c) a gyermek külföldi tartózkodási helyének kijelöléséről szóló határozat rendelkező részét közli a családtámogatási
ellátást folyósító szervvel.

A gyermek állampolgárságának megváltoztatása
25. § (1) A gyermek állampolgárságának megváltoztatása kérdésében a szülők közötti vita esetén bármelyik szülő
kérheti a gyámhivatal döntését.
(2) A gyermek állampolgárságát megváltoztatni kívánó, külföldön letelepedett szülő a kérelméhez csatolja
a) a hontalanság elkerülése érdekében azt az okiratot, amely valószínűsíti a gyermek számára a másik
állampolgárság megszerzését, és
b) a külföldön történt letelepedését, jövedelmét igazoló okiratot.
(3) A vita elbírálása során a gyámhivatal mérlegeli, hogy
a) a gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartását rendező bírósági vagy gyámhivatali határozat
végrehajtása nemzetközi szerződés vagy viszonosság hiányában biztosítható-e, és
b) a gyermek tanulmányainak külföldön történő folytatása, egészségügyi, szociális ellátásokhoz való hozzájutása
vagy egyéb körülmények miatt érdekében áll-e állampolgárságának megváltoztatása.

A gyermek iskolájának, életpályájának megválasztása
26. § (1) A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők, valamint a szülő és a gyermek között az életpálya
kijelölésével és ezzel összefüggésben a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával kapcsolatban felmerült
vitában a gyámhivatal a szülő vagy a gyermek kérelmére dönt. A korlátozottan cselekvőképes gyermek a kérelmét
önállóan is előterjesztheti.
(2) Ha a nevelési-oktatási intézmény jelzi a gyámhivatalnak a gyermek taníttatásával, iskolájának megválasztásával
kapcsolatban felmerült vitát, a gyámhivatal tájékoztatja az (1) bekezdés szerinti jogosultakat a kérelem
benyújtásának lehetőségéről.
(3) A gyámhivatalnak az eljárás során elsősorban a szülők és a gyermek közötti megegyezésre kell törekednie.
(4) Az eljárás során a gyámhivatal vizsgálja és mérlegeli a gyermek képességeit, eddigi tanulmányait és eredményeit,
valamint egészségi állapotát.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak vizsgálata során ki kell kérni a nevelési tanácsadó vagy a gyermek nevelési-oktatási
intézményének véleményét, továbbá – szükség esetén – a gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó vagy a gyermek
egészségi állapotának megítélésére jogosult egészségügyi szolgáltató szakvéleményét.

A szülők vagyonkezelése
26/A. § (1) A gyámhivatal a szülők vagyonkezelői jogát kérelemre vagy a gyermek érdekében hivatalból a Ptk.
4:159. §-a alapján korlátozhatja, valamint a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre vagy
az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja.
(2) Ha a Ptk. 4:155. § (2) bekezdése alapján felmerül a vagyonkezelő gyám kirendelésének szükségessége,
a gyámhivatal megvizsgálja a vagyont juttató személy javaslatát. Ha a vagyonkezelés kizárása a szülői felügyeleti
jogot gyakorló szülőt érinti, a vagyonkezelő gyám kirendelésének feltétele, hogy a másik szülő a vagyonkezelésre
bármilyen okból ne legyen jogosult, vagy vagyonkezelése a gyermek érdekével ellentétes legyen.
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(3) A szülői felügyeleti jogát gyakorló egyik szülő kérelmére a gyámhivatal a szülői felügyeletet közösen gyakorló
szülők közül kijelölheti azt a szülőt, aki a gyermek vagyonának kezelője, feltéve, hogy azt a gyermek érdeke
indokolja.
(4) A (3) bekezdés szerint indult eljárás során a gyámhivatal a szülőket lehetőség szerint tárgyalás keretében
hallgatja meg. A gyermek érdekében a gyámhivatal azt vizsgálja, hogy a szülő
a) eddigi vagyonkezelői feladatait milyen módon teljesítette, és
b) vagyonkezelése során a gyermek gondozásának, nevelésének körülményeit nehezítette, feltételeit elvonta-e.
(5) Ha a gyámhivatalnak a gyermekjóléti szolgálat jelzése, a gyermek hozzátartozójának vagy más személynek
a bejelentése alapján tudomására jut, hogy a szülői felügyeletet gyakorló szülők gyermekük vagyonának kezelése
tekintetében kötelességüket a gyermek érdekeit súlyosan sértő módon nem teljesítik, a gyámhivatal a Ptk.
4:159. §-a szerinti intézkedések közül – a (6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – azt alkalmazza, amellyel
legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona. A gyámhivatal a Ptk. 4:159. §-a szerinti intézkedések
közül egyidejűleg többet is alkalmazhat.
(6) A gyámhivatal
a) a Ptk. 4:159. § a) pontjának alkalmazása során az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
háromszorosát meghaladó összeget tekinti úgy, hogy azt a rendes vagyonkezelés szabályai szerint készen tartani
nem kell,
b) a Ptk. 4:159. § b) pontjának alkalmazása során az ingatlant vagy vagyontárgyat értékbecslés alapján fogadja el
biztosítékként,
c) a Ptk. 4:159. § c) pontjának alkalmazása során elrendeli a gyermeknek az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegét meghaladó pénzének és értéktárgyainak a gyámhivatal részére történő átadását,
d) a Ptk. 4:159. § d) pontjának alkalmazása során a gyámi számadásra vonatkozó szabályok figyelembevételével jár
el, és
e) a Ptk. 4:159. § e) pontjának alkalmazásával egyidejűleg vagyonkezelő gyámot rendel a gyermeknek.
(7) Ha a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő kérelmére eljárás indul a gyermek vagyoni ügyében, a szülő
kérelméhez csatolja a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló bírósági határozatot. A gyámhivatal a szülő
nyilatkozata és a bíróságnak a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról szóló határozata alapján tisztázza, hogy a bíróság
a szülői felügyelet gyakorlására, vagy a vagyonkezelés és a gyermek vagyoni ügyeiben a törvényes képviselet teljes
körű vagy részleges gyakorlására melyik szülőt jogosította fel.

A törvényes képviselet
26/B. § (1) A gyámhivatal – kérelmére – dönt a szülőnek a Ptk. 2:15. § (1) bekezdése szerinti jognyilatkozatainak
jóváhagyásáról.
(2) A kiskorú gyámhatóságnak átadott vagyonáról való szülői jognyilatkozathoz [Ptk. 2:15. § (1) bekezdés d) pontja]
a (3) bekezdésben meghatározott értékhatártól függetlenül szükséges a gyámhivatal hozzájárulása.
(3) A kiskorú gyámhatóságnak át nem adott vagyonáról való rendelkezést érintő szülői jognyilatkozathoz [Ptk.
2:15. § (1) bekezdés e) pontja] abban az esetben szükséges a gyámhivatal jóváhagyása, ha a szülői rendelkezéssel
érintett vagyon értéke meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének hétszeresét.
(4) A gyámhivatal a (2) és a (3) bekezdésben foglalt esetben akkor hagyja jóvá a szülő jognyilatkozatát, ha a gyermek
vagyonáról való jognyilatkozat megtétele a gyermek érdekében áll.
(5) A gyámhivatal a gyermek ingatlana tulajdonjogának átruházására irányuló törvényes képviselői jognyilatkozat
jóváhagyása esetén [Ptk. 2:15. § (1) bekezdés c) pontja] a Ptk. 4:159. § a) és c) pontja szerinti esetben rendeli el
a vételár gyámhatósági fenntartásos betétben való elhelyezését.
(6) A gyámhivatal a Ptk. 2:15. § (1) bekezdésében felsorolt jognyilatkozat jóváhagyását elutasítja, ha
a jognyilatkozatot tartalmazó okirat alaki szempontból érvénytelen. A jognyilatkozat gyámhivatali jóváhagyása
a jognyilatkozat érvényességéhez szükséges – jogszabályban előírt – egyéb feltételeket nem pótolja.

Gyámnevezés és a gyámságból való kizárás
26/C. § (1) Ha a szülő a gyámot nevező vagy a gyámságból kizáró nyilatkozatát a gyámhivatal előtt teszi,
az erről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a gyermek és a nevezett gyám vagy a gyámságból kizárt
személy személyazonosító adatait, valamint a szülő felhívását a lakóhely változásának bejelentésére. A szülő
a lakóhelyváltozásról szóló gyámhivatali bejelentési kötelezettségének úgy is eleget tehet, hogy a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől kéri, hogy a lakóhelyváltozás tényét közölje
a gyámhivatallal.
(2) A szülő lakóhelyének megváltozása esetén a gyámhivatal a gyámnevezést tartalmazó vagy a gyámságból kizáró
jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyv egy példányát megküldi az illetékessé vált gyámhivatalnak.”
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7. §

(1) A Gyer. 27. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kapcsolattartás formái a folyamatos, az időszakos és a felügyelt kapcsolattartás.
(3) A folyamatos kapcsolattartás magában foglalja
a) a gyermekkel a gyermek szokásos tartózkodási helyén való személyes találkozást (a továbbiakban: meglátogatás),
b) a gyermeknek a szokásos tartózkodási helyéről rendszeresen, meghatározott időtartamra, a visszaadás
kötelezettségével történő elvitelét, meghatározott időtartamú külföldre vitelét, és
c) a gyermekkel személyes találkozás nélkül történő rendszeres kapcsolattartást – így különösen a levelezést,
a telefonkapcsolatot, illetve az informatikai eszköz útján való kapcsolatot –, az ajándékozást és a csomagküldést.
(4) Az időszakos kapcsolattartás magában foglalja a gyermekkel a tanítási szünetek és a többnapos ünnepek
időszakában való huzamos együttlétet, a külföldre vitel lehetőségével vagy annak a gyermek érdekében való
kizárásával.”
(2) A Gyer. 27. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A felügyelt kapcsolattartás elrendelésével a gyámhivatal arra törekszik, hogy a gyermek számára biztonságos
körülmények között segítse elő a kapcsolattartásra jogosulttal a családi kapcsolat felépítését vagy helyreállítását.
(4b) A felügyelt kapcsolattartás esetén a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult találkozására a – szakmai
programja alapján kapcsolattartási ügyeletet biztosító – gyermekjóléti szolgálat vagy gyermekjóléti központ
kapcsolattartási ügyeletén, vagy más, kapcsolattartással összefüggő tevékenységet nyújtó szolgáltató által
biztosított helyszínen (a továbbiakban együtt: a felügyelt kapcsolattartás helyszíne), a kapcsolattartást felügyelő
szakember jelenlétében és tanácsadása mellett kerül sor. A felügyelt kapcsolattartás eredményeként – a felügyelt
kapcsolattartást biztosító szolgáltató javaslatára – a felügyelt kapcsolattartás helyszínén megvalósulhat a szakember
jelenléte nélküli találkozás a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult között, kivéve, ha ezt a lehetőséget
a gyámhivatal döntése kizárta.
(4c) A gyámhivatal a felügyelt kapcsolattartást biztosító szolgáltató javaslatára felülvizsgálja a felügyelt
kapcsolattartást. A felülvizsgálat eredményeként – ha a kapcsolattartásra jogosult és a 29/A. § (1) bekezdése szerinti
kapcsolattartásra kötelezett között nem jött létre egyezség – a gyámhivatal dönt a gyermek érdekében
a) a kapcsolattartás elvitel vagy meglátogatás formájában való gyakorlásáról,
b) a kapcsolattartás korlátozásáról, megvonásáról, vagy
c) a felügyelt kapcsolattartás fenntartásáról.”
(3) A Gyer. 27. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A gyermek érdekét veszélyeztető körülmény vagy felróható magatartás hiányában a kapcsolattartásra jogosulttól
az elvitel, és – különösen, ha a kapcsolattartásra jogosult szülő szokásos tartózkodási helye külföldön van –
a meghatározott időtartamú külföldre vitel jogát is magában foglaló kapcsolattartás nem vonható meg.”

8. §

(1) A Gyer. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kapcsolattartás gyámhatósági rendezésére vagy megváltoztatására irányuló kérelmet a korlátozottan
cselekvőképes gyermek önállóan is előterjesztheti.”
(2) A Gyer. 28. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A kapcsolattartás gyámhatósági rendezése iránt kérelemmel élhet – ha a gyermek hosszabb időn keresztül
a háztartásában nevelkedett – a volt mostohaszülő, a volt – Ptk. 4:199. § (2) bekezdése szerinti – nevelőszülő, a volt
családbafogadó gyám, és az is, akinek a gyermekre vonatkozó apasági vélelmét a bíróság megdöntötte.”
(3) A Gyer. 28. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Örökbefogadás esetén a kapcsolattartás rendezése során a gyámhivatal vizsgálja a Ptk. 4:133. § (3) és
(4) bekezdésében foglalt feltételek fennállását. A Ptk. 4:133. § (4) bekezdése szerinti esetben a vér szerinti szülő
akkor jogosítható fel a kapcsolattartásra, ha az a gyermek érdekében áll.”

9. §		
A Gyer. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A gyámhivatal vita esetében – a Ptk. 4:181. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével –
bármelyik fél kérelmére dönt a kapcsolattartásról vagy annak megváltoztatásáról, kivéve, ha a szülő és a gyermek
kapcsolattartásának megállapítása a Ptk. 4:181. § (1) bekezdése szerint a bíróság hatáskörébe tartozik.
(2) Különélő szülők kapcsolattartás iránti kérelmének elbírálása előtt tisztázni kell, hogy a szülői felügyeleti
jogot egyezségük vagy a bíróság döntése alapján miként gyakorolják, és hogy a különélő szülő jogosult-e
kapcsolattartásra.
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(3) A gyámhivatal – kérelemre – akkor jogosíthatja fel a gyermek szülői felügyeleti jogától megfosztott szülőjét
a kapcsolattartásra, ha a gyermek érzelmi fejlődését a szülőtől való teljes elszakadása veszélyeztetné, vagy ha
a gyermek sorsa örökbefogadás útján nem rendezhető.
(4) A gyámhivatal a Ptk. 4:178. § (4) bekezdése szerinti döntése során azt vizsgálja, hogy a kapcsolattartás a gyermek
fejlődését és családba való beilleszkedését nem veszélyezteti-e, és az a gyermek érdekében áll-e.
(5) A gyermek kapcsolattartásra történő átadásában és a visszavitelkor a gyermek átvételében részt vehet
a) a szülői felügyeletet gyakorló, kapcsolattartásra kötelezett szülő döntése alapján a gyermek gondozásában,
nevelésében huzamos időn át részt vevő személy,
b) a kapcsolattartásra jogosult kérelmére és a szülői felügyeleti jogát gyakorló szülő hozzájárulásával
a kapcsolattartás során a gyermek gondozásában huzamos időn át részt vevő személy.”
10. §		
A Gyer. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § (1) A gyámhivatal a kapcsolattartást elsősorban tárgyalás megtartása során, a gyermeket gondozó
szülő vagy más személy (a továbbiakban együtt: kapcsolattartásra kötelezett) és a kapcsolattartásra jogosult
egyezségével törekszik rendezni. Az egyezségben rendelkezni kell
a) a folyamatos, az időszakos, a felügyelt kapcsolattartás gyakoriságáról, időtartamáról, a gyermek meghatározott
időtartamú külföldre viteléről,
b) a gyermek, valamint személyes okmányai, ruházata és a kapcsolattartás során szükséges egyéb tárgyai
átadásának és visszaadásának helyéről, idejéről, módjáról,
c) – ha felmerül ennek a szükségessége – a gyermek kapcsolattartásra történő átadásában és átvételében a 29. §
(5) bekezdése szerint közreműködő személy megnevezéséről,
d) a kapcsolattartást akadályozó körülményekről való kölcsönös tájékoztatási kötelezettségről,
e) az elmaradt kapcsolattartás pótlásának rendjéről, a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartásnak
a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül történő pótlásának kötelezettségéről,
f ) a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartásának módjáról, szükség esetén gyakoriságáról és időtartamáról,
valamint
g) a gyermek elvitelével felmerülő kiadások viseléséről, külön rögzítve, ha a kiadások részben vagy egészben
a kapcsolattartásra kötelezettet terhelik.
(2) A gyámhivatalnak az egyezség létrehozása során törekednie kell a felek és a korlátozottan cselekvőképes
gyermek közötti megegyezésre. Nem lehet az egyezséget jóváhagyni, ha az ellen az ítélőképessége birtokában lévő
gyermek kifejezetten tiltakozik.
(3) Az egyezséget a gyámhivatal jóváhagyja és határozatba foglalja, ha az megfelel a gyermek érdekének,
véleményének és a kapcsolattartás céljának. Az egyezség jóváhagyásával egyidejűleg a feleket tájékoztatni kell
a 31–33/B. §-ban meghatározott jogkövetkezményekről.
(4) Az időszakos kapcsolattartás időtartamát a gyermek életkorának és fejlettségének megfelelően kell
meghatározni. Tanköteles gyermek esetén a tanítási szünetek időpontjára és tartamára az oktatásért felelős
miniszternek a tanév rendjét meghatározó rendeletében foglaltak az irányadók.
(5) Egyezség hiányában a gyámhivatal – a kapcsolattartás céljának megfelelően – a Ptk. 4:181. § (2) bekezdésében
meghatározott szempontok alapján, a kapcsolattartásra jogosult és a kapcsolattartásra kötelezett méltányos
érdekére, körülményeire, valamint a gyermek korára, egészségi állapotára, tanulmányi előmenetelére tekintettel,
a gyermek érdekében dönt.
(6) A kapcsolattartás rendezése tárgyában hozott határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül
tartalmazza
a) a folyamatos, az időszakos, a felügyelt kapcsolattartás gyakoriságát, időtartamát, a gyermek meghatározott
időtartamú külföldre vitelét,
b) a gyermek, valamint személyes okmányai, ruházata és a kapcsolattartás során szükséges egyéb tárgyai
átadásának és visszaadásának helyét, idejét, módját,
c) – erre irányuló kérelem esetén – a gyermek kapcsolattartásra történő átadásában és átvételében a 29. §
(5) bekezdése szerint közreműködő személy megnevezését,
d) a kapcsolattartást akadályozó körülményekről való kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget,
e) az elmaradt kapcsolattartás pótlását, a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartásnak
a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül történő pótlásának kötelezettségét,
f ) a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartásának módját, szükség esetén gyakoriságát, időtartamát,
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g) a tájékoztatást a gyermek elvitelével felmerülő kiadások viseléséről és kérelemre döntést arról, ha a kiadások
részben vagy egészben a kapcsolattartásra kötelezettet terhelik, és
h) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31–33/B. §-ban meghatározott
jogkövetkezményekről.
(7) A gyámhivatal a felügyelt kapcsolattartás esetén meghatározza a kapcsolattartás helyszínét, gyakoriságát és
azt, hogy a kapcsolattartás helyszínén történő találkozásra a kapcsolattartást felügyelő szakember jelenlétében és
tanácsadása mellett vagy anélkül kerülhet sor.
(8) A gyámhivatal a felügyelt kapcsolattartásra vonatkozó döntésében kizárhatja a kapcsolattartást felügyelő
szakember jelenléte nélküli találkozás lehetőségét, ha a gyermek biztonsága, érdeke ezt indokolttá teszi.
(9) A gyámhivatal nem felügyelt kapcsolattartás esetén is előírhatja, hogy a gyermek kapcsolattartásra történő
átadása és átvétele a felügyelt kapcsolattartás helyszínén történjen, ha a gyermek biztonsága ezt szükségessé teszi.”
11. §

(1) A Gyer. a 30. §-át megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Tájékoztatási kötelezettség, igazolt költségek megtérítése és az elmaradt kapcsolattartás pótlása”
(2) A Gyer. 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30. § (1) A kapcsolattartást akadályozó körülményekről a felek előzetesen, lehetőség szerint írásban vagy egyéb
igazolható módon, késedelem nélkül tájékoztatják egymást.
(2) A kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett kérelmére a gyámhivatal akkor kötelezi
a kapcsolattartást kellő indok nélkül akadályozó, a kapcsolattartás szabályait megszegő felet a neki felróhatóan
keletkezett költségek viselésére, ha a kérelmező megfelelően igazolja költségeit és azt, hogy azok a kapcsolattartás
akadályozásával, szabályainak megszegésével összefüggésben keletkeztek. A gyámhivatal tájékoztatást nyújt a Ptk.
4:183. § (1) bekezdése szerinti kártérítés lehetőségéről.
(3) A kapcsolattartás akadályozása, szabályainak megszegése folytán keletkezett, igazolt költségek megtérítése
a végrehajtási eljárás során is kérhető.
(4) Az elmaradt kapcsolattartást pótolni kell, ha az a kapcsolattartásra jogosultnak fel nem róható okból maradt el,
feltéve, hogy a jogosult a kapcsolattartást szabályozó döntésben foglaltak szerint eleget tett előzetes tájékoztatási
kötelezettségének vagy az előre nem látható akadályok felmerülését utólag igazolja.
(5) Nem tekinthető elmaradt kapcsolattartásnak az időszakos kapcsolattartás idejével és a gyermeket gondozó
szülőt a 27. § (5) bekezdés b) pontja alapján megillető, a gyermekkel folyamatosan együtt tölthető időtartammal
részben vagy teljesen egybeeső folyamatos kapcsolattartás. Az ünnepnapokra eső elmaradt időszakos
kapcsolattartás nem pótolható.
(6) Az elmaradt kapcsolattartás pótlása nem veszélyeztetheti a gyermek egészséges fejlődését.”
12. §

(1) A Gyer. 30/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Közvetítői eljárás a gyámhatósági eljárásban”
(2) A Gyer. 30/A–30/D. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„30/A. § (1) A kapcsolattartás rendezésével, a kapcsolattartás végrehajtásával és a szülői felügyeleti jog
gyakorlásával összefüggő gyámhatósági eljárásban – az ezen alcímben meghatározott eltérésekkel – a közvetítői
tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) rendelkezései szerinti közvetítői eljárás folytatható
le. A közvetítői eljárásban a közvetítő a gyermek érdekének megfelelően működik közre a felek közötti vitát lezáró
megállapodás létrehozásában.
(2) A gyámhatósági eljárásban alkalmazott közvetítői eljárás lehet
a) a felek együttes kérelmére vagy a gyámhivatal kezdeményezésére a felek beleegyezésével igénybe vehető
aa) gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy
ab) támogatott közvetítői eljárás, vagy
b) a Ptk. 4:177. §-ában meghatározottak szerint a gyámhivatal által elrendelt
ba) kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás, vagy
bb) kötelező támogatott közvetítői eljárás.
(3) A gyermekvédelmi közvetítői eljárás és a kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás során a felek választása
alapján a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékébe vagy
az igazságügyért felelős miniszter által vezetett közvetítői névjegyzékbe (a továbbiakban együtt: névjegyzékek)
felvett közvetítő nyújt közvetítői szolgáltatást a felek számára. A támogatott közvetítői eljárás és a kötelező
támogatott közvetítői eljárás során a felek lakóhelye szerinti területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője nyújt
közvetítői szolgáltatást a felek számára.
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(4) A névjegyzékek a gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat hivatali helyiségében is megtekinthetők.
(5) A közvetítő
a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén a Kvtv.-ben, vagy
b) támogatott közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás esetén a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés
b) pontjában és (3b) bekezdésében
meghatározott díjazás mellett biztosítja a közvetítői eljárás lefolytatását.
(6) Gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy támogatott közvetítői eljárást a szülők vagy a kapcsolattartásra a 28. §
(1)–(4a) bekezdése szerint jogosult más személyek vehetnek igénybe. A gyámhivatal kötelező gyermekvédelmi
közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét kizárólag a szülők számára rendelheti el.
(7) A közvetítői eljárás helyszíne
a) gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás esetén a közvetítő által,
a felek igényei alapján meghatározott helyszín,
b) támogatott közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás esetén a területi gyermekvédelmi
szakszolgálat, a gyámhivatal vagy a gyermekjóléti szolgálat székhelye.
(8) A felek szabadon döntenek és döntésüknek megfelelően a gyámhivatal előtt nyilatkoznak arról, hogy
a) a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás
lefolytatását kérik,
b) a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben a gyámhivatal kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező
támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendelje el, és
c) – gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás igénybevétele esetén –
melyik névjegyzékből, melyik közvetítőt választják.
(9) Ha a felek a (8) bekezdés b) pontja szerinti esetben nem nyilatkoznak, a gyámhivatal kötelező támogatott
közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el és kiválasztja a közvetítőt.
30/B. § (1) Ha a szülők vagy a kapcsolattartásra a 28. § (1)–(4a) bekezdése szerint jogosult más személyek a 29/A. §
(1) bekezdésében felsorolt kérdésekben nem tudnak egyezségre jutni, vagy a kapcsolattartás végrehajtása során
keletkezik vita a felek között, a gyámhivatal
a) tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás igénybevételének a lehetőségéről, vagy
b) a gyermek érdekében hivatalból, a Ptk. 4:177. §-a alapján kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy
kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendelheti el
ba) a szülői felügyeletet gyakorló szülő és a gyermekétől különélő szülő közötti megfelelő együttműködés
kialakítása, a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás elősegítése érdekében a szülők számára, vagy
bb) a korlátozottan cselekvőképes gyermeknek a különélő szülőjével való kapcsolattartásának elősegítése
érdekében a szülők számára, indokolt esetben a korlátozottan cselekvőképes gyermek bevonásával.
(2) A gyámhivatal tájékoztatja a feleket
a) a közvetítői eljárás költségéről,
b) arról, hogy támogatott közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás esetén a közvetítői
megbeszélések száma az első találkozáson kívül két hónapon belül csak különösen indokolt esetben haladhatja
meg a három alkalmat, valamint
c) és – ha az eljárásba a gyermeket is bevonta – a gyermeket a közvetítő 30/C. § szerinti jelzési kötelezettségéről,
külön felhívva a figyelmet a 30/C. § b) pontjában foglaltakra.
(3) A kiválasztott közvetítőt a gyámhivatal kéri fel a közvetítői tevékenység ellátására. A közvetítő a felkérés
elfogadásáról vagy annak elutasításáról a gyámhivatal és a felek felé nyilatkozik.
(4) A közvetítői eljárás lefolytatása érdekében a gyámhivatal az előtte folyamatban lévő gyámhatósági eljárást
felfüggeszti és – a fél kérelmére vagy a közvetítő jelzése alapján – a közvetítői eljárás befejeződésekor, de legkésőbb
két hónap, vagy – a 30/C. § c) pont cb) alpontja szerinti esetben – négy hónap múlva folytatja.
(5) A közvetítő a felkérés elfogadásáról szóló nyilatkozatában a felkérés elfogadásától számított tizenöt napon belül
a feleket meghívja az első közvetítői megbeszélésre.
(6) A közvetítő annak érdekében, hogy a gyermek az őt érintő döntések előkészítése során véleményt
nyilváníthasson
a) a korlátozottan cselekvőképes gyermeket kérelmére,
b) az ítélőképessége birtokában lévő cselekvőképtelen gyermeket a felek kérelmére vagy a gyámhivatal javaslatára
bevonhatja a közvetítői eljárásba, feltéve, hogy ez a gyermek számára nem jelent túl nagy megterhelést, valamint
érzelmi fejlődését a felek által elmondottak, illetve a felek magatartása várhatóan nem veszélyezteti.
30/C. § A közvetítő írásban jelzi a gyámhivatal részére
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a) – a közvetítői megbeszélés elmaradásától számított nyolc napon belül –, hogy a közvetítői eljárás nem indult
meg, mert az első közvetítői megbeszélésen egyik fél sem vagy az egyik fél nem vett részt, továbbá nem mentette ki
magát és nem kért újabb időpontot,
b) – haladéktalanul –, hogy megítélése szerint a gyermek érdekében sürgős intézkedés megtétele indokolt,
különösen, ha bármelyik szülővel szemben felmerül a gyermek bántalmazásának vagy súlyos elhanyagolásának
gyanúja, és
c) a közvetítői eljárás megindításától számított két hónapon belül, hogy
ca) sikerült-e megállapodást, részmegállapodást kötni vagy a közvetítői eljárás megállapodás, részmegállapodás
nélkül zárult, vagy
cb) a közvetítői eljárás már megindult, de még nem fejeződött be, és további legfeljebb két hónap szükséges
a megállapodás, részmegállapodás létrehozásához.
30/D. § (1) Ha a felek között megállapodás vagy részmegállapodás jön létre, azt a közvetítő írásba foglalja.
(2) A közvetítő külön megállapodásba foglalja a felek közötti megegyezésnek azt a részét, amely nem tárgya
a folyamatban lévő gyámhatósági eljárásnak.
(3) A közvetítő a gyámhatósági eljárás tárgya alá tartozó megállapodást, részmegállapodást – a feleknek
a gyámhatósági eljárásban a döntés meghozatalára irányuló kérelmével együtt – nyolc napon belül megküldi
a gyámhivatalnak.
(4) A gyámhivatal a felek kérelmére – szükség esetén tárgyalás megtartásával – a megállapodást, részmegállapodást,
mint a felek közötti egyezséget, részegyezséget jóváhagyja. Részmegállapodás esetén a fennmaradt kérdésekről
a gyámhivatal döntést hoz.
(5) Ha a megállapodás, részmegállapodás a jogszabályoknak megfelel, és a fél e körülmény ellenére a gyámhatósági
eljárás során nem köt egyezséget, a gyámhivatal kötelezi a közvetítői eljárás díjának megfizetésére.
(6) A gyámhivatal kérelemre akkor biztosít a Gyvt. 133/A. § (3a) bekezdés b) pontja szerinti költségmentességet
a támogatott közvetítői eljárást vagy kötelező támogatott közvetítői eljárást igénybe vevő félnek, ha az a közvetítői
eljárással összefüggő együttműködési kötelezettségének eleget tett, és jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét.”
13. §		
A Gyer. 30/F. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„30/F. § (1) Ha az átmeneti gondozásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója külön élnek,
a gyámhivatal kérelemre dönt a kapcsolattartásról, feltéve, hogy az nem tartozik bírósági hatáskörbe.
(2) A gyámhivatal vagy a bíróság felügyelt kapcsolattartást rendel el, ha az átmeneti gondozásban lévő gyermeket
a kapcsolattartásra jogosult személy bántalmazta vagy elhanyagolta.
(3) Az átmeneti gondozásban lévő gyermek tekintetében a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatali
határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a kapcsolattartás gyakoriságát, időtartamát,
b) a kapcsolattartás helyszínét és a felügyeletet biztosító szakembernek, így különösen a családok átmeneti otthona
családgondozójának, ügyeletes gondozójának, a gyermekek átmeneti otthona családgondozójának, nevelőjének,
a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyermekjóléti központ családgondozójának a kijelölését,
c) a gyermek, valamint ruházata és a kapcsolattartás során szükséges egyéb tárgyai átadásának és visszaadásának
helyét, idejét, módját,
d) a kapcsolattartást akadályozó körülményekről való kölcsönös tájékoztatási kötelezettséget,
e) az elmaradt kapcsolattartás pótlását, a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartásnak
a legközelebbi megfelelő időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül történő pótlásának kötelezettségét,
f ) a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartásának módját, szükség esetén gyakoriságát és időtartamát, és
g) a tájékoztatást a kapcsolattartásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetére a 31–33/B. §-ban meghatározott
jogkövetkezményekről.”
14. §

(1) A Gyer. 30/G. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek érdekében a gyámhivatal – lehetőség szerint a szülő meghallgatását
követően –)
„a) dönt a gyermek gondozási helyén történő meglátogatásáról, annak gyakoriságáról és időtartamáról,”
(2) A Gyer. 30/G. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermek érdekében a gyámhivatal – lehetőség szerint a szülő meghallgatását
követően –)
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„c) meghatározza a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartásának a 27. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
módjait, szükség esetén gyakoriságát és időtartamát,”
15. §

(1) A Gyer. 30/H. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelésbe vétel elrendelésével, illetve felülvizsgálatával egyidejűleg – a gyermek és lehetőség szerint a szülő véleményét
figyelembe véve – a gyámhivatal)
„a) hivatalból rendezi – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyermek szüleivel, nagyszüleivel, testvéreivel való
kapcsolattartását, és ennek keretében
aa) meghatározza a kapcsolattartás formáját, gyakoriságát, időtartamát,
ab) dönt a gyermek gondozási helyén történő meglátogatásáról, vagy ha annak feltételei fennállnak, az elvitel
formájában történő kapcsolattartásról, beleértve a meghatározott időtartamú külföldre vitel lehetőségét, feltéve,
hogy az a gyermek érdekével, biztonságával nem ellentétes,
ac) a gyermek biztonsága érdekében felügyelt kapcsolattartást rendelhet el, meghatározva a kapcsolattartás
helyszínét és kijelölve a felügyeletet biztosító szakembert, és
ad) meghatározza a kapcsolat személyes találkozás nélküli fenntartásának a 27. § (3) bekezdés c) pontja szerinti
módjait, szükség esetén gyakoriságát és időtartamát,”
(2) A Gyer. 30/H. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Ha a szülő szülői felügyeleti jogát megszüntették, a gyámhivatal csak a gyermek érdekében, kivételesen
indokolt esetben jogosítja fel a szülőt a nevelésbe vett gyermekkel való kapcsolattartásra.”
(3) A Gyer. 30/H. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szülők egymással, illetve a nevelésbe vett gyermekkel való megfelelő együttműködésének kialakítása
érdekében a gyámhivatal kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás
igénybevételét rendeli el. A szülő kérelmére vagy a gyermekvédelmi gyám kezdeményezésére sor kerülhet
gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás igénybevételére is.”

16. §

(1) A Gyer. 31. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyámhivatal a már megállapított kapcsolattartási jogot a gyermek érdekében – kérelemre – korlátozza,
ha a jogosított a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére visszaél. Visszaélésnek, felróható
magatartásnak minősül az is, ha a jogosult nem a bíróság vagy a gyámhivatal döntésének megfelelően él
kapcsolattartási jogával, vagy ha ezen kötelezettségének önhibájából hat hónapig nem tesz eleget.
(3) A kapcsolattartási jog korlátozása során a gyámhivatal a kapcsolattartás már megállapított formájának,
gyakoriságának vagy időtartamának megváltoztatásáról dönthet, valamint felügyelt kapcsolattartást rendelhet el.”
(2) A Gyer. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyámhivatal a határozatában megállapított kapcsolattartási jogot – kérelemre – megvonja, ha a jogosított
a jogával a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére súlyosan visszaél, és e felróható magatartásával
a gyermek nevelését és fejlődését súlyosan veszélyezteti.”

17. §

(1) A Gyer. 32. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A kapcsolattartás megváltoztatása”
(2) A Gyer. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A kapcsolattartás megváltoztatása során a gyámhivatal a korábban megállapított kapcsolattartás
formájának, gyakoriságának, időtartamának és helyének megváltoztatásáról külön-külön vagy együttesen is
dönthet.
(2) Ha a kapcsolattartás megváltoztatására indult eljárásban a rendelkezésre álló adatok szerint a kapcsolattartási
jog korlátozása, szüneteltetése vagy megvonása látszik indokoltnak, a gyámhivatal a határozatban megállapított
kapcsolattartás végrehajtását az új határozat jogerőre emelkedéséig felfüggesztheti.
(3) A gyámhivatal kérelemre a kapcsolattartás megváltoztatására indult eljárásban a gyermek érdekében
a kapcsolattartás korlátozását feloldhatja, vagy a kapcsolattartási jogot visszaállíthatja, ha azok a körülmények,
amelyekre a határozatát korábban alapította, már nem állnak fenn.
(4) Nem számít a kapcsolattartás megváltoztatásának, ha a gyámhivatal a kapcsolattartás végrehajtása iránti eljárás
során – a kapcsolattartás gyakorlásának elősegítése érdekében – a kapcsolattartás érdemét nem befolyásoló módon
dönt a feleknek a 33. § (5) bekezdés c) pontja szerinti, a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó kérelméről.”
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18. §
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(1) A Gyer. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a gyámhivatal az (1) és a (2) bekezdésben foglaltak vizsgálata során megállapítja az önhiba fennállását,
a végrehajtás iránti kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül végzéssel elrendeli
a végrehajtást. A gyámhivatal a végrehajtást elrendelő végzésben a mulasztó felet
a) felhívja, hogy a végzés kézhezvételét követően esedékes kapcsolattartásnak a kapcsolattartásra vonatkozó
határozat szerinti időpontban és módon tegyen eleget, illetve hagyjon fel a gyermeknek a másik fél ellen történő
nevelésével,
b) felhívja, hogy a jogosultnak fel nem róható okból elmaradt kapcsolattartás pótlását a legközelebbi megfelelő
időpontban, de legkésőbb hat hónapon belül biztosítsa, és megjelöli a pótlás végső határidejét,
c) figyelmezteti az a) és a b) pont szerinti kötelezettség önhibából történő nem teljesítésének jogkövetkezményeire,
és
d) erre irányuló kérelem esetén kötelezi a kapcsolattartás meghiúsítása folytán keletkezett igazolt költségek
viselésére.”
(2) A Gyer. 33. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a (4) bekezdés szerinti végrehajtást elrendelő
végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a meghatározott cselekmény végrehajtása esetén igénybe vehető
eszközökön túl a gyámhivatal kérelemre, a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül végzéssel]
„b) a 30/B. § (4) bekezdése alapján felfüggeszti a végrehajtási eljárást, ha
ba) a felek bejelentik gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy támogatott közvetítői eljárás igénybevételére
vonatkozó szándékukat, vagy
bb) elrendeli a kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárást vagy a kötelező támogatott közvetítői eljárást,”
(3) A Gyer. 33. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[Ha a kapcsolattartásra jogosult vagy a kapcsolattartásra kötelezett a (4) bekezdés szerinti végrehajtást elrendelő
végzésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, a meghatározott cselekmény végrehajtása esetén igénybe vehető
eszközökön túl a gyámhivatal kérelemre, a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül végzéssel]
„c) dönt a feleknek a kapcsolattartás megszervezésére vonatkozó – a kapcsolattartás érdemét nem befolyásoló –
kérelméről, így a gyermek átadásának és átvételének helyéről, időpontjának kismértékű változtatásáról, valamint
az abban közreműködő személyekről.”
(4) A Gyer. 33. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) Az (5) bekezdésben foglalt intézkedések meghozatalára a (4) bekezdés szerinti végrehajtást elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől számított
a) egy éven belül van lehetőség, kivéve a (7) bekezdésben foglalt esetet, vagy
b) két éven belül van lehetőség, ha legalább két alkalommal bírság kiszabására került sor a végrehajtás
elrendelésétől számított egy éven belül.
(7) Ha az első év lejártakor végrehajtás iránti eljárás van folyamatban, a határidő meghosszabbodik a végrehajtás
iránti eljárás befejeződéséig.”
(5) A Gyer. 33. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a kapcsolattartásra kötelezett neki felróhatóan akadályozza a gyermeknek a kapcsolattartásra jogosulttal
való kapcsolata kialakítását, fenntartását, a gyermeket bizonyíthatóan, a kapcsolattartásra jogosult ellen neveli és
a kapcsolattartásra vonatkozó határozatnak a (4) és az (5) bekezdés szerinti végrehajtási intézkedések ellenére sem
tesz eleget, a gyámhivatal
a) a szülői felügyeleti jog rendezése vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt pert indíthat,
feltéve, hogy az a kiskorú gyermek érdekében áll, és azt a szülő vagy harmadik személy is kéri, vagy
b) feljelentést tesz kiskorú veszélyeztetése vagy kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatt.”

19. §		
A Gyer. 33/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a kapcsolattartás a 14. életévét betöltött gyermek befolyásmentes, önálló akaratnyilvánítása miatt hiúsul
meg, a gyámhivatal a végrehajtási eljárást felfüggeszti, feltéve, hogy
a) a felek – kérelemre vagy a gyámhivatal elrendelése alapján – igénybe veszik a közvetítői eljárást, vagy
b) a felek bármelyike kéri a kapcsolattartás megváltoztatását, korlátozását vagy megvonását.”
20. §

(1) A Gyer. 37. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás iránti eljárás során a gyámhivatal a nevelésbe vett gyermek
örökbefogadását akkor segíti elő, ha a gyermek életkora, egészségi állapota és egyéb körülményei alapján
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örökbefogadására – a gyermekvédelmi szakszolgálatnak és az országos örökbefogadást elősegítő szervnek a Gyvt.
141/F. § (2) bekezdése szerinti tájékoztatása alapján – reális esély van.
(1a) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás és az annak meghosszabbítása iránti eljárás a nevelésbe vett gyermek
gyermekvédelmi gyámjának kérelmére vagy hivatalból indul. A hivatalból induló eljárást a gyermekvédelmi
szakszolgálat, a gyermeket gondozó intézmény vagy a gyermekjogi képviselő is kezdeményezheti
az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás lefolytatására illetékes gyámhivatalnál.
(1b) Ha a gyermek nevelésbe vétele ügyében eljárni illetékes gyámhivatal észleli az örökbefogadhatóvá nyilvánítás
szükségességét, az iratok egyidejű megküldésével jelzi azt az örökbefogadhatóvá nyilvánítás iránti eljárás
lefolytatására illetékes gyámhivatalnak.”
(2) A Gyer. 37. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás kérdésében a megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban
a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási
Hivatalának gyámhivatala (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt gyámhivatal) – ha nem indult
a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per – soron kívül jár el.
(3) Ha az örökbefogadhatónak nyilvánítás indoka az, hogy
a) a szülő gyermekével önhibájából nem tart kapcsolatot és életvitelén, körülményein a nevelésbe vétel
megszüntetése érdekében nem változtat, vagy a szülő fél éven át gyermekével semmilyen formában nem
tart kapcsolatot, a kijelölt gyámhivatal meghallgatja a szülőt, a gyermek gyermekvédelmi gyámját, valamint
a nevelőszülőt vagy a gyermeket gondozó gyermekotthoni alkalmazottat, és környezettanulmányt készít,
b) a szülő lakó- vagy tartózkodási helyét az új lakó- vagy tartózkodási helye megjelölése nélkül megváltoztatta,
a kijelölt gyámhivatal a 12. §-ban foglaltak szerint intézkedik a lakó- vagy tartózkodási hely felkutatása iránt,
valamint meghallgatja a gyermek gyermekvédelmi gyámját és a nevelőszülőt vagy a gyermeket gondozó
gyermekotthoni alkalmazottat.”
(3) A Gyer. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatóvá nyilvánítással és annak meghosszabbításával egyidejűleg
a gyermek érdekében a szülő kapcsolattartási jogát szünetelteti. A kijelölt gyámhivatal a kapcsolattartás
szünetelését a 31. § (4) bekezdésében foglalt időtartamra rendeli el, amely időtartamot a (3) bekezdés a) pontja
szerinti örökbefogadhatónak nyilvánítás során figyelmen kívül kell hagyni.”
(4) A Gyer. 37. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha az örökbefogadhatóvá nyilvánítás Ptk. 4:124. § (1) bekezdése szerinti, legfeljebb két évre szóló időtartama
a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránti eljárás során telik le, akkor az örökbefogadhatónak nyilvánító
határozat hatálya meghosszabbodik az eljárás jogerős befejezéséig.
(9) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadhatóvá nyilvánítás időtartamát a Ptk. 4:124. § (2) bekezdése alapján
további legfeljebb két évvel meghosszabbítja, ha a gyermek örökbefogadása nem történt meg, nincs folyamatban
örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás, és a gyermek örökbefogadására az (1) bekezdés szerint reális esély van.”
21. §

(1) A Gyer. 38. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi
szakszolgálatok illetékességi területén található, az ügyben az örökbe fogadni szándékozó személy tartózkodási
helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat jár el.
(2b) Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi
szakszolgálatok illetékességi területén található, a tartózkodási hely szerinti gyermekvédelmi szakszolgálat jár
el. Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár tartózkodási helye különböző gyermekvédelmi szakszolgálatok
illetékességi területén található, a gyermekvédelmi szakszolgálat illetékességét a 2. § f ) pontja szerinti szokásos
tartózkodási hely határozza meg.”
(2) A Gyer. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyermekvédelmi szakszolgálatnál előterjesztett kérelemben – a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti kivétellel –
az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozik
a) az örökbefogadási szándéka indokairól, valamint az örökbe fogadandó gyermekre, gyermekekre vonatkozó
elképzeléseiről, ezen belül különösen
aa) az általa örökbe fogadni szándékozott gyermekek számáról és arról, hogy vállalja-e testvérek örökbefogadását,
ab) az örökbe fogadandó gyermek, gyermekek koráról,
ac) arról, hogy vállalja-e egészségi problémával küzdő gyermek örökbefogadását,
b) a korábban kezdeményezett örökbefogadás előtti eljárás eredményéről,
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c) arról, hogy alkalmassá nyilvánítása esetén hozzájárul-e ahhoz, hogy adatait a Gyvt. 135. § (5) bekezdés b) pont
bi) alpontja és a Gyvt. 135. § (8) bekezdés b) pont bi) alpontja alapján az országos örökbefogadást elősegítő szerv
közreműködésével – az örökbefogadási esélyeinek növelése érdekében – más gyermekvédelmi szakszolgálat is
kezelje,
d) annak tudomásulvételéről, hogy az örökbefogadásra való alkalmasság feltétele az örökbefogadás előtti
tanácsadáson és felkészítő tanfolyamon történő eredményes részvétel.”
22. §

(1) A Gyer. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy örökbefogadásra való alkalmasságának megállapítására tesz
javaslatot, a gyermekvédelmi szakszolgálat – az örökbe fogadni szándékozó személy egyidejű értesítése mellett –
az örökbefogadásra való alkalmasság kérdésében az (1b) bekezdés szerint eljáró gyámhivatalnak megküldi
a) az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmét,
b) az általa elvégzett pszichológiai vizsgálat eredményét,
c) a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról,
d) az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
e) a felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot,
f ) a környezettanulmányt,
g) a 38. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével kialakított javaslatát.”
(2) A Gyer. 39. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A gyermekvédelmi szakszolgálat az (1) és az (1a) bekezdés szerinti iratokat az örökbefogadásra való
alkalmasság kérdésében történő döntéshozatal érdekében megküldi, ha
a) az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi
területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhivatalnak,
b) az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye különböző gyámhivatalok illetékességi területén van,
a választásuk szerinti gyámhivatalnak,
c) az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi
területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhivatalnak,
d) az örökbe fogadni szándékozó házaspár tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi területén
található, a házaspár 2. § f ) pontja szerinti szokásos tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalnak.”
(3) A Gyer. 39. § (2b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2b) Ha a gyámhivatal a (2a) bekezdésben foglaltak alapján valószínűsíti az örökbe fogadni szándékozó személy
örökbefogadásra való alkalmasságát, a döntés meghozatala előtt felhívja az örökbe fogadni szándékozó személyt
az (1) bekezdés e) pontja szerinti irat becsatolására. A gyámhivatal az örökbe fogadni szándékozó személy
felhívásáról egyidejűleg értesíti a gyermekvédelmi szakszolgálatot.”
(4) A Gyer. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Alkalmasság megállapítása esetén a gyámhivatal jogerős határozata alapján a gyermekvédelmi szakszolgálat
felveszi az örökbe fogadni szándékozó személyt az egységes örökbefogadási nyilvántartásába, és – az örökbe
fogadni szándékozó személy hozzájárulása esetén – hozzáférhetővé teszi az adatokat az országos örökbefogadást
elősegítő szerv számára.”
(5) A Gyer. 39. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító határozat hatályának leteltével, ha az örökbe fogadni
szándékozó személy az alkalmasság megállapítása iránt ismételt kérelmet nem terjeszt elő, a gyermekvédelmi
szakszolgálat a határozat hatályának leteltét rögzíti az egységes örökbefogadási nyilvántartásban, és erről, valamint
a Gyvt. 141/E. § (8) bekezdésében foglaltakról értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt.”

23. §

(1) A Gyer. 39/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Ha a 39. § (3) bekezdés c) pontja szerinti körülményekben bekövetkezett változás – akár a gyermekvédelmi
szakszolgálat értesítése, akár más személy, szerv bejelentése alapján – a gyámhivatal tudomására jut, a gyámhivatal
az örökbe fogadni szándékozó személy alkalmasságát haladéktalanul felülvizsgálja, valamint illetékesség-változás
esetén átteszi az iratokat az illetékessé vált gyámhivatalhoz.
(2) Az alkalmasságról szóló véleményének kialakítása érdekében, ha az alkalmasság felülvizsgálatát az örökbe
fogadni szándékozó személy
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a) családi állapotában, személyi és életkörülményeiben vagy az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó
elképzeléseiben bekövetkezett változás indokolja, a gyermekvédelmi szakszolgálat megvizsgálja az örökbe fogadni
szándékozó személy alkalmasságát érintő változásokat,
b) lakóhelyének, tartózkodási helyének megváltozása indokolja, az új lakóhely, tartózkodási hely szerinti
gyermekvédelmi szakszolgálat környezettanulmányt készít.”
(2) A Gyer. 39/A. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Az alkalmasságot fenntartó határozattal az örökbe fogadni szándékozó személy eredeti nyilvántartásba
vételének időpontja nem változik.
(6) Ha a felülvizsgálat során a gyámhivatal alkalmatlanságot állapít meg, a gyermekvédelmi szakszolgálat ezt
a tényt rögzíti az egységes örökbefogadási nyilvántartásban, és erről, valamint a Gyvt. 141/E. § (8) bekezdésében
foglaltakról értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt.”
24. §		
A Gyer. 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) Az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás az örökbe fogadni szándékozó személy és a gyermek
törvényes képviselőjének személyesen előterjesztett, egyező kérelmére indul. A gyermekvédelmi gyám a kérelmet
írásban is előterjesztheti.
(2) Ha az örökbefogadandó gyermek szülője
a) korlátozottan cselekvőképes kiskorú, az örökbefogadással összefüggő jognyilatkozatát törvényes képviselője
hozzájárulása nélkül teheti meg,
b) cselekvőképtelen kiskorú, az örökbefogadással összefüggő jognyilatkozatát törvényes képviselője teszi meg,
c) cselekvőképességében a családjogi jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy,
az örökbefogadással összefüggő jognyilatkozatát törvényes képviselőjének hozzájárulásával teszi meg,
d) cselekvőképtelen nagykorú személy vagy tekintetében a Ptk. 4:127. § (1) bekezdés a), b), d) vagy e) pontjában
foglalt valamely ok áll fenn, nem kell tőle az örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozatot beszerezni.
(3) Ha a (2) bekezdésben foglaltak miatt vagy más okból az örökbefogadandó gyermeknek nincs törvényes
képviselője, a kijelölt gyámhivatal eseti gyám kirendelésével gondoskodik a törvényes képviselet ellátásáról.
(4) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezéséről két hónapon belül dönt, kivéve, ha az elrendelt
kötelező gondozási idő az egy hónapot meghaladja. Ez utóbbi esetben a gondozási idő lejártát követő huszonegy
napon belül kell a döntést meghozni.
(5) A kijelölt gyámhivatal eljárása során a Ptk. 4:121. § (1) és (2) bekezdése alapján vizsgálja az örökbefogadás
engedélyezése iránti kérelem benyújtásakor az örökbefogadó életkorát, valamint az örökbefogadó és
az örökbefogadandó gyermek életkora közötti különbséget.”
25. §

(1) A Gyer. 41. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A gyermek gondozásba történő kihelyezése érdekében az örökbefogadás engedélyezése során a kijelölt gyámhivatal
megvizsgálja:)
„c) ha a nevelőszülő a nála nevelkedő gyermeket kívánja örökbe fogadni,
ca) az örökbefogadás előtti tanácsadáson való részvételt igazoló iratot,
cb) az alkalmasságot alátámasztó pszichológiai véleményt,
cc) a háziorvosi igazolást az örökbefogadásra való egészségügyi alkalmasságról, és
cd) az örökbefogadás előtti felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot.”
(2) A Gyer. 41. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A kijelölt gyámhivatal az (1) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumok beszerzése érdekében megkeresi
a gyermek örökbefogadását elősegítő gyermekvédelmi szakszolgálatot.”
(3) A Gyer. 41. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek gondozásba történő kihelyezése előtt a kijelölt gyámhivatal:)
„c) meggyőződik arról, hogy az örökbefogadásban közreműködő nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú
szervezet működési engedéllyel rendelkezik a szolgáltatótevékenység folytatására.”
(4) A Gyer. 41. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az örökbe fogadni szándékozó személy az örökbefogadás engedélyezése előtt csatolja
a) a jövedelmi viszonyairól szóló igazolást,
b) külföldön történt születés vagy házasságkötés esetén a születést és a házasságkötést igazoló iratot, és
c) nyílt örökbefogadás esetén – a házastárs és a rokon általi örökbefogadás kivételével – a gyermekvédelmi
szakszolgálat vagy az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet közreműködését igazoló iratot.”
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(5) A Gyer. 41. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdés c) pontja szerinti irat csatolásától el lehet tekinteni, ha az örökbefogadást elősegítő közhasznú
szervezet vagy a gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással foglalkozó szakembere az örökbefogadás
iránti kérelem előterjesztésekor jegyzőkönyvben nyilatkozik a nyílt örökbefogadásban való közreműködés
megtörténtéről.”
(6) A Gyer. 41. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyermek örökbefogadásának engedélyezéséről való döntés meghozatala érdekében – a 45. § (5) bekezdésére
tekintettel – a kijelölt gyámhivatal a (3) és a (3a) bekezdésben foglaltakon túl megvizsgálja
a) a szülő házastársa általi örökbefogadás esetén az (1) bekezdés b) pont bb)–bd) alpontja szerinti
dokumentumokat,
b) rokon általi örökbefogadás esetén az (1) bekezdés b) pontjában foglaltakat, ha az örökbefogadandó gyermek
kötelező gondozásba történő kihelyezéséről a 45. § (5) bekezdés b) pontja alapján nem kellett rendelkezni,
c) a gyermeket a szülő hozzájárulásával legalább egy éve saját háztartásában nevelő örökbe fogadni szándékozó
személy esetében az örökbefogadás előtti tanácsadás és felkészítő tanfolyam eredményes elvégzését igazoló iratot,
az alkalmasságát alátámasztó pszichológiai véleményt, valamint a háziorvosi igazolást az egészségi állapotáról,
d) – ha a nevelőszülő a nála nevelkedő gyermeket kívánja örökbe fogadni – az (1) bekezdés c) pontjában foglalt
dokumentumokat.”
(7) A Gyer. 41. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi:)
„a) az anyakönyvvezetőtől a gyermeknek az anyakönyvben nyilvántartott személyazonosító adatait és
az anyakönyvnek a gyermek születésével kapcsolatban nyilvántartott adatait,
b) az anyakönyvvezetőtől a szülőknek az anyakönyvben nyilvántartott személyazonosító adatait és
az anyakönyvnek a szülők halálával kapcsolatban nyilvántartott adatait,”
(8) A Gyer. 41. § (5) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi:)
„e) a gondnokot kirendelő jogerős határozatot, ha a vér szerinti szülő cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
áll,”
(9) A Gyer. 41. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyermek örökbefogadásának engedélyezése előtt a kijelölt gyámhivatal beszerzi:)
„g) az anyakönyvvezetőtől az örökbe fogadni szándékozó személy anyakönyvben nyilvántartott személyazonosító
adatait és az anyakönyvnek az örökbe fogadni szándékozó személy születésével és házasságával kapcsolatban
nyilvántartott adatait.”
26. §

(1) A Gyer. 42. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kijelölt gyámhivatal az eljárás során köteles meghallgatni:)
„b) a korlátozottan cselekvőképes és – szükség szerint pszichológus szakértő útján – az ítélőképessége birtokában
lévő cselekvőképtelen örökbefogadandó gyermeket,
c) az örökbefogadandó gyermek szülőjét, ha
ca) a szülő szülői felügyeleti jogát a bíróság jogerősen nem szüntette meg,
cb) a gyermeket a kijelölt gyámhivatal nem nyilvánította jogerősen örökbe fogadhatónak,
cc) a szülő nem tett a Ptk. 4:126. § (1) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot,
cd) a szülő korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy
ce) a cselekvőképtelen kiskorú szülő ítélőképessége birtokában van,”
(2) A Gyer. 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhivatal az örökbefogadót, az örökbefogadandó korlátozottan
cselekvőképes gyermeket, az örökbefogadandó gyermek törvényes képviselőjét, a vér szerinti szülőt és a kiskorú vér
szerinti szülő törvényes képviselőjét együttesen – tárgyalás keretében – hallgatja meg. A tárgyaláson az ügyfelek
egyetértése esetén részt vehet a nyílt örökbefogadásban közreműködő örökbefogadást elősegítő közhasznú
szervezet vagy a gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadással foglalkozó szakembere, és az örökbefogadás
iránti kérelem előterjesztésekor jegyzőkönyvben nyilatkozhat a nyílt örökbefogadásban való közreműködés
megtörténtéről.”
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27. §		
A Gyer. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43. § (1) A 42. §-ban megjelölt személyek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozatát arról, hogy
aa) az örökbefogadás Ptk. 4:132–136. §-a, valamint 7:72. és 7:73. §-a szerinti joghatásait ismeri és tudomásul veszi,
ab) kéri a gyermek gondozásra történő kihelyezését, vagy nyilatkozik a Ptk. 4:122. § (2) bekezdése szerinti
gondozásról,
ac) vele szemben nem állnak fenn a Ptk. 4:121. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
ad) az örökbefogadás engedélyezését követően mely szervezettel kíván együttműködni az utánkövetés érdekében,
és
ae) az örökbefogadás nem jár haszonszerzéssel,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy nyilatkozatát az örökbe fogadott gyermek – örökbefogadást követő –
nevéről és származási helyéről,
c) egyedülálló apa által történő örökbefogadás esetén a képzelt anya adatait, egyedülálló anya által történő
örökbefogadás esetén – kérelmére – a képzelt apa adatait,
d) a korlátozottan cselekvőképes gyermek nyilatkozatát arról, hogy beleegyezik az örökbefogadásába,
e) a házasságban élő, de önállóan örökbe fogadni szándékozó személlyel együtt élő házastárs nyilatkozatát arról,
hogy az örökbefogadáshoz hozzájárul,
f ) a vér szerinti anya nyilatkozatát arról, hogy megnevezi-e az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermeke apját, és
g) a gyermek vér szerinti szülőjének nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul gyermekének a Ptk. 4:128. § (1) bekezdése
szerinti, örökbefogadás előtti gondozásához, vagy arról, hogy gyermekét hozzájárulásával az örökbefogadó
legalább egy éve saját háztartásában neveli.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilatkozatokat nem lehet feltételhez kötni.
(3) A Ptk. 4:126. § (1) bekezdése alapján tett szülői hozzájáruló nyilatkozatról a Gyár. 22. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti gyámhivatal jegyzőkönyvet vesz fel.
(4) Ha a szülő hozzájárul gyermeke örökbefogadásához, tájékoztatni kell
a) a hozzájáruló nyilatkozat megtételének jogkövetkezményeiről,
b) hathetes életkor alatti gyermek esetén az örökbefogadáshoz való hozzájáruló jognyilatkozata visszavonásának
lehetőségéről és arról, hogy a visszavonó nyilatkozatot az örökbefogadás engedélyezéséről határozó kijelölt
gyámhivatalnál teheti meg, és
c) titkos örökbefogadás esetén arról, hogy hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermeke
örökbefogadásához való hozzájáruló nyilatkozata érvényességéhez a gyámhivatal hozzájárulása szükséges.
(5) A (4) bekezdés szerinti tájékoztatást, figyelmeztetést, valamint annak tudomásulvételét a gyámhivatal
jegyzőkönyvben rögzíti. Titkos örökbefogadás esetén a jegyzőkönyvet soron kívül meg kell küldeni
az örökbefogadás engedélyezéséről határozó kijelölt gyámhivatalnak.”
28. §		
A Gyer. 43. § (1) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
(A 42. §-ban megjelölt személyek meghallgatásáról készült jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: az örökbe fogadni
szándékozó személy nyilatkozatát arról, hogy)
„af ) kéri-e az örökbefogadás Gyvt. 128/A. §-a szerinti nyilatkozaton alapuló tény szerinti anyakönyvezését
(a továbbiakban: tény szerinti örökbefogadás),”
29. §		
A Gyer. 44. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„44. § (1) A hatodik életévét betöltött vagy egészségileg károsodott gyermek esetében a kijelölt gyámhivatal
a szülő titkos örökbefogadáshoz való hozzájárulásához a Ptk. 4:126. § (3) bekezdése szerint szükséges jóváhagyását
a hozzájáruló nyilatkozat megtételének napját követő két hónapon belül megtagadhatja. Ha a szülő a hozzájáruló
nyilatkozatát a gyermek születését megelőzően tette meg, a jóváhagyás megtagadására irányadó határidő
egészségileg károsodott gyermek esetén a gyermek születésekor kezdődik. Két hónap elteltével – ha a kijelölt
gyámhivatal nem foglal állást – a nyilatkozatot jóváhagyottnak kell tekinteni.
(2) A kijelölt gyámhivatal a szülő hozzájáruló nyilatkozatának jóváhagyását az (1) bekezdés esetén akkor tagadhatja
meg, ha a gyermek örökbefogadására életkora, egészségi károsodása vagy egyéb körülmény, így különösen
a másik szülő örökbefogadáshoz való hozzájárulásának hiánya miatt nagy valószínűséggel nem fog sor kerülni.
A kijelölt gyámhivatal a gyermek örökbefogadásának valószínűsége kérdésében megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot. Ha a gyermek örökbefogadásának valószínűsége kérdésében az országos örökbefogadást
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elősegítő szerv tájékoztatása válik szükségessé, megkereséséről a Gyvt. 141/F. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a gyermekvédelmi szakszolgálat gondoskodik.
(3) Azt, hogy a gyermek a Ptk. 4:126. § (3) bekezdése szerint egészségileg károsodott, szakorvosi vélemény alapján
lehet megállapítani.
(4) A titkos örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozat megtételekor a gyámhivatal tájékoztatja a szülőt
az (1)–(3) bekezdésben foglaltakról és arról, hogy a szülői felügyeleti jog megszűnéséről határozatának
megküldésével fogja értesíteni.”
30. §		
A Gyer. a következő 44/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A szülői felügyeleti jog megszűnésének megállapítása
44/A. § (1) A szülői felügyeleti jog megszűnését a gyámhivatal akkor állapítja meg, ha a gyermek hathetes életkorát
betöltötte, és
a) mindkét vér szerinti szülő hozzájárult gyermekük örökbefogadásához, vagy
b) a vér szerinti szülő hozzájárult gyermeke örökbefogadásához és
ba) a gyermek családi jogállása rendezetlen, valamint nincs per folyamatban az apaság, anyaság megállapítása iránt,
vagy
bb) a másik szülő hozzájárulására a Ptk. 4:127. § (1) bekezdés a), c) vagy d) pontja alapján nincs szükség,
feltéve, hogy a vér szerinti szülő a hozzájárulását a gyermek születésétől számított hat héten belül nem vonta vissza.
(2) A gyámhivatal a szülői felügyeleti jog megszűnését az örökbefogadást engedélyező határozatban állapítja meg.”
31. §		
A Gyer. a következő 44/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az örökbefogadáshoz tett szülői hozzájáruló nyilatkozat visszavonása
44/B. § (1) A szülő, ha a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt
a) eljárás van folyamatban, a gyermek örökbefogadása ügyében eljáró gyámhivatal előtt, vagy
b) nincs eljárás folyamatban, annál a gyámhivatalnál, ahol az örökbefogadáshoz való hozzájáruló nyilatkozatát tette,
személyesen nyilatkozhat arról, hogy az örökbefogadáshoz tett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonja, mert
a gyermeket saját maga vagy a gyermek más hozzátartozója kívánja nevelni, feltéve, hogy a gyermek születésétől
számított hat hét még nem telt el.
(2) A gyámhivatal a szülő nyilatkozata alapján haladéktalanul
a) megkeresi a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti
szolgálatot, védőnőt, szükség esetén más szervet vagy személyt, hogy tájékozódjon a gyermek nevelésének
körülményeiről és a szülőnek vagy más hozzátartozónak a gyermek nevelésére irányuló vállalásának
megalapozottságáról,
b) környezettanulmányt készít vagy szerez be a gyermek nevelését vállaló szülő vagy más hozzátartozó tartózkodási
helyéről, és
c) meghallgathatja tanúként az örökbefogadás előkészítésében közreműködő, örökbefogadást elősegítő közhasznú
szervezet vagy gyermekvédelmi szakszolgálat szakemberét.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti gyámhivatali megkeresésnek a megkeresett szerv vagy személy a gyermek
érdekében köteles soron kívül eleget tenni.
(4) Ha a gyermek nevelése a szülőnél vagy más hozzátartozónál megfelelően biztosított, a gyámhivatal szükség
esetén felhívja az örökbe fogadni szándékozó személyt, hogy adja ki a gyermeket az általa meghatározott
személynek. A gyámhivatal a szülő kérelmére az átadás helyét és időpontját is meghatározza.
(5) Ha a gyermek nevelése a szülőnél vagy más hozzátartozónál nem biztosított, vagy annak vizsgálata még
folyamatban van, a gyámhivatal indokolt esetben a gyermekvédelmi gondoskodás más formáját választja, és
felhívja az örökbe fogadni szándékozó szülőt, hogy a gyermeket adja ki az általa meghatározott személynek.
(6) Ha a szülő a hozzájáruló nyilatkozatát nem azért kívánja visszavonni, hogy a Ptk. 4:125. § (2) bekezdésében
vagy 4:126. § (2) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a gyermeket saját maga vagy a gyermek más
hozzátartozója nevelje, hanem más célból, így különösen, hogy más örökbe fogadni szándékozó személy általi
örökbefogadást tegyen lehetővé, a gyámhivatal tájékoztatja arról, hogy az örökbefogadáshoz tett hozzájáruló
nyilatkozata visszavonásának nincs helye. A gyámhivatal ebben az esetben az örökbefogadást a feltételek fennállása
esetén a gyermek érdekében engedélyezi.
(7) A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet vagy
a gyermekvédelmi szakszolgálat segítséget, tanácsadást nyújt
a) a szülőnek vagy más hozzátartozónak a gyermek családban való nevelkedéséhez, és
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b) az örökbe fogadni szándékozó személynek ahhoz, hogy együtt tudjon működni a gyermek sorsának
rendezésében.”
32. §

(1) A Gyer. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nyílt örökbefogadás esetén a kijelölt gyámhivatal annak megállapítását, hogy a hathetesnél fiatalabb életkorú
gyermek örökbefogadásához tett szülői hozzájáruló nyilatkozattal a szülő szülői felügyeleti joga szünetel, legkésőbb
a gondozásba történő kihelyezésről szóló határozatban rögzíti. Ezzel egyidejűleg a kijelölt gyámhivatal a 127. §
(4) bekezdése alapján a gyermek részére családbafogadó gyámot rendel.”
(2) A Gyer. 45. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Titkos örökbefogadás esetén a 97. § (5) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.”
(3) A Gyer. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése előtt az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye,
tartózkodási helye szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadásra vonatkozó javaslata alapján
meggyőződik a gyermeknek a Ptk. 4:128. § (1) bekezdésében meghatározott kötelező gondozási idő alatt a családba
történő beilleszkedéséről.”
(4) A Gyer. 45. §-a a következő (11) és (12) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Ha az örökbe fogadni szándékozó szülő az örökbefogadás utánkövetésére közhasznú szervezetet jelölt meg,
a gyámhivatal megkeresi e szervezetet az utánkövetés vállalására vonatkozó nyilatkozatának beszerzése érdekében.
(12) Ha a megkeresett közhasznú szervezet nem vállalja az utánkövetést, a gyámhivatal tájékoztatja erről
az örökbe fogadni szándékozó személyt, és újabb közhasznú szervezet megjelölésének hiányában tájékoztatja
a gyermekvédelmi szakszolgálatot az örökbefogadás utánkövetésében való együttműködési kötelezettségéről.”

33. §

(1) A Gyer. 46. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az örökbefogadást engedélyező határozat rendelkező része tartalmazza
a) a gyermek születésének helyét, idejét, örökbefogadás előtti nevét, és ha rendelkezik vele, születési bejegyzésének
anyakönyvi folyószámát,
b) a gyermek örökbefogadhatóságának okát mindkét vér szerinti szülő tekintetében,
c) az örökbefogadó szülő, szülők személyazonosító adatait,
d) a gyermek örökbefogadása utáni névviselésével kapcsolatos döntést,
e) a gyermek származási helyére vonatkozó adatokat,
f ) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a másik szülőként képzelt anya bejegyzéséhez szükséges
adatokat, egyedülálló anyaként történő örökbefogadás esetén – az anya kérelmére – a képzelt apa bejegyzéséhez
szükséges adatokat,
g) a 45. § (1) és (5) bekezdése alapján a kötelező gondozási idő eredményes leteltének megállapítását,
h) az örökbefogadás joghatásait,
i) a szülői felügyeleti jog megszűnésének megállapítását,
j) az anyakönyvvezető megkeresését a gyermek örökbefogadás folytán megváltozott adatainak anyakönyvezése
érdekében,
k) az örökbefogadás utánkövetésének időtartamát és gyakoriságát a Gyvt. 62/C. § (2) és (3) bekezdése szerint,
valamint az utánkövetést végző közhasznú szervezet vagy gyermekvédelmi szakszolgálat (a továbbiakban együtt:
utánkövetést végző szervezet) megnevezését,
l) az örökbefogadó szülő felhívását az örökbefogadás utánkövetését végző szervezettel történő együttműködésre,
és az utánkövetést végző szervezet felhívását az utánkövetési jelentés gyámhivatal részére történő megküldésére.”
(2) A Gyer. 46. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Titkos örökbefogadás esetén az örökbefogadást engedélyező határozatban a vér szerinti szülők
személyazonosító adatait nem lehet feltüntetni, az (1) bekezdés b) és i) pontjában foglaltaknak csak a tényét
szükséges rögzíteni.”
(3) A Gyer. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A határozat indokolásának – a gyermekvédelmi szakszolgálat örökbefogadásra vonatkozó javaslata alapján –
tartalmaznia kell a kötelező gondozási idő eredményes leteltére vonatkozó, az örökbefogadás utánkövetése
szempontjából is jelentőséggel bíró részletes megállapításokat is.”
(4) A Gyer. 46. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadást engedélyező határozata jogerőre emelkedését követően közli
a) határozatát az anyakönyvvezetővel,
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b) határozatát az örökbe fogadni szándékozó személy szerinti és a gyermek szerinti gyermekvédelmi
szakszolgálattal,
c) az örökbefogadás tényét, valamint az örökbefogadott gyermek, az örökbefogadó szülők és a gyermek után
korábban ellátásra jogosult személy személyazonosító adatait a családtámogatási ellátást folyósító szervvel,
d) határozatát az örökbefogadás utánkövetését végző szervezettel,
e) a jogerőre emelkedés tényét az érintett örökbefogadó szülővel és nyílt örökbefogadás esetén a vér szerinti
szülővel.”
34. §		
A Gyer. 46. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az örökbefogadást engedélyező határozat rendelkező része tartalmazza)
„m) szükség esetén a tény szerinti örökbefogadásra vonatkozó rendelkezést.”
35. §		
A Gyer. a következő 47/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Az örökbefogadás utánkövetése
47/A. § (1) Az örökbefogadás utánkövetésének elrendelésével a gyámhivatal a gyermek örökbefogadó családba
történő beilleszkedésének figyelemmel kísérését és az örökbefogadó család tanácsadással történő segítését
biztosítja.
(2) A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás engedélyezése iránti eljárás során tájékozatja az örökbe fogadni
szándékozó személyt arról, hogy az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedését követően két
hónapon belül, majd – a rokoni és házastársi örökbefogadás kivételével – egy év múlva személyes találkozásra és
együttműködésre kötelezett az utánkövetést végző szervezet szakemberével.
(3) Az örökbefogadás engedélyezése iránti kérelem előterjesztésekor a kijelölt gyámhivatal tájékoztatja az örökbe
fogadni szándékozó személyt, hogy kérelmének megfelelően az örökbefogadás utánkövetését
a) a nyílt örökbefogadásban közreműködő közhasznú szervezet látja el, feltéve, hogy az utánkövetésre működési
engedéllyel rendelkezik,
b) az utánkövetésre működési engedéllyel rendelkező, az a) pontban említetten kívüli más közhasznú szervezet látja
el nyílt vagy titkos örökbefogadást követően, feltéve, hogy vállalja az utánkövetés biztosítását,
c) az örökbefogadást előkészítő gyermekvédelmi szakszolgálat vagy bármely más gyermekvédelmi szakszolgálat
látja el nyílt vagy titkos örökbefogadást követően.
(4) Az utánkövetést végző szervezetet a kijelölt gyámhivatal az örökbefogadást engedélyező határozatában kéri
fel a szolgáltatás biztosítására. Ha az örökbefogadó szülő nem nevezett meg az utánkövetésre szervezetet, vagy
a megnevezett közhasznú szervezetek nem vállalták az utánkövetést, a kijelölt gyámhivatal az örökbefogadó
szülőnek és a gyermeknek az örökbefogadást követő tartózkodási helye szerinti gyermekvédelmi szakszolgálatot
kéri fel az utánkövetés biztosítására.
(5) Az örökbefogadás utánkövetése során az utánkövetést végző szervezet együttesen személyes találkozásra
hívja fel az örökbefogadó szülőket és az örökbe fogadott gyermeket, illetve az örökbefogadó szülőt, annak
házastársát vagy élettársát és az örökbe fogadott gyermeket. Az örökbefogadó szülő kérelmére az utánkövetést
végző szervezet szakembere az örökbe fogadó szülő tartózkodási helyén is biztosíthatja a személyes találkozás
lehetőségét. Az utánkövetést végző szervezet az utánkövetés tapasztalatairól utánkövetési jelentésben számol be
a gyámhivatalnak.
(6) Ha az örökbefogadó szülő a felhívás ellenére nem lép személyes kapcsolatba az utánkövetést végző szervezettel,
a szervezet ezt jelzi az utánkövetést elrendelő kijelölt gyámhivatalnak. A kijelölt gyámhivatal ismételten felhívja
az örökbefogadó szülőt, szülőket az együttműködésre. Az együttműködés elmaradása esetén a kijelölt gyámhivatal
tájékoztatást kér a gyermekjóléti szolgálattól az örökbe fogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba
való beilleszkedéséről.”
36. §

(1) A Gyer. 48. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kijelölt gyámhivatal az örökbefogadás felbontása iránti kérelem elbírálása során)
„c) ha a kiskorú örökbefogadott nem áll gyámság alatt, részére a Ptk. 4:145. § (4) bekezdésében foglaltak szerint
eseti gyámot rendel.”
(2) A Gyer. 48. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az örökbefogadás felbontása iránti eljárás során készített jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell)
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„d) az örökbefogadottnak és leszármazottainak az örökbefogadás felbontása utáni családi jogállására és
névviselésére vonatkozó adatokat, kérelemre az érintetteknek az örökbefogadással felvett családi név további
viselésére történő feljogosítását,”
(3) A Gyer. 48. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az örökbefogadást felbontó határozat rendelkező részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell)
„c) az örökbefogadottnak az anyakönyvben nyilvántartott személyazonosító adatait, valamint az anyakönyvnek
az örökbefogadott születésével és házasságával kapcsolatban nyilvántartott adatait, az örökbefogadott
leszármazottja anyakönyvi bejegyzésének anyakönyvi folyószámát – ha rendelkezik ilyennel –, továbbá mindazokat
az adatokat [(2) bek. a), b), d) pont], amelyek szükségesek az örökbefogadás felbontásával megváltozott adatok
anyakönyvezése érdekében,”
(4) A Gyer. 48. § (3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az örökbefogadást felbontó határozat rendelkező részének a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmaznia kell)
„f ) annak a megállapítását, hogy az örökbefogadás felbontásával felélednek a leszármazáson alapuló rokonságból
származó azon jogok és kötelezettségek, amelyek az örökbefogadással megszűntek, de a szülői felügyeleti jogok és
kötelezettségek nem állnak helyre [Ptk. 4:144. §-a].”
37. §

(1) A Gyer. 49. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A nemzetközi örökbefogadásra vonatkozó rendelkezések”
(2) A Gyer. 49. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe fogadni szándékozó személyre – a rokon és a szülő
házastársa kivételével – az e rendelet örökbefogadásra vonatkozó szabályait a 49–51/A. §-ban foglalt eltérésekkel
kell alkalmazni, ha az örökbefogadás következtében a gyermek végleges jelleggel más országba kerül.
(2) Az örökbefogadásra irányuló kérelmet a külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe fogadni
szándékozó személy – a (3) és a (4) bekezdésben meghatározott módon – a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelős miniszterhez (a továbbiakban: miniszter) nyújtja be.”
38. §

(1) A Gyer. 50. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A külföldi állampolgárságú örökbe fogadni szándékozó személynek a Magyarországon élő magyar
állampolgárságú gyermek örökbefogadása iránti kérelméhez csatolnia kell a hat hónapnál nem régebben
kiállított, és amennyiben nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, a magyar külképviseleti hatóság által
felülhitelesített, hiteles magyar nyelvű fordítással ellátott alábbi iratokat:
a) a lakóhelyén készített helyszíni szemle jegyzőkönyvét,
b) jövedelemigazolást,
c) az alkalmasságát igazoló szakvéleményt,
d) a külföldi állam előzetes elvi engedélyét,
e) a külföldi állampolgárságot igazoló okiratot,
f ) nyilatkozatot az örökbefogadási szándék indokairól és az örökbe fogadandó gyermekre vonatkozó
elképzelésekről,
g) nyilatkozatot, amelyben hozzájárul, hogy személyazonosító adatai szerepeljenek az egységes örökbefogadási
nyilvántartásban,
h) a közvetítő szervezet jogosultságát igazoló okiratot, ha a jelentkezés közvetítő szervezet útján történik.”
(2) A Gyer. 50. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés iránti kérelem hiánytalan benyújtása esetén a Magyarország vonatkozásában a Hágai
Örökbefogadási Egyezmény alapján kijelölt Központi Hatóság felveszi az egységes örökbefogadási nyilvántartásba
az örökbe fogadni szándékozó személy adatait.”
(3) A Gyer. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az örökbe fogadható gyermek hazai örökbefogadása iránti intézkedések nem vezettek eredményre, és van
az egységes örökbefogadási nyilvántartásban olyan külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe
fogadni szándékozó személy, aki a gyermekkel várhatóan megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot tud kialakítani,
a miniszter az illetékes gyermekvédelmi szakszolgálat véleményének figyelembevételével dönt a személyes
kapcsolat felvételének lehetőségéről. Több örökbe fogadni szándékozó személy esetén figyelembe kell venni
a nyilvántartásba vétel időpontját is.”
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(1) A Gyer. 51. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározottakkal egyidejűleg a kijelölt gyámhivatal megkeresi a gyermekvédelmi
szakszolgálatot a kihelyezett gyermek gondozásának, a szülő-gyermek kapcsolat alakulásának, a gyermek családba
való beilleszkedésének figyelemmel kísérése céljából. A gyermekvédelmi szakszolgálat a gondozásba történő
kihelyezést követő harminc napon belül szakvéleményét és az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát megküldi
a kijelölt gyámhivatalnak.
(4) Az örökbefogadást engedélyező határozat rendelkező része tartalmazza a 46. §-ban foglaltakon kívül
a) az örökbefogadó és az örökbe fogadott gyermek állampolgárságának megjelölését, és
b) az utánkövetés elrendelését, és ennek keretében a külföldi Központi Hatóság (meghatalmazott testület)
felkérését, hogy az utánkövetési jelentést az örökbefogadás engedélyezéséről szóló határozat jogerőre emelkedését
követő két hónap elteltével, majd azt követően egy év elteltével készítse el és küldje meg.”
(2) A Gyer. 51. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A kijelölt gyámhivatal indokolt esetben, különösen, ha a megküldött utánkövetési jelentésekben foglaltak
szerint a gyermek fejlődése vagy a szülő-gyermek kapcsolat alakulása nem felel meg teljes mértékben a gyermek
érdekének, az örökbefogadást engedélyező határozat jogerőre emelkedésétől számított legfeljebb öt éven belül
további utánkövetési jelentés bekérésével figyelemmel kíséri az örökbefogadás alakulását.”
(3) A Gyer. 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kijelölt gyámhivatal szükség esetén külön határozatban dönt a gyermek vagyona felhasználásának
engedélyezéséről.”

40. §		
A Gyer. a következő 51/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A Magyarországon szokásos tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárságú
örökbefogadóra vonatkozó rendelkezések
51/B. § (1) A Magyarország területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárságú örökbe
fogadni szándékozó személy esetén az örökbefogadás előtti eljárásra a 38–39/A. §-t kell alkalmazni.
(2) A Magyarország területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező külföldi állampolgárságú örökbe fogadni
szándékozó személy által történő belföldi örökbefogadás engedélyezésére a 40–43. §-t és a 45–47/A. §-t kell
alkalmazni.”
41. §		
A Gyer. 52/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A miniszter mint Magyarország vonatkozásában a Hágai Örökbefogadási Egyezmény alapján kijelölt Központi
Hatóság az örökbe fogadott gyermek helyzetéről, életkörülményeiről való tájékozódás érdekében – a kijelölt
gyámhivatal örökbefogadást engedélyező határozatában megjelölt időtartamnak és gyakoriságnak megfelelően,
az 51. § (4) és (4a) bekezdésében foglaltak alapján – utánkövetési jelentést kér a gyermek szokásos tartózkodási
helye szerinti államnak a Hágai Örökbefogadási Egyezményben kijelölt Központi Hatóságától (meghatalmazott
testületétől).”
42. §

(1) A Gyer. 54. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az anyakönyvvezető apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születéséről küld értesítést, a gyámhivatal
az anyát tájékoztatja arról, hogy
a) a gyermek érdekében a családi jogállás rendezése milyen módon biztosítható, és
b) az apai elismerő nyilatkozat felvételére a Gyár. 22. § (2) bekezdés b) pontja alapján bármely gyámhivatal illetékes,
valamint, hogy az apai elismerő nyilatkozatot anyakönyvvezető, bíróság vagy közjegyző előtt is meg lehet tenni, ha
van olyan férfi, aki a gyermeket magáénak elismeri.”
(2) A Gyer. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A családi jogállás rendezésére irányuló eljárás megindítását kérheti
a) a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője,
b) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú anya,
c) a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen
korlátozott nagykorú anya, törvényes képviselőjének hozzájárulásával,
d) a gyermeket magáénak elismerni szándékozó férfi, vagy
e) a tizennegyedik életévét betöltött gyermek.”
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43. §		
A Gyer. 55. §-a a következő (3)–(5) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az anya korlátozottan cselekvőképes kiskorú, a meghallgatásán – a Gyvt. 128. § (1a) bekezdése
kivételével – a törvényes képviselője is jelen van. A gyámhivatal a korlátozottan cselekvőképes kiskorú férfit
a törvényes képviselője jelenlétében hallgatja meg.
(4) A gyámhivatal a törvényes képviselő jelenlétében hallgatja meg a cselekvőképességében a származás
megállapításával összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott anyát és apaként megnevezett
férfit.
(5) A gyámhivatal a meghallgatás során tájékoztatja az anyát és az apaként megnevezett férfit, hogy az apasági
vélelem megtámadására ad alapot, ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot jogszabály megkerülése céljából
tették.”
44. §

(1) A Gyer. 56. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az anyát és a gyermek törvényes képviselőjét, feltéve, hogy nem az anya a törvényes képviselő, a tizennegyedik
életévét betöltött gyermeket és az apaként megnevezett férfit lehetőség szerint együtt kell meghallgatni.
(4) A gyámhivatal a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvételekor vizsgálja a Ptk. 4:101. § (1) bekezdésében
foglalt feltétel fennállását, és tájékoztatást ad arról, hogy
a) ha az apai elismerő nyilatkozat megtételekor más férfi apaságának megállapítása iránt per van folyamatban, a Ptk.
4:101. § (6) bekezdése alapján az apai elismerő nyilatkozat akkor válik teljes hatályúvá, ha a per jogerős befejezésére
az apaság megállapítása nélkül kerül sor, és
b) az apasági vélelem megtámadásának a Ptk. 4:107. § (2) bekezdésében foglaltak alapján is helye van.”
(2) A Gyer. 56. §-a a következő (5)–(7) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha a teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat megtételére nagykorú gyermek tekintetében kerül sor,
a gyámhivatal tájékoztatja a nagykorú gyermeket, hogy nyilatkozatával kérheti a vér szerinti apa családi nevének
viselését vagy az addig viselt családi nevének továbbviselését. Nyilatkozat hiányában a gyámhivatal tájékoztatja
a nagykorú gyermeket, hogy névviselését az apaság vélelme nem érinti.
(6) A hajadon családi állapot közokirattal való igazolására kell felhívni az anyát, ha ezen adat a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásból nem állapítható meg.
(7) Ha a (6) bekezdésben meghatározott módon a hajadon családi állapot nem állapítható meg, az anya
a gyámhivatal előtt nyilatkozik hajadon családi állapotáról. A gyámhivatal a nyilatkozatot jegyzőkönyvbe foglalja.”

45. §

(1) A Gyer. 57. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A korlátozottan cselekvőképes kiskorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy elismerő nyilatkozatának érvényességéhez a Ptk.
4:101. § (4) bekezdése szerint szükséges törvényes képviselői nyilatkozat pótlását az elismerő nyilatkozatot tevő férfi
vagy a gyermek kérheti.”
(2) A Gyer. 57. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyámhivatal abban az esetben pótolja a hiányzó hozzájárulást, ha az apai elismerő nyilatkozat teljes hatályúvá
válása a gyermek érdekével nem ellentétes.”

46. §		
A Gyer. 59. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a születendő gyermek anyja cselekvőképtelen kiskorú, korlátozottan cselekvőképes kiskorú,
cselekvőképtelen nagykorú vagy a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy, a gyámhivatal a magzat részére
– az elismerés teljes hatályához szükséges hozzájáruló nyilatkozat megtételére – gyámot rendel (Ptk. 2:3. §-a).
A gyám kirendelése – kérelemre vagy hivatalból – akkor is szükséges, ha az anya a gyermek születése idején
előreláthatóan már nagykorú lesz.”
47. §

(1) A Gyer. 60. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A képzelt szülő adatainak a megállapítása”
(2) A Gyer. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„60. § (1) A gyámhivatal az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorú gyermek részére az anya kérelmére képzelt
személyt állapít meg apaként, feltéve, hogy az apaság megállapítása iránt nincs per folyamatban, illetve nincs eljárás
folyamatban a gyermek örökbefogadásának engedélyezése iránt.
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(2) A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a gyámhivataltól, hogy számára képzelt személyt
állapítsanak meg apaként, feltéve hogy nincs olyan személy, akit apának kell tekinteni.
(3) A gyermek a nagykorúvá válását követően bármikor kérheti a gyámhivataltól a korábban bejegyezett képzelt
apa nevének és adatainak törlését, valamint nyilatkozhat arról, hogy a továbbiakban viselni kívánja-e a képzelt apa
családi nevét.”
48. §		
A Gyer. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61. § (1) A képzelt apa adatainak megállapítására irányuló eljárásban az anya kérelméről és a gyermek névviselésére
vonatkozó döntéséről a gyámhivatal jegyzőkönyvet vesz fel. A gyámhivatal lehetőség szerint az anyával
egyetértésben állapítja meg a képzelt személy
a) családi és utónevét,
b) születési helyét és évét, hónapját, napját (a továbbiakban együtt: születési helyét és idejét),
c) lakóhelyét, és
d) azt, hogy a gyermek a továbbiakban a képzelt apa családi nevét viseli, vagy az anya családi nevét viseli tovább.
(2) Az anya kérheti, hogy a képzelt személy családi neve
a) a legközelebbi ismert anyai ági férfi felmenőjének családi neve legyen,
b) saját családi neve legyen, vagy
c) más, általa megjelölt családi név legyen, feltéve, hogy az más jogos érdekét nem sérti és a gyermekre nem
sérelmes.
(3) Ha az anya azért nem hallgatható meg, mert ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a meghallgatáson
a szabályszerű idézésre nem jelenik meg, a gyámhivatal nem állapít meg képzelt apát a gyermek részére, és
a gyermek az anya családi nevét viseli tovább.
(4) Nem állapítható meg családi névként annak a férfinak a neve, akinek az apasága megállapítása iránt per volt
folyamatban, és a keresetet a bíróság jogerős ítéletével elutasította.
(5) Ha a gyermek családi jogállása egyéves korában még mindig rendezetlen, a gyámhivatal megkeresi az anyát, és
ismételten tájékoztatja a családi jogállás rendezésének lehetőségeiről.”
49. §		
A Gyer. – a 47. § alapján módosuló – „A képzelt apa adatainak megállapítása” alcíme a következő 61/A. és 61/B. §-sal
egészül ki:
„61/A. § A gyámhivatal
a) egyedülálló apaként történő örökbefogadás esetén a gyermek számára az örökbefogadást engedélyező
határozatban [46. § (1) bekezdés f ) pontja],
b) ha az örökbefogadás felbontása révén az örökbefogadás csak az örökbe fogadó anya vonatkozásában szűnik
meg, a gyermek számára,
c) a hazai anyakönyvezést végző hatóság megkeresésére a külföldön született és honosított gyermek vagy nagykorú
személy számára, és
d) az anyakönyvvezető jelzésére az anya adatai nélkül anyakönyvezett személy számára
képzelt személyt állapít meg anyaként.
61/B. § A gyámhivatal a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére igazolást állít ki arról, hogy a gyermek
tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy.”
50. §		
A Gyer. 64. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„64. § (1) A családi jogállás rendezése iránti per megindításához a gyámhivatal a gyermek törvényes képviseletének
ellátására eseti gyámot rendel ki, ha a perben gyermeke törvényes képviselőjeként az anya nem járhat el, vagy nem
kíván eljárni. Az eseti gyám kirendelését a szülő, a gyermek gyámja és a tizennegyedik életévét betöltött gyermek
kérheti, de a kirendelésről a gyámhivatal hivatalból is dönthet.
(2) A családi jogállás megállapítására irányuló per megindítására a gyámhivatal előzetes hozzájárulásával a gyám is
jogosult.
(3) A Ptk. 4:105. § (2) bekezdése és 4:117. § (2) bekezdése szerinti eljárás során igazolni kell azt, hogy a törvényes
képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan gátolva van. Ha a törvényes képviselő a perindításhoz nem járul
hozzá, ezt a tényt és annak okát jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
(4) A gyámhivatal a családi jogállás megállapítására irányuló per megindításához vagy a kiskorú gyermeknek
a perben az anya pertársaként való részvételéhez történő hozzájárulását megelőzően vizsgálja, hogy a származás
kiderítése és a családi jogállás rendezése a gyermek vagy a gondnokság alatt álló személy érdekében áll-e.
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(5) A gyámhivatal az apaság vélelmének megdöntése iránti pert indít, ha az apai elismerő nyilatkozatot jogszabály,
különösen az örökbefogadási szabályok megkerülése céljából tették.”
51. §		
A Gyer. 73. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A gyámhivatal a kötelezett által a Gyvt. 24. § (8) bekezdése szerint megtérítendő összeg tekintetében
tudomására jutott változásokról – a folyósító szerv közreműködésével – haladéktalanul tájékoztatja
az adóhatóságot.”
52. §		
A Gyer. 79. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A gyámhivatal az otthonteremtési támogatásról szóló határozata rendelkező részében a 14. §-ban foglaltakon túl)
„h) – ha az otthonteremtési támogatás megállapítására lakás-előtakarékossági programban való részvétel céljából
kerül sor –, felhívja a hitelintézetet a programba befektetett otthonteremtési támogatás összegének a futamidőre
történő zárolására, egyidejűleg tájékoztatja a támogatást igénybe vevő fiatal felnőttet a zárolás megszüntetésének
feltételeiről.”
53. §		
A Gyer. 80. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal hozzájárulása szükséges a lakás-előtakarékossági programba befektetett otthonteremtési
támogatás zárolásának megszüntetéséhez és a támogatás futamidő letelte előtti felhasználásához. A gyámhivatal
a hozzájárulást a támogatásban részesült fiatal felnőtt kérelmére, körülményei lényeges megváltozása esetén
adhatja meg.”
54. §		
A Gyer. 114/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114/A. § (1) A gyámhivatal a Gyvt. 81/A. § (10) bekezdése szerinti esetben a speciális gyermekotthon vezetője,
a speciális lakásotthon vezetője, a gyermekotthon speciális csoportjának vezetője (a továbbiakban együtt: speciális
gyermekotthon vezetője) Gyvt. 81/A. § (7) bekezdés szerinti értesítése alapján mérlegeli, hogy indokolt-e a nevelési
felügyelet elrendelésére irányuló eljárásnak a hivatalból történő megindítása.
(2) A gyámhivatal a nevelési felügyelet szükségessége kérdésében az eljárás Gyvt. 81/B. § (2) bekezdése szerint
hivatalból történő megindítását vagy a gyermekvédelmi gyám kérelmének beérkezését követően haladéktalanul,
de legkésőbb a következő munkanapon – a 8/D. §-ban foglalt módon – kikéri
a) a speciális gyermekotthon vezetőjének véleményét,
b) a speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon vagy gyermekotthon speciális csoportjának telephelye szerint
illetékes megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleményét, és
c) a gyermekvédelmi gyám véleményét és nyilatkozatát a gyermek gyógykezelése vagy gyógyító eljárása tárgyában,
ha azokat a gyermekvédelmi gyám kérelméhez, a speciális gyermekotthon vezetőjének Gyvt. 81/A. § (7) bekezdése
szerinti értesítéséhez vagy Gyvt. 81/B. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezéséhez nem csatolták.
(3) A gyámhivatal a nevelési felügyelet kérdésében a döntését a (2) bekezdés szerinti vélemények, szakmai
vélemény és nyilatkozat alapján hozza meg.
(4) A gyermeknek a nevelési felügyelettel kapcsolatos ügyében való képviselete – ideértve a bírósági eljárásban való
képviseletet is – ellátására a gyámhivatal az eljárás megindítását követően haladéktalanul kijelöli
a) a gyermekjogi képviselőt, vagy
b) ha a gyermekjogi képviselő jelzi, hogy akadályoztatása miatt nem tud eljárni, a gyermekvédelmi gyámot.”
55. §		
A Gyer. 114/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A nevelési felügyeletnek a Gyvt. 81/B. § (2) bekezdése szerinti elrendelésére irányuló gyámhivatali határozat
rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a nevelési felügyelet kezdő időpontját és időtartamát,
b) a gyermekvédelmi gyám egyetértésével meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak
a megjelölését,
c) a gyermek nevelési felügyelet időtartama alatti tartózkodási helyét, a speciális gyermekotthon, a speciális
lakásotthon, a speciális csoporttal rendelkező gyermekotthon helyiségeinek meghatározásával,
d) a gyermek hozzátartozóival való kapcsolattartásának szabályozását, szükség esetén a kapcsolattartás
gyakorlásának szüneteltetését vagy a kapcsolattartás korlátozását,
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e) a felülvizsgálat időpontját,
f ) a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság kimondását, és
g) a Gyvt. 81/C. §-ában biztosított jogorvoslatról szóló tájékoztatást.”
56. §		
A Gyer. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Főigazgatóság az illetékes kirendeltségén keresztül félévente tájékoztatja a kötelezett lakóhelye vagy
ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyámhivatalt és jegyzőt a tízezer forint összeget meghaladó
hátralékról.”
57. §		
A Gyer. 123. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a tizenhetedik életévét már betöltött gyermek cselekvőképességének hiánya, vagy a fiatal felnőtt
cselekvőképességének teljes vagy részleges korlátozottsága miatt gondnokság alá helyezése és szociális
bentlakásos intézményi elhelyezése látszik indokoltnak, a gyámhivatal megvizsgálja a cselekvőképességet érintő
gondnokság alá helyezés iránti perindítás szükségességét.”
58. §		
A Gyer. Hatodik Része címe helyébe a következő cím lép:

„TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL, ELŐZETES JOGNYILATKOZAT, GYÁMSÁG ÉS GONDNOKSÁG”
59. §		
A Gyer. Hatodik Része a következő XVI/A. Fejezettel egészül ki:

„XVI/A. Fejezet
A támogatott döntéshozatallal és az előzetes jognyilatkozattal kapcsolatos ügyek
Támogató kirendelése
126/A. § (1) A gyámhivatal a támogató kirendelése iránti eljárást a támogatásra szoruló személy kérelmére vagy
a bíróság megkeresése alapján, hivatalból indítja meg.
(2) A gyámhivatal a támogató kirendelése iránt hivatalból megindított eljárást
a) a támogatásra szoruló személy egyetértése esetén lefolytatja, vagy
b) a támogatásra szoruló személy egyetértése hiányában, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés e) pontja alapján megszünteti.
(3) A gyámhivatal az eljárása során személyesen, lehetőség szerint együttesen hallgatja meg a támogatásra szoruló
személyt és a támogatónak jelentkező személyt. A meghallgatás során a gyámhivatal tájékoztatást nyújt
a) a Ptk. 2:38. §-a és a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Tám. tv.) alapján
a támogatott döntéshozatal jogintézményének céljáról, a támogató feladatáról és eljárásáról, valamint a támogató
kirendelésére irányuló eljárás menetéről,
b) a támogatásra szoruló személy rendelkezésére álló más segítségnyújtási formákról, az igénybe vehető szociális és
egyéb ellátásokról, szolgáltatásokról, valamint azok igénybevételének módjáról,
c) a támogató kinevezésének a Tám. tv. 2. § (3) bekezdése szerinti törvényi akadályairól, és
d) ha a támogatásra szoruló személy nem tud lehetséges támogató személyt megjelölni,
da) a családsegítő szolgálat megkeresésének lehetőségéről, annak vizsgálata érdekében, hogy a támogatásra
szoruló személy környezetében van-e a támogatói feladatok ellátására alkalmas személy, és
db) a hivatásos támogató kirendelésének lehetőségéről.
(4) A gyámhivatal a támogatásra szoruló személy és a támogatónak jelentkező személy meghallgatásáról
jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyv tartalmazza
a) a támogatásra szoruló személy és a támogatónak jelentkező személy nyilatkozatát
aa) a köztük lévő kapcsolat jellegéről és fennállásának időtartamáról,
ab) arról, hogy általános jelleggel vagy mely ügyekben, ügycsoportokban látják szükségesnek a támogatott
döntéshozatalt, és
ac) a támogatott döntéshozatal alkalmazásának előrelátható gyakoriságáról és időtartamáról,
b) a támogatónak jelentkező személy nyilatkozatát, hogy vállalja a támogatói feladatok ellátását,
c) a gyámhivatal (3) bekezdés szerinti tájékoztatását, és
d) a támogató kirendelése szempontjából jelentőséggel bíró egyéb tényeket és nyilatkozatokat.
(5) A gyámhivatal a támogató kirendelése indokoltságának megállapítása céljából a Tám. tv. 3. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően különösen akkor szerez be szakértői véleményt a belátási képesség kisebb mértékű
csökkenéséről, ha felmerül a támogatott döntéshozatal visszaélésszerű alkalmazásának gyanúja.
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(6) A gyámhivatal eljárása során szükség esetén kikéri a családsegítő szolgálat véleményét arról, hogy a támogatásra
szoruló személy környezetében van-e a támogatói feladatok ellátására alkalmas személy.
(7) A támogató kirendeléséről szóló határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza
a) a támogatott döntéshozatal általános jellegét, vagy azoknak az ügycsoportoknak a megjelölését, amelyekre
a támogatott döntéshozatal fennáll,
b) két támogató kirendelése esetén a támogatók feladatkörének megosztását,
c) a Tám. tv. 5. § (1) bekezdése szerinti rendes felülvizsgálat időpontját, és
d) a támogatott személy és a támogató tájékoztatását arról, hogy
da) bármikor kérhetik a támogató kirendelésének rendkívüli felülvizsgálatát,
db) bármikor kérhetik azoknak az ügycsoportoknak a módosítását, amelyek tekintetében a támogatott
döntéshozatal fennáll, vagy ügycsoportok helyett a támogatott döntéshozatal általános jellegének megállapítását,
vagy az általános jellegű támogatott döntéshozatal helyett annak ügycsoportokra történő meghatározását,
dc) bármikor kérhetik a támogatott döntéshozatal megszüntetését,
dd) a támogató kirendelése a támogatott személy cselekvőképességét nem érinti, és
de) milyen jogokkal és kötelezettségekkel jár a támogatói tisztség ellátása.
(8) A támogatóként történő kirendelést igazoló gyámhivatali tanúsítvány tartalmazza
a) a támogató kirendeléséről szóló jogerős határozat ügyszámát,
b) a támogatott személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
c) a támogató természetes személyazonosító adatait és lakcímét, hivatásos támogató esetén a nevét és az őt
foglalkoztató szerv megnevezését és székhelyét,
d) a támogatott döntéshozatal általános jellegét, vagy azoknak az ügycsoportoknak a megjelölését, amelyekre
vonatkozóan a támogatott döntéshozatal fennáll, és
e) több támogató kirendelése esetén ennek a tényét, valamint azoknak az ügyeknek, ügycsoportoknak
a megjelölését, amelyekben a tanúsítvány kiállítását kérő támogató eljárhat.

A támogató kirendelésének felülvizsgálata
126/B. § (1) A gyámhivatal a támogató kirendelésének rendes vagy rendkívüli felülvizsgálatakor, a támogatott
személy és a támogató személyes meghallgatása során, a Tám. tv. 5. § (3) bekezdés c) pontjában foglaltak
megállapítása érdekében megvizsgálja, hogy
a) a támogatott személy milyen ügyekben és milyen gyakorisággal kérte a támogatója segítségét,
b) ha a támogatott személy jellemzően nem vette igénybe a támogatója segítségét, mi volt ennek az oka,
c) a támogató és a támogatott személy együtt tudtak-e működni,
d) elérhető volt-e a támogató, amikor a támogatott személynek szüksége volt rá, és
e) a támogató eleget tett-e a Tám. tv. 4. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségének.
(2) A gyámhivatal szükség esetén vizsgálja a támogatónak a Tám. tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, írásba foglalt
beszámolóit.
(3) Ha a felülvizsgálat során a támogató kirendelésének indokoltsága tekintetében kétség merül fel, a gyámhivatal
a Tám. tv. 3. § (3) bekezdése szerint jár el.

A hivatásos támogató
126/C. § Ha a hivatásos támogatói feladatokat mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személy
által kijelölt személy látja el, kérelmére a szociális és gyámhivatal tételes költségelszámolásban vagy költségáltalány
fizetésében állapodhat meg vele a Tám. tv. 7. § (4) bekezdése szerinti költségtérítés biztosítása érdekében.
A költségtérítés kifizetéséről a fővárosi és megyei kormányhivatal gondoskodik.
126/D. § (1) A gyámhivatal megvizsgálja a Tám. tv. 10. § (2) bekezdése szerint előterjesztett éves hivatásos támogatói
jelentést, és indokolt esetben nyilatkoztatja a támogatott személyt az abban foglaltakról.
(2) Ha a gyámhivatal huszonegy napon belül nem kéri fel a hivatásos támogatót jelentése kiegészítésére vagy új
jelentés benyújtására, a jelentést jóváhagyottnak kell tekinteni. A kiegészített vagy új jelentés elfogadásáról
a gyámhivatal huszonegy napon belül dönt.
(3) Ha a hivatásos támogató az éves jelentését határidőben nem terjeszti elő, vagy a jelentésben foglaltak alapján
valószínűsíthető, hogy a hivatásos támogató tevékenysége nem felel meg a kirendelő határozatban foglaltaknak,
vagy más módon felmerül annak a gyanúja, hogy a támogatott személy érdekei sérültek, a gyámhivatal
meghallgatja
a) a támogatott személyt arról, hogy elégedett-e a hivatásos támogató által nyújtott segítséggel, felmerült-e
közöttük vita, érdekellentét, és kéri-e a hivatásos támogató felmentését és új támogató kirendelését, és
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b) indokolt esetben a hivatásos támogatót a jelentés elmaradásának, a jelentésben foglalt eljárásának, és
a támogatott személlyel felmerült vitájának, érdekellentétének az okáról.
(4) Ha a gyámhivatal az eljárása során megállapítja, hogy a hivatásos támogató működése ellen kifogás nem vethető
fel, azonban más személy kirendelése a támogatott személy érdekeit tekintve kedvezőbb, felmenti a hivatásos
támogatót, és a támogatott személy egyetértésével egyidejűleg új támogatót rendel ki.
(5) Ha a gyámhivatal eljárása során megállapítja, hogy a hivatásos támogató tevékenysége sérti a támogatott
személy érdekeit, elmozdítja a hivatásos támogatót, és a támogatott személy egyetértésével egyidejűleg új
támogatót rendel ki.

Az előzetes jognyilatkozat felvétele
126/E. § (1) A gyámhivatal az előtte előzetes jognyilatkozatot tenni kívánó személyt tájékoztatja arról, hogy
a) az előzetes jognyilatkozatot be kell jegyezni az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába, a bejegyzés
elmaradása azonban az előzetes jognyilatkozat érvényességét nem érinti,
b) az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba való bejegyzése illetékköteles, amelynek költségét az előzetes
jognyilatkozatot tenni kívánó személynek kell viselnie,
c) a nyilvántartásba bejegyzés iránti kérelmet az előzetes jognyilatkozatról felvett jegyzőkönyvvel együtt
a gyámhivatal küldi meg a bíróságnak, és
d) a bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyező határozatában rendeli el az előzetes
jognyilatkozat alkalmazását.
(2) A nagykorú cselekvőképes személy személyesen előterjesztett előzetes jognyilatkozatáról a gyámhivatal
jegyzőkönyvet vesz fel. A gyámhivatali jegyzőkönyv az előzetes jognyilatkozatot tevő személy kérelmére tartalmazza
a) annak az egy vagy több személynek a meghatározását, akit, akiket szükség esetén gondnokául, helyettes
gondnokául megjelöl,
b) annak az egy vagy több személynek a meghatározását, akit, akiket kizár a gondnokul kirendelhető személyek
közül,
c) annak meghatározását, hogy a cselekvőképességének korlátozása esetén a gondnok egyes személyes és vagyoni
ügyeiben miként járjon el,
d) a kiskorú gyermeke számára a gyám megnevezését vagy meghatározott személyeknek a gyámságból történő
kizárását,
e) nyilatkozatát arról, hogy kéri előzetes jognyilatkozatának az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába történő
bejegyzését, és
f ) az előzetes jognyilatkozat szempontjából jelentőséggel bíró egyéb tényeket és nyilatkozatokat.
(3) Az előzetes jognyilatkozat bejegyzése iránti gyámhivatali megkeresés tartalmazza
a) az eljáró gyámhivatal megnevezését,
b) az eljáró gyámhivatal székhelyét,
c) a csatolt előzetes jognyilatkozatot és az előzetes jognyilatkozatot tett személy bejegyzés iránti kérelmét
tartalmazó gyámhivatali jegyzőkönyv számát, keltét,
d) az előzetes jognyilatkozatot tett személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
e) a kérelem keltének helyét, valamint idejét, és
f ) az eljáró gyámhivatal kiadmányozásra jogosult vezetőjének vagy ügyintézőjének aláírását.

Az előzetes jognyilatkozat alkalmazása
126/F. § (1) Ha a bíróság a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyező határozatában az előzetes
jognyilatkozat alkalmazását elrendelte, a gyámhivatal az abban foglaltak figyelembevételével
a) jár el a gondnok kirendelésekor és tevékenységének meghatározásakor, amelyek során felhívja a gondnok
figyelmét az előzetes jognyilatkozatban szereplő rendelkezések betartására, és
b) bírálja el a gondnok számadását, valamint fogadja el beszámolóját.
(2) Ha az előzetes jognyilatkozatban foglaltak teljesítése a gondnokolt érdekével ellentétes lenne, a gyámhivatal kéri
a bíróságtól az előzetes jognyilatkozatban lévő rendelkezés alkalmazásának mellőzését, feltéve, hogy azt a gondnok
a bíróságnál nem kezdeményezte.”
60. §

(1) A Gyer. 127. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a Ptk. 4:225. § (1) bekezdésében meghatározott szervek, személyek, valamint bármely más szerv
vagy személy jelzése, értesítése alapján hivatalból eljárást indít a gyámrendelés iránt.”
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(2) A Gyer. 127. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal gyámot a szülői felügyelet alatt nem álló gyermek részére rendel. Nem áll szülői felügyelet alatt
a gyermek, ha)
„c) a szülők cselekvőképtelenek vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorúak, függetlenül attól, hogy tizenhatodik
életévük betöltésétől a gondozás, nevelés jogát gyakorolhatják, vagy cselekvőképességükben a szülői felügyeleti
jogok gyakorlása tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személyek,”
(3) A Gyer. 127. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal gyámot a szülői felügyelet alatt nem álló gyermek részére rendel. Nem áll szülői felügyelet alatt
a gyermek, ha)
„h) a gyámhivatal a gyermeket ideiglenes hatállyal hozzátartozónál vagy más személynél, nevelőszülőnél,
gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában helyezte el, és szülője ellen a szülői
felügyelet megszüntetése vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per van folyamatban,”
(4) A Gyer. 127. § (2) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A gyámhivatal gyámot a szülői felügyelet alatt nem álló gyermek részére rendel. Nem áll szülői felügyelet alatt
a gyermek, ha)
„k) a szülő a gyermek vagy a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója sérelmére elkövetett cselekmény
miatt elrendelt távoltartó határozat hatálya alatt áll, és a gyermeknek nincs másik szülői felügyeleti jogot gyakorló
szülője,
l) a szülői felügyeleti jog gyakorlására jogosult szülő együtt él a szülői felügyelettől megfosztott másik szülővel,
az életközösségük fennállása alatt.”
61. §

(1) A Gyer. 128. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámrendelés előtt a gyámhivatal vizsgálja, hogy
a) mi a gyámrendelés oka,
b) a gyermek kinek a gondozásában él, valamint, hogy ennek a személynek alkalmasak-e a körülményei és
a személye a gyermek ellátására, továbbá, hogy a gyámság viselését vállalja-e,
c) van-e nevezett gyám vagy gyámságból kizárt személy, valamint, hogy van-e a gyermeknek olyan rokona,
hozzátartozója, aki családbafogadó gyámként – alkalmassága és vállalása alapján – kirendelhető,
d) a családbafogadó gyámként kirendelhető személy ténylegesen mely időponttól neveli saját háztartásában
a gyermeket,
e) a gyermeknek van-e vagyona és azt ki kezeli,
f ) a gyermek részesül-e a Gyvt. 19. §-a szerinti rendszeres kedvezményben,
g) az ítélőképessége birtokában lévő gyermeknek mi a véleménye a gyám személyéről, és a tizennegyedik életévét
betöltött gyermek tiltakozása esetén azt, hogy a gyám személye ellen alapos okból tiltakozik-e,
h) van-e a gyermeknek olyan vagyona vagy más ügye, melynek kezelése, intézése különös szakértelmet igényel.”
(2) A Gyer. 128. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal tájékoztatja a családbafogadó gyámot, hogy kérheti a családi pótléknak a gyámrendelés
tényleges időpontját legfeljebb két hónappal megelőző időponttól történő folyósítását, feltéve, hogy erre
az időtartamra más személy nem részesült családi pótlékban.”
(3) A Gyer. 128. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal
a) a Gyvt. 128. §-ában meghatározottakon kívül meghallgatja
aa) a gyámi tisztség viselésére figyelembe vehető valamennyi személyt,
ab) a Ptk. 4:231. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti többes gyámrendelés esetén mindkét személyt, és
ac) a Ptk. 4:231. § (1) bekezdés c) pontja szerinti többes gyámrendelés esetén a különleges szakértelmet igénylő
ügyekben a gyámi tisztséget vállaló személyeket, és
b) a gyermekvédelmi gyám kivételével vizsgálja, hogy az érintett személy viselhet-e gyámságot, és személyiségénél,
valamint körülményeinél fogva alkalmas-e a tisztség ellátására.”
(4) A Gyer. 128. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés g) pontjában foglaltak vizsgálatakor alapos oknak kell tekinteni különösen, ha a gyámságot
vállaló személy a gyermekkel vagy a gyermek szülőjével szemben felróható magatartást tanúsított, vagy a gyermek
és a családbafogadó gyámságot vállaló személy érzelmileg nem kötődnek egymáshoz.”
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62. §		
A Gyer. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„129. § (1) A gyámhivatal annak érdekében, hogy az azonos helyen nevelkedő testvérek részére gyámul ugyanaz
a személy kerüljön kirendelésre, megvizsgálja, hogy ez nem ellentétes-e a kiskorúak érdekével. Ennek során
a gyámhivatal figyelembe veszi az ítélőképességük birtokában lévő gyermekek véleményét, a gyámként
kirendelhető személyek alkalmasságát, és azt, hogy vállalják-e a családbafogadó gyámi tisztség viselését.
(2) Ha a testvérek részére többes gyámrendelés történik, vagy részükre más-más személyt rendel ki a gyámhivatal
gyámként, a gyámhivatal meghatározza, hogy a testvérek osztatlan közös tulajdonában lévő vagyontárgyakat
melyik gyám kezeli.
(3) A gyámhivatal a vagyont juttató személy bejelentése alapján hivatalból, vagy a szülő kérelmére vagyonkezelő
gyámot rendel a kiskorú gyermek részére, ha a gyermek azzal a kikötéssel kapott vagyont, hogy azt szülei
nem kezelhetik. A gyámhivatal a döntését a vagyont juttató személy meghallgatásával és javaslatának
figyelembevételével hozza meg.”
63. §		
A Gyer. Hatodik Rész XVII. Fejezet „A gyám kirendelése” alcíme a következő 129/A. §-sal egészül ki:
„129/A. § A gyámot a gyámsággal járó jogok és kötelességek a kirendelő határozat kézbesítését követő naptól
kezdve illetik meg, illetve terhelik, kivéve, ha a gyámhivatal ettől eltérően rendelkezik.”
64. §

(1) A Gyer. 130. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:)
„e) a tájékoztatást a gyám családtámogatási ellátások igénylésére való jogáról, valamint a családi pótlék folyósítása
érdekében kérelemre annak megállapítását, hogy a családbafogadó gyám a gyermekről a gyámrendelés időpontját
megelőzően mely időponttól gondoskodott a saját háztartásában,”
(2) A Gyer. 130. § (1) bekezdése a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(A gyámrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon kívül tartalmazza:)
„g) többes gyámrendelés esetén a gyámok feladatkörének pontos megosztását,
h) vagyonkezelő gyám kirendelése esetén annak a vagyonnak (vagyontárgynak) a megjelölését, amelyet
a gyermeknek juttattak, és amelyre a vagyonkezelő gyám tevékenysége vonatkozik.”
(3) A Gyer. 130. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyámhivatal a gyámrendelésről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg közli a családtámogatási
ellátást és az árvaellátást folyósító szervvel, továbbá a gyermeket ellátó védőnővel a gyámrendelés tényét.
Ha a családbafogadó gyám kérte a gyámrendelő határozatban annak megállapítását, hogy a gyermekről
a gyámrendelés időpontját megelőzően mely időponttól gondoskodott a saját háztartásában, a gyámhivatal
megküldi határozatának rendelkező részét a családtámogatási ellátást folyósító szervnek. A gyámhivatal ezzel
egyidejűleg felhívja a családtámogatási ellátást folyósító szervet, hogy a családbafogadó gyám kezéhez folyósítsa
a gyámrendelés tényleges időpontját legfeljebb két hónappal megelőző időponttól visszamenőleg a családi
pótlékot, feltéve, hogy erre az időtartamra vonatkozóan más személy nem részesült családi pótlékban.”

65. §		
A Gyer. a következő 130/A. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Eseti gyám és magzat gyámjának kirendelése
130/A. § (1) A gyámhivatal kérelemre vagy hivatalból eseti gyámot rendel a kiskorú gyermek részére,
a) ha képviseletéről a Ptk. 6:20. §-ában meghatározott esetekben gondoskodni kell,
b) ha a szülő a Ptk. 4:163. §-ában meghatározott esetekben a gyermek ügyében nem járhat el,
c) az apai elismerő nyilatkozathoz szükséges törvényes képviselői hozzájárulás megadása érdekében a Ptk. 4:101. §
(5) bekezdésében meghatározott esetben,
d) az apaság megállapítása iránti perben a Ptk. 4:106. § (2) bekezdése szerinti esetben,
e) az örökbefogadás felbontására irányuló eljárás során, ha a Ptk. 4:145. § (4) bekezdése alapján az örökbefogadó
nem járhat el az örökbefogadott törvényes képviselőjeként, és
f ) a bíróság megkeresése alapján a Pp. 167/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben, ha a kiskorú tanú és
a törvényes képviselője között érdekellentét van.
(2) Az (1) bekezdés f ) pontja szerinti esetben a gyámhivatal által kirendelt eseti gyám gyakorolja a Pp. 167/A. §
(2) és (3) bekezdésében meghatározott jogokat.
(3) Az eseti gyám a gyámhivatal kirendelő határozatában meghatározott ügyben olyan jogkörrel jár el, mint a gyám.
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(4) Ha a gyermek érdekében több eljárásban, vagy ismétlődő vagy folyamatos eljárási cselekmények során merül fel
az eseti gyám kirendelésének szükségessége, a gyermek számára lehetőség szerint ugyanazt a személyt kell eseti
gyámként kirendelni.
(5) Az eseti gyám köteles az ítélőképessége birtokában lévő gyermek véleményét megismerni és azt a gyermek
korára és érettségére tekintettel figyelembe venni tevékenysége ellátása során.
(6) A gyámhivatal kérelemre vagy hivatalból gyámot rendel a magzat részére
a) a Ptk. 2:3. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, és
b) a születendő gyermek családi jogállásának teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal történő rendezése
érdekében az 59. § (4) bekezdése szerinti esetben.
(7) A magzat gyámjának a tevékenysége a születés időpontjáig terjed.
(8) A szülő törvényes képviseleti jogát korlátozó rendelkezéseket a magzat tekintetében is alkalmazni kell.”
66. §		
A Gyer. a következő 130/B–130/D. §-sal és a 130/B. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A zárlat elrendelése, a zárgondnok és az ideiglenes gondnok kirendelése
130/B. § (1) A gyámhivatal a gondnokság alá helyezendő nagykorú személy, a vele együtt élő házastársa, valamint
élettársa, egyenesági rokona vagy testvére kérelmére, vagy bármely szerv vagy személy erre irányuló bejelentése
esetén hivatalból, a Ptk. 2:25. §-a alapján a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezendő személy részére
zárgondnokot rendel, egyidejűleg az érintett személy vagyonára zárlatot rendel el, ha
a) az a 131. § (1) bekezdésében foglaltak megvizsgálása és a gondnokság alá helyezendő személy elmeállapotára
vonatkozó szakorvosi vélemény alapján indokolt,
b) a gondnokság alá helyezés Ptk.-ban meghatározott feltételei fennállnak, és
c) sürgős intézkedés szükséges a gondnokság alá helyezendő személy vagyonának védelme érdekében.
(2) A gyámhivatal az eljárása során
a) beszerzi a 145. § (3) bekezdés b)–e) pontjában foglaltakat,
b) beszerezheti a 145. § (5) bekezdésében foglaltakat, és
c) gondoskodik a 145. § (1) és (2) bekezdése szerint – a zárgondnok kirendeléséről szóló határozatának
meghozatalától számított nyolc napon belül – a gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélnek a bírósághoz
történő benyújtásáról.
(3) Ha a gyámhivatal a gondnokság alá helyezési per megindítása előtt vagy a bíróság a per alatt a gondnokság alá
helyezendő személy vagyonának megóvása érdekében zárlatot rendelt el, a gyámhivatal által kirendelt zárgondnok
a zárolt vagyont a zár feloldásáig, vagy a per jogerős befejezése után a gondnok kirendeléséig a rendes gazdálkodás
szabályai szerint kezeli.
130/C. § (1) A gyámhivatal a gondnokság alá helyezendő nagykorú személy, a vele együtt élő házastársa, valamint
élettársa, egyenesági rokona vagy testvére kérelmére, vagy bármely szerv vagy személy erre irányuló bejelentése
esetén hivatalból, a Ptk. 2:26. §-a alapján a nagykorú személy részére ideiglenes gondnokot rendel, ha
a) a felmerült eset azonnali intézkedést igényel, és
b) az a 131. § (1) bekezdésében foglaltak megvizsgálása és a gondnokság alá helyezendő személy elmeállapotára
vonatkozó – lehetőség szerint beszerzett – szakorvosi vélemény alapján indokolt.
(2) A gyámhivatal az ideiglenes gondnokot kirendelő határozatában – a kirendelés okának megfelelően – megjelöli,
hogy az ideiglenes gondnok mely ügyekben vagy ügycsoportokban jogosult jognyilatkozatot tenni.
(3) A gyámhivatal az eljárása során
a) beszerzi a 145. § (3) bekezdés b)–e) pontjában foglaltakat, valamint az elmeállapotra vonatkozó szakorvosi
véleményt, ha az (1) bekezdés b) pontja alapján korábban nem szerezte be,
b) beszerezheti a 145. § (5) bekezdésében foglaltakat, és
c) gondoskodik a 145. § (1) és (2) bekezdése szerint – az ideiglenes gondnok kirendeléséről szóló határozatának
meghozatalától számított nyolc napon belül – a gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélnek a bírósághoz
történő benyújtásáról.
130/D. § (1) A gyámhivatal a zárgondnok és az ideiglenes gondnok kirendelése iránti eljárást soron kívül folytatja le.
(2) A zárgondnok és az ideiglenes gondnok kirendelése esetén a gyámhivatal határozatában tájékoztatja
az érintetteket, hogy a döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban a gyámhivatal a gondnokság alá helyezési
pert nyolc napon belül megindítja, és a bíróság legkésőbb a keresetindítástól számított harminc napon belül
hivatalból felülvizsgálja a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést.
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(3) A gyámhivatal a zárgondnokot és az ideiglenes gondnokot felmenti
a) a gondnok kirendelésével egyidejűleg, ha a bíróság a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést a per jogerős
befejezéséig hatályában fenntartotta, vagy
b) a bíróság értesítésétől számított nyolc napon belül, ha a bíróság a zárlatot vagy az ideiglenes gondnokrendelést
megszünteti.”
67. §		
A Gyer. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gondnokrendelés előtt a gyámhivatal megvizsgálja, hogy
a) mi a gondnokrendelés oka,
b) van-e a gondnokrendeléssel érintett személy előzetes jognyilatkozatában gondnokul megjelölt vagy kizárt
személy,
c) van-e a gondnokrendeléssel érintett személy által – a gondnok kirendelése iránti eljárásban – a gondnokul
jelölhető személyek közül megnevezett személy, vagy olyan személy, aki ellen kifejezetten tiltakozik,
d) a Ptk. 2:31. § (3)–(5) bekezdésében meghatározott sorrend figyelembevételével ki rendelhető ki gondnokként,
e) a gondnokrendeléssel érintett személy gondozásában, ellátásában ki vesz részt, és
f ) van-e vagyona a gondnokrendeléssel érintett személynek.”
68. §		
A Gyer. 132. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal annak a nagykorú személynek,
a) akit a bíróság cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett, gondnokot, kivételesen több gondnokot
vagy helyettes gondnokot,
b) akinek cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezése indokoltnak látszik, kivételesen, azonnali
intézkedést igénylő esetben zárgondnokot, ideiglenes gondnokot,
c) akinek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény alapján szükséges,
ügygondnokot, és
d) akinek az ügyében más eljáró szerv, személy megkeresi, a feltételek fennállása esetén eseti gondnokot vagy
ügygondnokot
rendel.”
69. §		
A Gyer. 134. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A gyámhivatal a hivatásos gondnok kirendelésénél a Ptk. 2:31. §-ában és a Gyvt. 102. §-ában foglaltak
figyelembevételével jár el.
(3) Ha a gyámhivatal hivatásos gondnokul mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt
rendel ki, az erre irányuló eljárása során felhívja a jogi személyt arra, hogy legkésőbb tizenöt napon belül jelölje meg
azt a természetes személyt, aki a gondnoki teendőket ellátja.”
70. §		
A Gyer. 134/A. § (1) bekezdése a következő i)–q) ponttal egészül ki:
(A gondnokrendelő határozat rendelkező része a 14. §-ban foglaltakon túl tartalmazza)
„i) a gondnok felhívását arra, hogy a véleménynyilvánításra képes cselekvőképtelen nagykorú kívánságát
az őt érintő jognyilatkozat megtétele előtt hallgassa meg, és lehetőség szerint vegye figyelembe [Ptk. 2:22. §
(3) bekezdése],
j) a tájékoztatást arról, hogy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka között a megtett
jognyilatkozatokkal kapcsolatos vitában a gyámhivatal dönt [Ptk. 2:20. § (2) bekezdése],
k) a tájékoztatást arról, hogy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy érdekeinek védelme,
károsodástól való megóvása érdekében azonnali intézkedést igényelő esetben a gondnok önállóan eljárhat,
az érintett személy helyett jognyilatkozatot tehet, és a gondnok felhívását arra, hogy a cselekvőképességében
részlegesen korlátozott személyt és a gyámhivatalt ilyen esetben késedelem nélkül tájékoztassa [Ptk. 2:20. §
(4) bekezdése],
l) a tájékoztatást arról, hogy a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy minden olyan ügyben
önállóan tehet érvényes jognyilatkozatot, amely nem tartozik abba az ügycsoportba, amelyben cselekvőképességét
a bíróság korlátozta, de a bíróság ítéletében meghatározott ügycsoportokra vonatkozó jognyilatkozatának
érvényességéhez gondnokának hozzájárulása szükséges [Ptk. 2:20. § (1) bekezdése],
m) a tájékoztatást arról, hogy mely jognyilatkozatok érvényességéhez szükséges a gyámhivatal jóváhagyása
[Ptk. 2:23. §-a],
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n) a gondok felhívását arra, hogy ha a gondnokolt előzetes jognyilatkozatában meghatározta, hogy
a cselekvőképességének korlátozása esetén a gondnoka egyes személyes és vagyoni ügyeiben milyen módon járjon
el, ennek figyelembevételével lássa el feladatait [Ptk. 2:39. § (2) bekezdés c) pontja],
o) a gondnok felhívását arra, hogy vagyonkezelése a gondnokolt érdekeit szolgálja [Ptk. 2:35. § (1) bekezdése],
p) a cselekvőképesség teljes vagy a vagyoni ügyekre vonatkozó részleges korlátozása esetén a gondnok felhívását
a gondnokolt vagyontárgyainak a gyámhivatal részére történő átadására, ha azokat a folyó kiadásokra nem
kell készen tartania, és a tájékoztatást arról, hogy a gyámhivatalnak átadott vagyonnal való rendelkezéshez
a gyámhivatal jóváhagyása szükséges, és
q) ha a gyámhivatal hivatásos gondnokul mentális zavarban szenvedő személyekkel foglalkozó jogi személyt
rendelt ki, annak a természetes személynek a megnevezését, aki a gondnoki teendőket ellátja.”
71. §

(1) A Gyer. 136. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az eseti gondnokrendelésről a Ptk. 6:20. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott esetekben kérelemre vagy
hivatalból a gyámhivatal gondoskodik.”
(2) A Gyer. 136. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) Az eseti gondnok, ha kirendelésére a Ptk. 6:20. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül sor, köteles
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy véleményét megismerni és azt figyelembe
venni.
(4) A gyámhivatal az eseti gondnok kirendeléséről szóló határozatában felhívja a cselekvőképességet érintő
gondnokság alatt álló személy gondnokának figyelmét arra, hogy jogköre nem terjed ki azokra az ügyekre,
amelyeknek ellátására eseti gondnokot rendeltek.”

72. §		
A Gyer. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„140. § (1) A gyámhivatal a gyám jogkörének Ptk. 4:237. § (2) bekezdése szerinti korlátozására vagy intézkedéseinek
megváltoztatására irányuló eljárása során a szülőt akkor is meghallgatja, ha annak szülői felügyeleti joga
szünetel. A gyám jogkörének korlátozása és intézkedéseinek megváltoztatása különösen a törvényes képviselet,
a vagyonkezelés körében, vagy valamely meghatározott ügyben indokolt.
(2) A gyámhivatal – a számadási kötelezettségtől függetlenül – soron kívül felvilágosítást kér a gyámtól,
a gondnoktól a gyermek, a gondnokolt helyzetéről és ellátásáról, ha a hozzá beérkezett jelzés, bejelentés vagy saját
észlelése alapján azt indokoltnak tartja.”
73. §

(1) A Gyer. 141. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a családbafogadó gyám vagy a gondnok kérelmére a gyámság vagy a gondnokság ellátásával
kapcsolatos indokolt kiadásainak, költségeinek, így különösen a gyám úti-, telefon- és ügyintézési költségének
a gyermek vagy a gondnokolt jövedelméből történő megtérítéséről dönt, ha az megfelelő jövedelemmel
rendelkezik. A kiadások szükségességét és a kiadások összegének helyességét a gyámhivatal a számadás elbírálása
során állapítja meg.”
(2) A Gyer. 141. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal a családbafogadó gyám kérelmére gondoskodik a gyámság ellátásával kapcsolatos indokolt
kiadások, költségek, így különösen a gyám úti-, telefon- és ügyintézési költségének megtérítéséről, ha a gyámság
alatt álló gyermek nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel. Nem rendelkezik megfelelő jövedelemmel a gyermek,
ha rendszeres kedvezményre jogosult. A gyámhivatal döntésében megjelöli azokat a kiadásokat, költségeket,
amelyek megtérítését elrendelte. A gyámhivatal jogerős határozatát a megjelölt összeg kifizetése érdekében
megküldi a gyámhivatal székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal részére.”
(3) A Gyer. 141. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az eseti gyámot, az eseti gondnokot és az ügygondnokot – a természetben nyújtott családi pótléknak
a gyermek szükségleteire történő felhasználására kirendelt eseti gyám kivételével – tevékenységéért munkadíj illeti
meg. A munkadíj mértékét az eseti gyám, eseti gondnok, ügygondnok felmentéséről határozatot hozó gyámhivatal
állapítja meg az eseti gyám, eseti gondnok, ügygondnok munkateljesítményének figyelembevételével.”
(4) A Gyer. 141. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyermekvédelmi szakszolgálat által biztosított eseti gyámra a (2)–(4) bekezdésben foglaltak nem
vonatkoznak.”
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74. §

(1) A Gyer. 142. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a gyám vagy a gondnok működése ellen kifogás nem merül fel, azonban más személy kirendelése
a gyámolt vagy a gondnokolt érdekeit tekintve kedvezőbb, a gyám felmentésére irányuló eljárás megindítására
a gyámság alatt álló, korlátozottan cselekvőképes gyermek, a gondnok felmentésére irányuló eljárás megindítására
a cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy is jogosult. Az eljárást a gyámhivatal hivatalból
is megindíthatja a gyámi, gondnoki tisztséget a jövőben vállalni kívánó személy kezdeményezésére.”
(2) A Gyer. 142. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A gyámhivatal a gondnokot abban az esetben is elmozdítja, ha a gondnok nem a gondnokolt előzetes
jognyilatkozatában foglaltak szerint jár el.”

75. §

(1) A Gyer. 144. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal a gondnokság alá helyezés iránt – ha annak feltételei fennállnak – akkor indít pert, ha
a) a gondnokság alá helyezendő nagykorú személynek nincs együtt élő házastársa, valamint élettársa, egyenesági
rokona, testvére, vagy
b) az a) pontban felsorolt személyek és kiskorú esetén a törvényes képviselője közül
ba) egyikük sem kíván pert indítani,
bb) a perindítást vállaló személy a perindítás szükségességéről való tájékoztatást követő hatvan napon belül nem
indít pert, vagy
bc) a pert megindító személy a bírósághoz benyújtott keresetét visszavonja.”
(2) A Gyer. 144. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gondnokság alá helyezés szükségessége különösen akkor áll fenn, ha a gondnokság alá helyezendő személy
személyi és vagyoni érdekvédelme egyéni körülményeire, valamint családi és társadalmi kapcsolataira tekintettel
csak a gondnokság alá helyezéssel biztosítható.”
(3) A Gyer. 144. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A gyámhivatal – függetlenül a kötelező felülvizsgálat iránti eljárás megindításának időpontjától – a gondnokság
alá helyezés módosítása iránt pert indít, ha a módosítás a gondnokolt érdekében áll, és a pert az erre jogosultak
nem kezdeményezik.”

76. §		
A Gyer. 145. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„145. § (1) A gyámhivatal keresete irányulhat
a) gondnokság alá helyezésre, annak fenntartására vagy megszüntetésére,
b) a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra
változtatására,
c) a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá
helyezésre történő módosítására,
d) cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható
ügycsoportok módosítására, vagy
e) a választójogból való kizárásra, valamint a választójogból való kizárás megszüntetésére.
(2) A gyámhivatal a keresetlevélben – ha arról tudomása van –
a) feltünteti a gondnokság alá helyezendő személy előzetes jognyilatkozatára vonatkozó adatokat,
b) megjelöli azoknak a tanúknak a nevét és lakcímét, akik ismerik a gondnokság alá helyezéssel érintett személy
magatartását és életvitelét, és
c) javaslatot tesz azoknak az ügycsoportoknak a meghatározására, amelyekben a cselekvőképesség részleges
korlátozása indokolt.
(3) A gyámhivatal a keresetlevélhez csatolja a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt
a) elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt,
b) tulajdonában álló ingatlanok, valamint azon ingatlanok tulajdoni lapját, amelyeken haszonélvezeti joga áll fenn,
vagy amelyekre őt érintő egyéb jog vagy tény van bejegyezve, feljegyezve,
c) nyugdíja vagy nyugdíjfolyósító szerv által folyósított egyéb ellátása esetén a nyugdíjfolyósítási törzsszámot,
d) betétben elhelyezett készpénze esetén a betétkönyv vagy folyószámla számát,
e) lakóhelyén készített környezettanulmányt, és
f ) tekintetében ideiglenes gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén az erre vonatkozó határozatot.
(4) A választójogból való kizárás megszüntetése vagy a választójogból való kizárás kezdeményezése során
a gyámhivatal a nagykorú személy pszichés állapotára, szellemi fogyatkozására vagy szenvedélybetegségére
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vonatkozó körülményeket, az érintett személy életvitelére vonatkozó körülményeket, valamint az életvitelét,
gondozását segítő személy véleményét veszi figyelembe.
(5) A keresetlevélhez a gyámhivatal a (3) bekezdésben foglaltakon kívül csatolhatja
a) a pszichológiai véleményt,
b) a gyógypedagógiai véleményt,
c) az érintett személlyel kapcsolatban álló családgondozó, személyi segítő, szociális munkás véleményét, és
d) az érintett személy életvitelét, gondozását segítő személy meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet.”
77. §

(1) A Gyer. 146. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szülő vagyonkezelői jogát korlátozó, a Ptk. 4:159. §-án alapuló gyámhivatali intézkedéseket a családbafogadó
gyám és a gyermekvédelmi gyám (a továbbiakban együtt: gyám) tekintetében is alkalmazni kell.”
(2) A Gyer. 146. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A gyámhivatal a Ptk. 4:236. §-ának alkalmazása során az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
meghaladó összeget tekinti úgy, hogy azt a rendes vagyonkezelés szabályai szerint készen tartani nem kell.
Az ennek figyelembevételével a gyámhivatalnak átadott vagyonról való rendelkezéshez [Ptk. 2:15. § (1) bekezdés
d) pontja] a gyámnak minden esetben kérnie kell a gyámhivatal jóváhagyását.”
(3) A Gyer. 146. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal a cselekvőképtelen nagykorú személy gondnoka, valamint a cselekvőképességében
a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy és gondnoka kérelmére jóváhagyja a Ptk. 2:23. § (1) bekezdésében
meghatározott jognyilatkozatokat.”
(4) A Gyer. 146. §-a a következő (4a)–(4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy és gondnoka között a jognyilatkozat jóváhagyása
kérdésében vita keletkezik, arról bármelyikük kérelmére a gyámhivatal dönt.
(4b) A gyámhivatal annak elbírálása során, hogy a Ptk. 2:23. § (2) bekezdés a) pontja vagy a Ptk. 2:23. § (3) bekezdése
alapján hozzájárul-e a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott és a cselekvőképtelen nagykorú
személy vagyona terhére a leszármazója önálló háztartásának alapításához, fenntartásához vagy más fontos célja
eléréséhez, lehetőség szerint együttesen hallgatja meg a gondnokoltat és leszármazóját. A leszármazó fontos
célja elérésének kell tekinteni különösen a tanulmányai folytatásához és a munkavégzéséhez szükséges feltételek
megteremtését.
(4c) A gyámhivatal annak elbírálása során, hogy a Ptk. 2:23. § (2) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul-e
a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott nagykorú személy vagyona terhére ingyenes
juttatáshoz, jogokról ellenérték nélküli lemondáshoz vagy közcélra történő felajánláshoz
a) lehetőség szerint személyesen meghallgatja a gondnokoltat, és
b) meggyőződik arról, hogy a gondnokolt megélhetése a jogügylet megtörténtét követően is biztosítva lesz.”

78. §		
A Gyer. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152. § A gyámhivatal a Ptk. 2:15. § (1) bekezdés c) pontja és a Ptk. 2:23. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
jognyilatkozat jóváhagyása során az eset összes körülményét mérlegelve azt vizsgálja, hogy a jognyilatkozat
jóváhagyása a gyermek vagy a gondokság alá helyezett személy érdekeit szolgálja-e.”
79. §

(1) A Gyer. 156. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a gyermek, a cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott
gondnokság alatt álló személy, az ismeretlen helyen levő, az ügyeinek vitelében akadályozott személy vagy
a magzat ingó vagyonra vonatkozó öröklési érdeke veszélyeztetve van, a gyámhivatal az ingóságot leltároztatja és
kezdeményezi a hagyatéki eljárás lefolytatását.”
(2) A Gyer. 156. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a hagyatéki leltár alapján)
„c) elbírálja
ca) a kiskorút öröklési jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre, valamint a külön is
visszautasítható vagyontárgyak öröklésének visszautasítására vonatkozó jognyilatkozat, vagy
cb) a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott gondnokság alatt álló személyt öröklési
jogviszony alapján megillető jogra vagy őt terhelő kötelezettségre vonatkozó jognyilatkozat
gyámhatósági jóváhagyására vonatkozó törvényes képviselői kérelmet.”
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80. §		
A Gyer. 158/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a vagyonos kiskorú önjogúvá válik, vagy a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezést a bíróság
megszünteti, a gyámhivatal haladéktalanul a 143. §-ban foglaltak szerint jár el.”
81. §

(1) A Gyer. 158/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A számadás elbírálása során a gyámhivatal
a) a benyújtott iratok alapján megvizsgálja a számadás helyességét, elbírálja a kiadások szükségességét, értékeli
a gazdálkodás során tanúsított gondosságot,
b) indokolt esetben beszerzi a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott nagykorú személy, és
– ha nem ő a vagyon kezelője – a törvényes képviselő, a hozzátartozók, valamint a fogyatékosok vagy pszichiátriai
betegek otthona vezetőjének a számadásra vonatkozó észrevételeit, és
c) indokolt esetben meghallgatja a korlátozottan cselekvőképes gyermeket a számadással kapcsolatos véleménye
megismerése céljából.”
(2) A Gyer. 158/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti észrevételeket a gyámhivatal felhívásától számított tizenöt napon belül lehet
megtenni.”

82. §		
A Gyer. 158/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a gyámhivatal a Pp.
123. §-ában foglaltaknak megfelelően kötelezettség megállapítása iránt pert indít. A gyámhivatal a kereset
benyújtásával egyidejűleg a Ptk. 4:159. § e) pontja alapján a szülőtől a vagyonkezelés és a vagyoni ügyekben
való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy
megvonhatja, a kiskorú részére eseti gyámot, a gondnokolt részére eseti gondnokot rendel, illetve a gyámot,
gondnokot tisztségéből elmozdítja.”
83. §

(1) A Gyer. 159/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A gondnoki számadásra és a jelentésben foglalt beszámolóra vonatkozó külön szabályok”
(2) A Gyer. 159/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159/A. § (1) A gyámhivatal a közeli hozzátartozó gondnok kérelmére akkor engedélyezhet egyszerűsített éves
számadást, ha a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően korlátozott személy azt nem ellenzi, illetve
érdekével az egyszerűsített számadás engedélyezése nem ellentétes.
(2) Egyszerűsített számadás engedélyezése esetén a rendszeres számadásban a bevételeket és a kiadásokat nem kell
tételesen feltüntetni, és az igazoló iratokat sem kell csatolni.
(3) A gyámhivatal nem kötelezi évenkénti rendes vagy egyszerűsített számadásra a gondnokot, ha a gondnokoltnak
nincs vagyona, és rendszeres jövedelmének havi összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének
a) négyszeresét, feltéve, hogy a gondnok a gondnokolt szülője, ideértve a nevelő-, mostoha- és örökbefogadó szülőt
is, vagy
b) háromszorosát az a) pont alá nem tartozó esetben.
(4) A gondnok a (3) bekezdés szerinti esetben is évente, vagy a gyámhivatal felhívására bármikor köteles beszámolni
gondnokoltja helyzetéről és az érdekében megtett intézkedéseiről.
(5) A hivatásos gondnok a (3) bekezdés szerinti esetben is éves számadásra és beszámolásra köteles.
(6) Bizonylat nélkül fogadhatók el az élelmezéssel és a háztartással kapcsolatos költségek, feltéve, hogy ezen
költségek havonta nem haladják meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát.
(7) Az (1)–(6) bekezdés alkalmazása során a számadási kötelezettség teljesítése évében irányadó öregségi nyugdíj
legkisebb összegét kell figyelembe venni.”
84. §		
A Gyer. Hetedik Rész XXII. Fejezete a következő 160. §-sal egészül ki:
„160. § (1) A számadás elbírálása és a jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyása során a gyámhivatal figyelembe
veszi a cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy véleményét és a számadásra tett észrevételét.
(2) A gyámhivatal a gondnokolt kérelmére biztosítja, hogy a gondnokolt a vagyonáról vezetett nyilvántartásokba és
a gondnok működésével összefüggő dokumentumokba betekinthessen, és azokról másolatot készíthessen.
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(3) A jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyása során a gyámhivatal értékeli a gondnoknak a gondokoltja
érdekében kifejtett tevékenységét, és a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy ellátásának,
gondozásának körülményeit, az abban bekövetkezett változásokat.
(4) A jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyásához a gyámhivatal indokolt esetben tájékoztatást kér
a) a családsegítő szolgálattól a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló, bentlakásos szociális
intézményi ellátásban nem részesülő személy életkörülményeiről, valamint arról, hogy a gondnokolt hozzájut-e
a szükségleteihez illeszkedő és elérhető szolgáltatásokhoz, vagy
b) a bentlakásos szociális intézmény, a támogatott lakhatás vezetőjétől a gondnokolt körülményeiről és a gondnok
tevékenységéről.
(5) Ha a gyámhivatal huszonegy napon belül nem kéri fel a gondnokot a jelentésben foglalt beszámolója
kiegészítésére vagy új beszámoló benyújtására, a jelentésben foglalt beszámolót jóváhagyottnak kell tekinteni.
A kiegészített vagy új jelentésben foglalt beszámoló jóváhagyásáról a gyámhivatal huszonegy napon belül dönt.
A gyámhivatal szükség esetén
a) intézkedik a gondnoknak az egyszerűsített számadás helyett éves, rendes számadásra történő kötelezéséről, és
b) felhívja a gondnokot arra, hogy kezdeményezze gondnokoltja érdekében a szükségleteihez illeszkedő és elérhető
szolgáltatások igénybevételét.”
85. §		
A Gyer. a következő 186–191. §-sal egészül ki:
„186. § A 2014. március 15-én folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletnek, továbbá a gyermekvédelmi
és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló
331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletnek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb
módosításáról szóló 70/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel megállapított
a) 8/C. § (2) bekezdését,
b) 20. § (3) és (4) bekezdését, 30/A–30/D. §-t, 30/H. § (4) bekezdését, 33. § (5) bekezdés b) pontját, valamint 33/B. §
(1) bekezdését, és
c) 79. § h) pontját és 80. § (4) bekezdését.
187. § Amíg a gyermeknek nem rendelnek gyermekvédelmi gyámot, gyermekvédelmi gyám alatt
a) a 37. § (1a) bekezdése alkalmazásában a gyermek gyámját,
b) a 37. § (3) és (4) bekezdése alkalmazásában a gyermek törvényes képviseletének ellátására a Ptk. alapján kirendelt
eseti gyámot,
c) a 40. § (1) bekezdése alkalmazásában a hivatásos gyámot, a gyermekotthon vezetőjét és a gyermek törvényes
képviseletének ellátására a Ptk. alapján kirendelt eseti gyámot,
d) a 42. § (2) bekezdése alkalmazásában a hivatásos gyámot, a gyermekotthon vezetőjét és a gyermek törvényes
képviseletének ellátására a Ptk. alapján kirendelt eseti gyámot, és
e) a 45. § (1) bekezdése alkalmazásában a gyermek törvényes képviseletének ellátására a Ptk. alapján kirendelt eseti
gyámot
kell érteni.
188. § A 2014. március 15-e és 2014. június 30-a között indult örökbefogadási eljárásokban, az örökbefogadás
engedélyezése során – a titkos örökbefogadás kivételével – az örökbe fogadó szülő kérheti, hogy a születési
anyakönyvbe az örökbefogadásnak csak a tényét jegyezzék be.
189. § A gyámhivatal 2014. szeptember 15-éig illetékességi területén – a rendelkezésre álló adatok és
a gyermekjóléti szolgálattól 2014. augusztus 15-éig beszerzett adatok alapján – megvizsgálja azoknak
a gyermekeknek a helyzetét, akiknek szülője együtt él a szülői felügyelettől megfosztott másik szülővel. A vizsgálat
eredményeként a gyámhivatal 2014. szeptember 15-éig
a) pert indít a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülő szülői felügyeleti jogának visszaállítása iránt, ha
a szülői felügyeleti jog megszüntetésére okot adó körülmények már nem állnak fenn, és a gyermek érdekét nem
veszélyezteti, ha egy háztartásban él a szülővel, vagy
b) megállapítja a szülői felügyeleti jogától megfosztott szülővel együtt élő szülő szülői felügyeleti jogának
szünetelését és a gyermeknek gyámot rendel, ha az a) pontban foglalt intézkedés alkalmazására nincs lehetőség.
190. § A gyámhivatal 2014. szeptember 15-éig határozatban rendelkezik a gyermeknek a házasságról, a családról
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 82. § (2) bekezdése alapján beszolgáltatott pénzének és értéktárgyainak
a szülő részére történő kiadásáról. A gyámhivatal a határozat rendelkező részét megküldi a gyermek vagyona
tekintetében érintett hitelintézetnek és más érintett szervnek. A gyámhivatal a 2014. március 15-én a házasságról,
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a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 82. § (2) bekezdése alapján folyamatban lévő, a gyermek
pénzének és értéktárgyainak beszolgáltatására irányuló eljárást megszünteti.
191. § A gyermek sorsát érintő, a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 72/B. §
(2) bekezdése szerinti lényeges kérdésekben 2014. március 15-én folyamatban lévő gyámhatósági ügyekben
a 2014. március 14-én hatályos szabályok alapján kell eljárni.”
86. §

(1) A Gyer.
   1. 2. § b) pontjában az „együttesen” szövegrész helyébe a „közösen” szöveg,
   2. 6. § (1) bekezdésében a „Gyszr.” szövegrész helyébe a „Gyár.” szöveg,
  3. 8. § (4) bekezdésében a „cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezett” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességében részlegesen korlátozott” szöveg,
  4. 10. § (3) bekezdésében az „együttesen” szövegrész helyébe a „közösen” szöveg, a „Csjt. 86. §-ának
(3) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:156. § (1) bekezdése” szöveg,
   5. 11. § (3) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
12/D. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:12. § (4) bekezdése, 2:14. § (3) bekezdése” szöveg,
  
6. 11. § (5) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy” szöveg,
   7. 28. § (4) bekezdésében a „Csjt. 52. §-ának (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:133. § (2) bekezdése”
szöveg,
  8. 30/E. § (2) bekezdésében a „kapcsolattartás szabályozására” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás
rendezésére” szöveg,
  9. 30/G. § (1) bekezdésében a „kapcsolattartás szabályozására” szövegrész helyébe a „kapcsolattartás
rendezésére” szöveg, a „kapcsolattartásának szabályozásáról” szövegrész helyébe a „kapcsolattartásáról”
szöveg,
10. 30/G. § (2) bekezdés e) pontjában az „értesítési kötelezettségükre” szövegrész helyébe a „tájékoztatási
kötelezettségükre” szöveg,
11. 30/H. § (1) bekezdés c) pontjában az „értesítési kötelezettségükre” szövegrész helyébe a „tájékoztatási
kötelezettségükre” szöveg,
12. 30/H. § (3) bekezdésében a „28. § (1) bekezdésben” szövegrész helyébe a „28. § (1) és (3) bekezdésében”
szöveg,
13. 31. § (1) bekezdésében a „gyámhivatal, illetve a bíróság a kapcsolattartás szabályozására” szövegrész helyébe
a „gyámhivatal a kapcsolattartás rendezésére” szöveg,
14. 33. § (1) bekezdésében a „kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozat” szövegrész helyébe
a „kapcsolattartásra vonatkozó határozat” szöveg,
15. 33. § (1) bekezdés a) pontjában a „kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban” szövegrész
helyébe a „kapcsolattartásra vonatkozó határozatban” szöveg,
16. 33. § (2) bekezdésében a „kapcsolattartás engedélyezése tárgyában hozott határozatban” szövegrész helyébe
a „kapcsolattartásra vonatkozó határozatban” szöveg,
17. 33/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „4 hónapig [30/A. § (3) bek.]” szövegrész helyébe a „két hónapig” szöveg,
18. 33/B. § (3) bekezdés b) pontjában az „újraszabályozására, illetve megszüntetésére” szövegrész helyébe
a „megváltoztatására vagy megvonására” szöveg,
19. 37. § (7) bekezdésében a „Csjt. 48/A. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:124. § (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
20. 39. § (2a) bekezdés d) pontjában a „tevékenységet végző és pszichológus végzettségű” szövegrész helyébe
a „tevékenységet végző, pszichológus végzettségű” szöveg,
21. 39. § (3) bekezdés b) pontjában az „egészségileg károsodott” szövegrész helyébe az „egészségi problémával
küzdő” szöveg,
22. 41. § (1a) bekezdésében a „gyermekvédelmi szakszolgálatot” szövegrész helyébe a „38. § (2)–(2b) bekezdése
szerint illetékes gyermekvédelmi szakszolgálatot” szöveg,
23. 47. § (2) bekezdés d) pontjában a „Csjt. 47. §-ának (1)–(2) bekezdése, valamint a 48. §-a” szövegrész helyébe
a „Ptk. rendelkezései” szöveg,
24. 48. § (1) bekezdés b) pontjában a „Csjt. 56. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:138. §
(2) bekezdésében” szöveg,
25. 48. § (2) bekezdés e) pontjában a „Csjt. 56. § (2) bek.” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:138. § (1) és (2) bekezdése”
szöveg,
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

48. § (3) bekezdés e) pontjában a „Csjt. 58. § (1) bek.” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:141. §-a” szöveg,
49. § (3) bekezdésében a „külföldön van” szövegrész helyébe az „olyan államban van, amely nem részese
a (4) bekezdés szerinti egyezménynek” szöveg,
49. § (4) bekezdésében a „külföldi állampolgárságú” szövegrész helyébe a „külföldön szokásos tartózkodási
hellyel rendelkező” szöveg,
49. § (6) bekezdésében a „személy nyilvántartásba vételéről” szövegrész helyébe a „személynek az egységes
örökbefogadási nyilvántartásba vételéről” szöveg,
49. § (7) bekezdésében a „Központi Hatóságon” szövegrész helyébe a „külföldi Központi Hatóságon” szöveg,
50. § (4) bekezdésében az „a 49. § (4) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „az ügyben eljáró külföldi”
szöveg,
50. § (6) bekezdésében az „örökbefogadását nem kezdeményezték, illetve az örökbefogadásra” szövegrész
helyébe az „örökbefogadására” szöveg,
50. § (7) bekezdésében a „Csjt. 48. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:128. §
(1) bekezdésében” szöveg,
51. § (1) bekezdés b) pontjában a „külföldi örökbefogadás Csjt. 49. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész
helyébe a „nemzetközi örökbefogadás Ptk. 4:129. § (2) bekezdésében” szöveg,
51. § (1) bekezdés c) pontjában a „jóváhagyása” szövegrész helyébe az „engedélyezése” szöveg,
51/A. § (1) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes örökbefogadott” szövegrész helyébe
a „korlátozottan cselekvőképes kiskorú örökbefogadott” szöveg,
52. § (2) bekezdésében a „46. § (1) bekezdésének a)–i) pontjában” szövegrész helyébe a „46. §
(1) bekezdésében” szöveg,
52. § (4) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes örökbefogadott” szövegrész helyébe a „korlátozottan
cselekvőképes kiskorú örökbefogadott” szöveg,
52/B. § (4) bekezdésében az „örökbefogadási eljárásban részt vett” szövegrész helyébe az „örökbefogadási
eljárásban döntést hozó gyámhivatalnak és az eljárásban részt vett” szöveg,
53. § (1) bekezdésében a „Csjt. 53/A. § (2) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:135. §
(1) bekezdésében” szöveg,
53. § (2) bekezdésében a „Csjt. 53/A. § (2) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:135. §
(1) bekezdésében” szöveg,
53. § (3) bekezdésében a „Csjt. 53/A. § (7) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:136. §-ában” szöveg,
53/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe
a „cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú, vagy cselekvőképtelen nagykorú, vagy
cselekvőképességében a származás megismerésével összefüggő jognyilatkozatok tekintetében részlegesen
korlátozott személy” szöveg,
53/B. § (5) bekezdésében a „Csjt. 53/A. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:135. § (4) bekezdése”
szöveg,
56. § (2) bekezdésében a „Csjt. 37. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:101. §
(1) bekezdésében” szöveg,
58. § (1) bekezdésében a „[Csjt. 37. § (5) bek.] eseti gondnok” szövegrész helyébe a „[Ptk. 4:102. §
(1) bekezdése] eseti gyám” szöveg,
58. § (2) bekezdésében a „méhmagzatnak gondnokot” szövegrész helyébe a „magzatnak” szöveg,
62. § (3) bekezdésében a „Csjt. 41. §-ának (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:151. §-ában” szöveg,
65. § (1) bekezdés e) pontjában a „Gyvt. 20. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 20. §
(2) bekezdésében” szöveg,
65/C. § b) pontjában a „Csjt. 61. §-ában” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:196. és 4:197. §-ában” szöveg,
66. § (3) bekezdésében a „Csjt. 104. § (1) bek.” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:238. § (1) bekezdése” szöveg,
66/A. § (2a) bekezdésében az „Az Szt.” szövegrész helyébe az „A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.)” szöveg,
82. § (1) bekezdésében a „Gyvt. 11. §-ának (1)–(2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 11. §
(1) és (2) bekezdésében” szöveg,
83/A. § (2) bekezdés b) pontjában az „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény” szövegrészek helyébe az „az Szt.” szöveg,
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83/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „városfejlesztési stratégia” szövegrész helyébe a „településfejlesztési
stratégia” szöveg,
91. § (2) bekezdésében a „Gyvt. 69. § (3) és (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 69. § (3) bekezdése”
szöveg,
91/A. § (1) bekezdés c) pontjában, (2) és (4) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti
gyám” szöveg,
91/A. § (6) bekezdésében az „eseti gondnokul” szövegrészek helyébe az „eseti gyámul” szöveg,
91/A. § (7) bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti gyámot” szöveg,
91/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” szöveg, a „Gyvt.
68/A. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 68/B. § (5) bekezdése” szöveg,
91/B. § (1) bekezdés f ) pontjában az „eseti gondnokkal” szövegrész helyébe az „eseti gyámmal” szöveg,
91/B. § (6) és (7) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” szöveg,
91/C. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában, (2) bekezdésében és (3) bekezdés b) pontjában az „eseti
gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” szöveg,
91/D. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti
gyámot” szöveg,
91/D. § (6) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrészek helyébe az „eseti gyám” szöveg,
91/D. § (7) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” szöveg,
91/D. § (8) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrészek helyébe az „eseti gyám” szöveg,
91/D. § (9) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrészek helyébe az „eseti gyám” szöveg, az „eseti
gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti gyámot” szöveg,
91/D. § (10) bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti gyámot” szöveg,
92. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „Gyvt. 70. § (1) bekezdésében és 128. §-ában” szövegrész helyébe
a „Ptk. 4:187. § (1) bekezdésében, a Gyvt. 81. § (1a) bekezdésében és 128. §-ában” szöveg,
93. § (1) bekezdés e) pontjában a „Gyvt. 71. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:188. § (3) bekezdése”
szöveg,
102. § (1) bekezdés h) pontjában a „Csjt. 48/A. §-a” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:124. §-a” szöveg,
105. § (1) bekezdés c) pontjában a „Csjt. 48/A. §-a” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:124. §-a” szöveg,
115. § (1) bekezdésében a „Csjt.-nek” szövegrész helyébe a „Ptk.-nak” szöveg,
117. § (1) bekezdés a) pontjában a „Főigazgatóság főigazgatójával” szövegrész helyébe a „Főigazgatóságnak
a gondozási díj fizetésére kötelezett lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyei,
fővárosi kirendeltségével (a továbbiakban: illetékes kirendeltség)” szöveg,
118. § (3) bekezdésében a „Főigazgatóságot” szövegrész helyébe a „Főigazgatóság illetékes kirendeltségét”
szöveg,
118. § (4) bekezdésében a „Btk.” szövegrész helyébe a „Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény”
szöveg,
127. § (2) bekezdés j) pontjában a „gyermeke” szövegrész helyébe a „hathetes életkornál fiatalabb gyermeke”
szöveg,
127. § (3) bekezdésében az „ , és a gyermeket ideiglenesen a leendő örökbefogadó szülőnél helyezték el
[Csjt. 98. § (4) bek. d) pont]” szövegrész helyébe a „[Ptk. 4:230. § c) pontja]” szöveg,
127. § (4) bekezdésében a „gyermekének” szövegrész helyébe a „hathetes életkornál fiatalabb gyermekének”
szöveg,
130. § (1) bekezdés b) pontjában az „időpontját” szövegrész helyébe a „129/A. § szerinti időpontját” szöveg,
131. § (3) bekezdésében a „Gyvt. 128. §-ával” szövegrész helyébe a „Gyvt. 128. §-ában” szöveg, a „vállaló
személyt” szövegrész helyébe a „vállaló valamennyi személyt” szöveg,
134/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „Ptk. 19/B. § (2) bek.” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:32. § (2) bekezdése”
szöveg,
134/A. § (1) bekezdés d) pontjában a „Ptk. 18/A. § (2) bek., 14. § (6) bek.” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:26. §
(2) bekezdése” szöveg,
134/A. § (1) bekezdés e) pontjában a „Ptk. 16. § (1) bek. e) pont” szövegrész helyébe a „Ptk. 2:23. § (1) bekezdés
e) pontja” szöveg,
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

96.

97.
98.
99.
100.

101.
102.
103.
104.
105.
106.

141. § (2) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrészek helyébe az „eseti gyám, eseti gondnok” szöveg,
141. § (4) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám, az eseti gondnok” szöveg,
142. § (3) bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti gyámot, az eseti gondnokot”
szöveg,
143. §-ában a „nagykorúság elérése” szövegrész helyébe a „gyámság alatt álló gyermek nagykorúságának
elérése” szöveg,
143. § e) pontjában a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „cselekvőképességében a vagyoni
ügyeit érintően korlátozott” szöveg,
Hatodik Rész XIX. Fejezetének címében a „megszüntetése” szövegrész helyébe a „módosítása, megszüntetése”
szöveg,
144. § (3) bekezdésében a „korlátozó, illetve kizáró gondnokság alá helyezést kimondó ítéletében” szövegrész
helyébe „érintő bírósági ítéletben” szöveg,
146. § (2) bekezdésében az „általános jelleggel, illetve a cselekvőképességet korlátozó” szövegrész helyébe
az „a cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó” szöveg,
146. § (3) bekezdésében a „gondnokság alatt” szövegrész helyébe a „vagyoni ügyeit érintően gondnokság
alatt” szöveg,
147. § (1) bekezdésében a „Csjt. 82. §-ának (2) bekezdése alapján a gyermek, illetve a Ptk. 20/B. §-a alapján”
szövegrész helyébe a „Ptk. 4:159. § a) pontja vagy a Ptk. 4:236. §-a alapján a gyermek, vagy a Ptk. 2:23. §
(1) bekezdés d) és e) pontja alapján” szöveg,
149. § (4a) és (4b) bekezdésében az „az adott jognyilatkozat megtétele tekintetében korlátozottan
cselekvőképes személy” szövegrész helyébe az „a cselekvőképességében a vagyoni ügyeit érintően
korlátozott személy” szöveg,
157. § (1) bekezdés a) pontjában a „méhmagzat” szövegrész helyébe a „magzat” szöveg,
157. § (4) bekezdésében a „vagyonkezelőt” szövegrészek helyébe a „gyámot” szöveg,
Hetedik Rész XXII. Fejezetének címében a „jelentésére” szövegrész helyébe a „beszámolására” szöveg,
158. § (1) bekezdésében a „Csjt. 103. § (4) bekezdése, illetve a Ptk. 20/D. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe
a „Ptk. 4:239. § (1) bekezdése és a Ptk. 2:37. § (1) bekezdése” szöveg, a „jelentését” szövegrész helyébe
a „jelentésben foglalt beszámolóját” szöveg,
158. § (3) bekezdésében a „jelentést” szövegrész helyébe a „jelentésben foglalt beszámolót” szöveg,
158. § (5) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet tagja (részvényese)” szövegrész helyébe a „Pp. 396. §-a
szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) tagja, részvényese” szöveg,
158. § (7) bekezdés c) pontjában a „gondnokság” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő
gondnokság” szöveg,
158. § (9) bekezdésében a „Ptk. követelések elévülésére vonatkozó szabályai szerint” szövegrész helyébe
a „Ptk. 2:37. § (5) bekezdése és a Ptk. 4:243. § (2) bekezdése szerinti elévülés időtartama alatt” szöveg,
167. § (3) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes személy” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy” szöveg,
3. számú melléklet A) lap 3/A és 3/B táblázatához fűzött „Megjegyzés:” 1. pontjában a „házasságról, a családról
és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.)” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény Negyedik Könyve” szöveg

lép.
(2) A Gyer.
a)
41. § (2) bekezdés b) pontjában a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakmai véleményt” szöveg,
b)
46. § (1) bekezdés a) pontjában a „születési bejegyzésének anyakönyvi folyószámát” szövegrész helyébe
a „– ha rendelkezik vele – a születési bejegyzésének anyakönyvi folyószámát” szöveg,
c)
51. § (3) bekezdésében a „szakvéleményét” szövegrész helyébe a „szakmai véleményét” szöveg,
d)
52. § (1) bekezdés c) pontjában a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakmai vélemény” szöveg,
e)
54. § (3) bekezdésében a „születési anyakönyvi kivonata” szövegrész helyébe a „születési anyakönyvi
kivonatának adattartalma” szöveg,
f)
103. § (1) bekezdésében a „szakvéleménye” szövegrész helyébe a „szakmai véleménye” szöveg,
g)
103. § (3) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakmai vélemény” szöveg,
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h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
w)
lép.
87. §
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103. § (4) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakmai véleményt” szöveg,
a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakmai vélemény” szöveg,
103. § (5) bekezdésében a „szakvéleményét” szövegrész helyébe a „szakmai véleményét” szöveg,
103. § (6) bekezdésében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakmai véleményének” szöveg,
103. § (7) bekezdés h) pontjában az „igénylő” szövegrész helyébe az „igénylő és kettős szükségletű” szöveg,
103. § (12) bekezdés a) pontjában a „szakvéleményében” szövegrész helyébe a „szakmai véleményében”
szöveg,
103. § (12) bekezdés d) pont db) alpontjában a „szakvéleményéből” szövegrész helyébe a „szakmai
véleményéből” szöveg,
104. § (3) bekezdésében a „szakvéleményét” szövegrész helyébe a „szakmai véleményét” szöveg,
104. § (4) bekezdésében a „véleményének” szövegrész helyébe a „szakmai véleményének” szöveg,
104. § (5) bekezdésében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakmai véleményének” szöveg,
a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakmai vélemény” szöveg,
109. § (3) bekezdésében a „szakvéleménye” szövegrész helyébe a „szakmai véleménye” szöveg,
128. § (2) bekezdés a) pontjában a „másolata” szövegrész helyébe a „kivonatának adattartalma” szöveg,
128. § (2) bekezdés b) pontjában a „másolatát” szövegrész helyébe a „kivonatának adattartalmát” szöveg,
131. § (2) bekezdésében a „másolatát” szövegrész helyébe a „kivonatának adattartalmát” szöveg,
167. § (7) bekezdés a) pontjában a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakmai véleményt” szöveg,
167. § (8) bekezdésében a „szakvéleményt” szövegrészek helyébe a „szakmai véleményt” szöveg,
169/A. § (4) bekezdésében az „eseti gondnokot” szövegrész helyébe az „eseti gyámot” szöveg

(1) Hatályát veszti a Gyer.
a)
27. § (7) bekezdése,
b)
28. § (1) bekezdésében a „nagykorú” szövegrész,
c)
31. § (4) bekezdésében az „ , illetőleg a bíróság” szövegrész,
d)
39. § (3) bekezdés c) pontjában a „(4) bekezdés szerinti nyilvántartást vezető” szövegrész,
e)
39. § (10) bekezdésében a „nyilvántartást vezető” szövegrész,
f)
45. § (5) bekezdésében a „határozatban” szövegrész,
g)
46. § (4) bekezdésében a „– figyelemmel a 40. § (2) bekezdésére –” szövegrész,
h)
49. § (8) bekezdése,
i)
72. §-ában a „[8. § (5) bek.]” szövegrész,
j)
87. § g) pontja,
k)
118. § (4) bekezdésében a „tartás elmulasztása (1978. évi IV. törvény 196. §), illetve” szövegrész,
l)
132. § (2)–(4) bekezdése,
m)
133. § (1) bekezdés e) pontja,
n)
134. § (4)–(6) bekezdése,
o)
135. §-a és az azt megelőző alcím,
p)
138. §-a és az azt megelőző alcím,
q)
139. §-a és az azt megelőző alcím, és
r)
158/C. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti a Gyer. 114/B. § (1) bekezdése.

2. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
88. §

(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.) 4. § b) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„b) megállapítja a szülői felügyeleti jog szünetelését, feléledését, megszűnését,”
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(2) A Gyár. 4. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a gyermekek védelme érdekében)
„g) figyelemmel kíséri a nevelésbe vett gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő kapcsolatának alakulását,
a szülőnek a gondozó személlyel vagy intézménnyel való együttműködését, indokolt esetben elrendeli a kötelező
támogatott közvetítői eljárás igénybevételét,”
89. §

(1) A Gyár. 6. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A járási gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében)
„c) hozzájárul
ca) a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez,
cb) a korlátozottan cselekvőképes kiskorú és a cselekvőképességében a származás megállapításával összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy apaság megállapítása és apasági vélelem
megtámadása iránti perindításához, ha a törvényes képviselő a hozzájárulás megadásában tartósan akadályozott
vagy a hozzájárulást nem adja meg,
cc) a cselekvőképtelen jogosult érdekében a törvényes képviselő által az apaság megállapítása, az apasági vélelem
megtámadása iránti és az anyasági per megindításához,
d) eseti gyámot rendel a gyermek részére, ha
da) az apaság megállapítása iránti perben a gyermek nem az anya pertársa,
db) az anya a gyermek törvényes képviselője, és az apai elismerő nyilatkozathoz a hozzájárulást azért nem adhatja
meg, mert az anya és a gyermek között érdekellentét áll fenn,”
(2) A Gyár. 6. §-a a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(A járási gyámhivatal a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében)
„e) jóváhagyja az anyának kiskorú gyermekével együttes perindítását az apaság vélelmének megdöntése iránt,
f ) megállapítja az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatait, és
g) megtámadja az apai elismerő nyilatkozatot, ha azt jogszabály megkerülése céljából tették.”

90. §		
A Gyár. 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A megyeszékhelyen működő járási gyámhivatal, a fővárosban a fővárosi kormányhivatal V. kerületi gyámhivatala, Pest
megyében a Pest Megyei Kormányhivatal Szentendrei Járási Hivatalának gyámhivatala (a továbbiakban együtt: kijelölt
gyámhivatal) az örökbefogadással kapcsolatban]
„c) dönt az örökbefogadás engedélyezéséről, az utánkövetésről, és intézkedik a titkolt terhességből született
gyermek iratainak az örökbefogadó szülő részére történő kiadásáról,”
91. §

(1) A Gyár. 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet)
„a) a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése, a szülői felügyelet, az egyes szülői felügyeleti jogok gyakorlásának
megváltoztatása, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése, a gyermek kiadása,”
(iránt.)
(2) A Gyár. 8. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal pert indíthat, illetve kezdeményezhet)
„e) a gondnokság alá helyezés, annak fenntartása, megszüntetése, a cselekvőképességet részlegesen korlátozó
gondnokság cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokságra változtatása, a cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása,
a cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság esetén a gondnokolt által önállóan nem gyakorolható
ügycsoportok módosítása, a választójogból való kizárás, valamint a választójogból való kizárás megszüntetése,”
(iránt.)
(3) A Gyár. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A járási gyámhivatal feljelentést tesz
a) a gyermek veszélyeztetése,
b) a tartási kötelezettség elmulasztása, vagy
c) az a) és a b) pontban foglaltakon kívül a gyermek sérelmére elkövetett más bűncselekmény
miatt.”
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92. §		
A Gyár. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A járási gyámhivatal a jogszabályban meghatározott esetben kéri a bíróságtól az eltűnt személy holtnak
nyilvánítását.”
93. §		
A Gyár. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A járási gyámhivatal a kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban
a) dönt a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról, indokolt esetben
felügyelt kapcsolattartást rendel el, továbbá a kapcsolattartási ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás
vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét rendeli el,
b) intézkedik a kapcsolattartásra vonatkozó bírósági vagy gyámhivatali határozat végrehajtásáról,
c) dönt a szülő jognyilatkozatának érvényességéhez szükséges jóváhagyásról,
d) dönt, ha a közös szülői felügyelet gyakorlása során a szülők – a lelkiismereti és vallásszabadság körébe tartozó
kérdés kivételével – valamely kérdésben nem tudnak megállapodni, valamint a szülői felügyeleti joggal kapcsolatos
ügyben kötelező gyermekvédelmi közvetítői eljárás vagy kötelező támogatott közvetítői eljárás igénybevételét
rendeli el,
e) hozzájárul a gyermek családba fogadásához,
f ) dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról,
g) jóváhagyja a gyermek részére a szülők lakóhelyének vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási helynek
az elhagyását,
h) dönt a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről,
i) eljár a tartásdíj külföldön való behajtása tárgyában New Yorkban, az 1956. évi június hó 20. napján kelt egyezmény
alapján a külföldön lakó vagy tartózkodó személy tartásdíj iránti igényével kapcsolatos ügyben, továbbá – a Tanács
4/2009/EK rendelete (2008. december 18.) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó
jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről, valamint
a gyermektartás és a családi tartások egyéb formáinak behajtásáról szóló, 2007. november 23-i hágai egyezmény
és a tartási ügyekre vonatkozóan az igazságügyért felelős miniszter által közzétett viszonossági nyilatkozat alapján
a Magyarország vonatkozásában kijelölt Központi Hatóság megkeresésére – közreműködik a tartásdíjat megállapító
és a tartásdíj megfizetésére kötelező határozat meghozatalára irányuló kérelmek, a tartásdíj felemelésére vonatkozó
kérelmek és a tartásdíj leszállítására vagy megszüntetésére vonatkozó kérelmek ügyében,
j) engedélyezi a tanköteles gyermek művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében történő
foglalkoztatását, és
k) eljár a megelőlegezett gyermektartásdíj kötelezett által meg nem térített összegének elengedésére,
csökkentésére vagy részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében.”
94. §		
A Gyár. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A járási gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott döntéshozatallal
kapcsolatban
a) a gyermek részére családbafogadó gyámot vagy gyermekvédelmi gyámot rendel, a nevelőszülőt egyes gyámi
feladatok ellátására gyámként kirendeli,
b) ideiglenes gondnokot, gondnokot, hivatásos gondnokot rendel, és felügyeli tevékenységüket,
c) felügyeli a családbafogadó gyám, valamint felügyeli és irányítja a gyermekvédelmi gyám tevékenységét,
d) felfüggeszti, elmozdítja vagy felmenti a gyámot, a gondnokot,
e) külön jogszabályban meghatározott esetekben zárlatot rendel el, zárgondnokot, eseti gondnokot, eseti gyámot,
ügygondnokot, a magzat részére gyámot rendel és ment fel, továbbá megállapítja a munkadíjukat,
f ) felveszi és jegyzőkönyvbe foglalja az előzetes jognyilatkozatot, valamint gondoskodik annak az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásába való bejegyzésre jogosult bíróságnak történő megküldéséről, és
g) támogatót, hivatásos támogatót rendel ki, felügyeli a tevékenységét, valamint felfüggeszti, elmozdítja vagy
felmenti a támogatót, hivatásos támogatót.”
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95. §		
A Gyár. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 187/A. §-a szerinti hozzájárulás megadása a tizennyolcadik
életévét betöltött, cselekvőképességében bármely ügycsoportban részlegesen korlátozott személy művi meddővé
tétel elvégzése iránti kérelméhez a járási gyámhivatal hatáskörébe tartozik.”
96. §		
A Gyár. 11. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A járási gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban)
„a) dönt a gyermekek és gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán
történő elhelyezéséről, az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe
történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről, továbbá a Ptk. 4:159. §-a
szerinti intézkedések közül azt alkalmazza, amellyel legnagyobb biztonsággal megóvható a gyermek vagyona,”
97. §		
A Gyár. a következő 19/A. §-sal egészül ki:
„19/A. § A Kormány a szociális és gyámhivatalt jelöli ki
a) a Gyvt. 102. § (1) és (2) bekezdésében a hivatásos gondnokok, és
b) a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 7. § (3) bekezdés a) pontjában és 9. §
(1) bekezdésében a hivatásos támogatók
foglalkoztatásával, valamint képzésének és továbbképzésének megszervezésével összefüggésben meghatározott
feladatok ellátására.”
98. §		
A Gyár. 21. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A támogatott döntéshozatallal kapcsolatos eljárás lefolytatására a támogatásra szoruló személy lakóhelye,
annak hiányában tartózkodási helye szerinti járási gyámhivatal illetékes.”
99. §

(1) A Gyár. 22. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(6) A magzat részére az a járási gyámhivatal illetékes gyámot rendelni, amelynek területén az anya lakóhelye van.
(7) Ha a gyám, eseti gyám vagy gondnok, eseti gondnok személyében változás történt, és ez illetékesség-változást
eredményez, a vagyonkezelésre jogosult volt gyám, eseti gyám vagy gondnok, eseti gondnok az illetékessé vált
járási gyámhivatalnak tartozik végszámadással.”
(2) A Gyár. 22. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Ha a gyermek a gyámhivatal jóváhagyásával a szülők lakóhelyét vagy a szülők által kijelölt más tartózkodási
helyet elhagyta, ezt követően a járási gyámhivatal illetékességét a gyermek lakóhelye határozza meg.”

100. § (1) A Gyár. 23. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a gyermeket a járási gyámhivatal ideiglenes hatállyal
a) a különélő másik szülőnél, másik hozzátartozónál vagy arra alkalmas más személynél helyezte el, a gyermek
ügyében – a gyermek elhelyezésére irányuló per jogerős befejezéséig – az a járási gyámhivatal jár el, amelynél
az elsőfokú eljárás indult,
b) elhelyezte, és számára gyermekvédelmi gyámot rendelt, az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára
a gyermekvédelmi gyámot rendelő járási gyámhivatal illetékes.
(3) Ha a gyermeket nevelésbe vették, a járási gyámhivatal illetékessége mindaddig fennáll, ameddig a gyermek
lakóhelye nem változik meg. Ha a gyermek lakóhelye megváltozik, a járási gyámhivatal illetékességét
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a gyermek lakóhelye határozza meg. Az illetékességváltozás a gyermek
valamennyi, a járási gyámhivatal hatáskörébe tartozó ügyére kiterjed.”
(2) A Gyár. 23. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A nevelésbe vett kiskorú szülő gyermekének ügyében az a gyámhivatal illetékes eljárni, amelyik a kiskorú szülő
nevelésbe vétele iránt eljárt.”
(3) A Gyár. 23. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az örökbefogadás előtti eljárásra az a járási gyámhivatal illetékes, amelynek területén az örökbe fogadni
szándékozó személy lakóhelye van. Ha az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye különböző járási gyámhivatalok
illetékességi területén van, az eljárásra – kölcsönös tájékoztatás mellett – az örökbe fogadni szándékozók lakóhelye
szerinti bármelyik járási gyámhivatal illetékes.”
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(4) A Gyár. 23. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyámhivatalok
illetékességi területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhivatal jár el.
(8b) Ha az örökbe fogadni szándékozó házaspár lakóhelye és tartózkodási helye különböző gyámhivatalok
illetékességi területén található, a tartózkodási hely szerint illetékes gyámhivatal jár el. Ha az örökbe fogadni
szándékozó házaspár tartózkodási helye különböző gyámhivatalok illetékességi területén található, a gyámhivatal
illetékességét az a tartózkodási hely határozza meg, ahol a házaspár életvitelszerűen tartózkodik.”
101. §		
A Gyár.
a)
4. § a) pontjában a „nevelőszülőnél” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 4:122. § (2) bekezdése szerinti gyermekvédelmi nevelőszülőnél
(a továbbiakban: nevelőszülő)” szöveg,
b)
11/A. §-ában a „2004. évi CXL. törvény 51. § (2b) bekezdésében, 53. § (4c) bekezdésében” szövegrész helyébe
a „2004. évi CXL. törvény 51. § (2d) bekezdésében, 53. § (4d) bekezdésében” szöveg,
c)
16. § (2) bekezdésében a „Gyvt. 96. § (8a) bekezdése” szövegrész helyébe a „Gyvt. 96. § (7) bekezdése” szöveg,
d)
21. § (2) bekezdésében a „szülői felügyeletet együttesen gyakorló szülők” szövegrész helyébe a „szülői
felügyelet gyakorlására jogosult szülők” szöveg,
e)
22. § (10) bekezdésében a „Gyvt. 80. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Gyvt. 75/A. §
a) pontjában” szöveg,
f)
22. § (14) bekezdésében a „cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró” szövegrész helyébe
a „cselekvőképességet érintő” szöveg
lép.
102. §		
Hatályát veszti a Gyár. 11. § c) pontja.

3. Záró rendelkezések
103. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 25. § (7) és (9) bekezdése, a 28. §, a 34. §, a 36. § (3) bekezdése, az 54. §, az 55. §, a 86. § (2) bekezdése és a 87. §
(2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok
és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló
235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f ) és
g) pontjában, valamint a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 12. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ar.) az 1. §-át megelőzően a következő 1. alcím címsorral egészül ki:

„1. A gyámhatóságok, a gyermekjóléti szolgálatok, a személyes gondoskodást nyújtó szervek
és személyek, továbbá a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok által vezetett nyilvántartások”
2. §		
Az Ar. a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § A támogatott személyek nyilvántartásába fel kell venni azt a személyt, aki részére a gyámhivatal támogatót,
hivatásos támogatót rendelt.”
3. §		
Az Ar. a 11. §-át követően a következő 2. alcímmel egészül ki:

„2. Az egységes örökbefogadási nyilvántartás
11/A. § (1) A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) látja el az egységes örökbefogadási
nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatokat, üzemelteti az egységes örökbefogadási nyilvántartás
informatikai rendszerét, gondoskodik az adatbiztonsági követelmények teljesítéséről, és biztosítja az adatok
hozzáférhetőségét az arra jogosultak számára.
(2) Az egységes örökbefogadási nyilvántartással kapcsolatos nyilvántartási eseményeket az informatikai rendszer
folyamatosan, visszakereshető módon naplózza.
11/B. § (1) Az egységes örökbefogadási nyilvántartás részére történő adatszolgáltatást a (2) és a (4) bekezdés szerinti
személyek (a továbbiakban együtt: adatszolgáltatásra jogosult személy) teljesítik.
(2) Az egységes örökbefogadási nyilvántartásba történő adatszolgáltatásért a területi gyermekvédelmi szakszolgálat
vezetője, az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú
szervezet szakmai vezetője, illetve az országos örökbefogadást elősegítő szerv és a központi hatóság vezetője
(a továbbiakban együtt: e-képviselő) felel. Az e-képviselőnek ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal kell
rendelkeznie.
(3) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat esetén a fenntartó, örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
és örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet esetén a szervezet képviselője, az országos
örökbefogadást elősegítő szerv és a központi hatóság vezetője esetén a vezető felett munkáltatói jogkört gyakorló
személy – a Hivatal honlapján közzétett adatlapon – bejelenti az e-képviselő személyét a Hivatalnak. Haladéktalanul
be kell jelenteni a Hivatalnak, ha az e-képviselő bejelentett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnik.
(4) Az e-képviselő az örökbefogadással foglalkozó, ügyfélkapu hozzáférési jogosultsággal rendelkező munkatársai
közül az egységes örökbefogadási nyilvántartás részére történő adatszolgáltatásra további személyt vagy
személyeket jelölhet ki (a továbbiakban: e-ügyintéző).
(5) Az e-ügyintéző az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerében jelölhető ki, a kijelölés az egységes
örökbefogadási nyilvántartás rendszerében vonható vissza. Az e-képviselő köteles az egységes örökbefogadási
nyilvántartás rendszerében haladéktalanul bejelenteni, ha az e-ügyintéző bejelentett adatai megváltoztak.
(6) Az e-ügyintéző felkészítéséről az e-képviselő gondoskodik.
11/C. § (1) Az egységes örökbefogadási nyilvántartásba történő adatszolgáltatás közvetlen adatrögzítéssel történik.
(2) A közvetlen adatrögzítéssel történő adatszolgáltatást – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – attól
a naptól számított öt munkanapon belül kell teljesíteni, amikor az adat az adatszolgáltatásra köteles szervezethez
beérkezik. Ha az adat alapjául szolgáló döntés, bírósági határozat még nem jogerős, a jogerőre emelkedés
időpontját legkésőbb a jogerőre emelkedésről való tudomásszerzést követő öt munkanapon kell rögzíteni.
(3) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy adatait házastársi, rokoni
örökbefogadás esetén a gyámhatóság megkeresésének beérkezését, egyéb esetben a kérelem benyújtását követő
munkanap végéig rögzíti.
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(4) Az adatváltozást az adatszolgáltatásra köteles szervezet tudomására jutásának napjától számított
öt munkanapon belül kell rögzíteni.
(5) A (2)–(4) bekezdésben meghatározott határidőn túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az adatszolgáltatásra
jogosult személy számára az egységes örökbefogadási nyilvántartás – a Hivatal informatikai rendszerében,
az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az adatszolgáltatásra jogosult személy informatikai eszközében fellépő
üzemzavar miatt – az adatrögzítési határidőn belül munkaidőben legalább egy munkanapon keresztül nem volt
elérhető.
(6) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetnek
a) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat – a gyermeknek az örökbefogadó szülő gondozásába történő
kihelyezéséről szóló gyámhatósági határozat alapján – teszi lehetővé a hozzáférést azon örökbe fogadható
gyermekre vonatkozó adataihoz, akinek az örökbefogadását elősegíti,
b) a Hivatal – az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött és az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
által az egységes örökbefogadási nyilvántartás rendszerén keresztül másolatban megküldött megállapodás
alapján – teszi lehetővé a hozzáférést azon örökbe fogadni szándékozó személyre vonatkozó adataihoz, akivel a nyílt
örökbefogadás elősegítésére megállapodást kötött.
11/D. § A Kormány országos örökbefogadást elősegítő szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős
minisztert jelöli ki.”
4. §		
Az Ar. a 3. §-sal megállapított 11/D. §-át követően a következő 3. alcím címsorral egészül ki:

„3. Záró rendelkezések”
5. §		
Az Ar. a következő 13. és 14. §-sal egészül ki:
„13. § (1) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti I., III., IV., V/A., VII. és XV. számú adatlapot
a 2014. március 14-ét követően indult ügyekben kell alkalmazni.
(2) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti V. számú adatlapot a 2014. március 15-e és
2014. június 30-a között indult nevelésbe vételi ügyekben kell alkalmazni.
(3) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti VI. számú adatlapot a 2014. március 15-én
folyamatban lévő gyámrendelési és gondokság alá helyezési ügyekben, valamint a 2014. március 15-ét megelőzően
gyámság vagy gondnokság alá helyezett személyek esetében a családba fogadással és a gondnokság alá
helyezéssel kapcsolatos felülvizsgálati ügyekben kell alkalmazni.
(4) A 2014. március 15-én hatályos 1. számú melléklet szerinti X–XII. és XIV. számú adatlapot a 2014. március 14-ét
követően végzett adatszolgáltatások során kell alkalmazni.
14. § A 2014. március 15-én hatályos 2. számú melléklet szerinti adatlap-rendszert a 2014. március 15-e és 2014. június 30-a
között gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek tekintetében kell alkalmazni.”
6. §		
Az Ar. a következő 15. és 16. §-sal egészül ki:
„15. § A 2014. július 1-jén hatályos 1. számú melléklet szerinti V. számú adatlapot a 2014. június 30-át követően
indult nevelésbe vételi ügyekben, valamint a 2014. július 1-jét megelőzően indult nevelésbe vételi ügyek esetében
a nevelésbe vétel felülvizsgálata során kell alkalmazni.
16. § A 2014. július 1-jén hatályos 2. számú melléket szerinti adatlap-rendszert a 2014. június 30-át követően
gyermekvédelmi gondoskodásba kerülő gyermekek tekintetében, valamint a 2014. július 1-jét megelőző időponttól
gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekekkel kapcsolatos új esemény – ideértve a nevelésbe vétel
felülvizsgálatát is – rögzítése esetén kell alkalmazni.”
7. §		
Az Ar. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § (1) A Gyvt. 166. § (1) bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában, valamint (4) és (5) bekezdésében foglaltak
végrehajtása során az 1. számú melléklet 2014. január 1-jén hatályos XIII. számú adatlapjának D) részét kell
alkalmazni.
(2) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője az 1. számú melléklet 2014. január 1-jén hatályos XIII. számú
adatlapja A)–C) részének alkalmazásával vezeti a Gyvt. 141. § (1) bekezdés c) pontja szerinti nyilvántartást, valamint
továbbítja annak adatait és az azokban bekövetkezett változásokat az országos örökbefogadást elősegítő szerv
részére.
(3) Az országos örökbefogadást elősegítő szerv a Gyvt. 141/C. §-a szerinti nyilvántartást az 1. számú melléklet
2014. január 1-jén hatályos XIII. számú adatlapjában szereplő adatok alapján vezeti.”
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(1)
(2)
(3)
(4)

Az Ar. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az Ar. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az Ar. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
Az Ar. 2. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

9. §		
Az Ar. 8. § (1) bekezdésében az „Az átmeneti és tartós nevelésbe vett” szövegrész helyébe az „A nevelésbe vett”
szöveg lép.
10. §

(1) Hatályát veszti az Ar.
a)
9. § (4)–(6) bekezdése,
b)
9/A. §-a,
c)
1. számú melléklet XIII. számú adatlapja,
d)
2. számú melléklet XVI., XVIII., XX. és XXII. számú adatlapja.
(2) Hatályát veszti az Ar.
a)
13. § (4) bekezdése és 14. §-a,
b)
17. §-a.
(3) Hatályát veszti az Ar. 13. § (2) bekezdése.

11. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 6. §, a 8. § (3) és (4) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, valamint a 3. és a 4. melléklet 2014. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 10. § (3) bekezdése 2014. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 1. számú melléklet I. számú adatlap 5. pont d) alpontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A rendezés módja:)
„d) Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti per
Eseti gyámot kirendelő gyámhivatal neve: ...........................................................................................
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: ......................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Eseti gyám neve: ....................................................................................................................................
Lakóhelye (ügyvédi iroda címe): ...........................................................................................................
Bíróság megnevezése: ...........................................................................................................................
Ítélet száma: ...........................................................................................................................................
Ítélet kelte: .............................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Bíróság döntése:
– helyt ad
– elutasít”
2. Az Ar. 1. számú melléklet III. számú adatlap 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. A megállapított támogatás:
Összege: .................................................................................................................................................
Felhasználási célja [a Gyvt. 25. § (5) bek. alapján]:
– építési telek vásárlása
– lakás vásárlása
– családi ház vásárlása
– tanya vásárlása
– családi ház építése, lakhatóvá tétele
– ingatlan felújítása, lakhatóvá tétele
– tulajdon- vagy tulajdonrész-szerzéssel járó felújítás, bővítés
– ingatlan felújítása, bővítése céljára az otthonteremtési támogatás részletekben történő kifizetése
– bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg megfizetése, lakás bérleti díjának kifizetése
– önkormányzati bérlakás felújítása
– államilag támogatott lakásprogramban vagy lakás-előtakarékossági programban való részvétel
– hitelintézeti kölcsön egyösszegű törlesztése
– bentlakásos szociális intézményben fizetendő egyszeri hozzájárulás”
3. Az Ar. 1. számú melléklet IV. számú adatlap 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Határozat:
Határozatot hozó szerv neve: .................................................................................................................
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: ......................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Gyermek elhelyezése:
– különélő másik szülőnél
– harmadik személynél
– leendő örökbefogadó szülőnél
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2
– nevelőszülőnél
– gyermekotthonban
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
Elhelyezés megváltoztatása:
Gyámhivatal neve: .................................................................................................................................
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: ......................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Indoka: .................................................................................................................................................”
4. Az Ar. 1. számú melléklet IV. számú adatlap 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Felülvizsgálat után a gyámhivatali döntés adatai:
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: ......................................................................................................................................
Eredménye:
– nevelésbe vétel fenntartása
– családba fogadás
– örökbefogadás
– családba visszahelyezés
– gondozási hely megváltoztatása”
5. Az Ar. 1. számú melléklet V. számú adatlapjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A nevelésbe vett gyermekről [Gyvt. 140. § (1) bek. b) pont]”
6. Az Ar. 1. számú melléklet V. számú adatlap 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A törvényes képviselő személyi adatai:
a) Gyermekvédelmi gyám:
Név: .......................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Értesítési címe: ......................................................................................................................................
Elérhetősége (telefon, e-mail): ..............................................................................................................
A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:
................................................................................................................................................................
b) Egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:
Név: .......................................................................................................................................................
Születési hely, idő: .................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Értesítési címe: ......................................................................................................................................
Elérhetősége (telefon, e-mail): ..............................................................................................................
A nevelőszülőt foglalkoztató nevelőszülői hálózat megnevezése:
..............................................................................................................................................................”
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7. Az Ar. 1. számú melléklet V. számú adatlap 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: .....................................................................................................
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: ......................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Döntés jellege:
– nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel
– nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával
A gyermek ellátási szükséglete:
– átlagos
– különleges
– speciális
Gyermek elhelyezése:
– nevelőszülőnél:
– nevelőszülő
– különleges nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– gyermekotthonban, lakásotthonban:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
Vagyonnal rendelkezik-e:
– igen
– nem”
8. Az Ar. 1. számú melléklet V. számú adatlap 7. pontjának címsora helyébe a következő
rendelkezés lép:
„7. A felülvizsgálatok adatai:”
9. Az Ar. 1. számú melléklete a következő V/A. számú adatlappal egészül ki:
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„V/A. számú adatlap
A gyámhatóság által kirendelt támogatókról és támogatott személyeikről [a támogatott
döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 11. §]1
(Gyámhivatal tölti ki)
A nyilvántartásba vétel időpontja: …………………………………………………………………….
1. A támogatott személy adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………....
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett): ………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………….
2. A kirendelt támogató adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………...
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett): ………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………….
A támogató típusa:
– támogatott személy által megjelölt támogató
– hivatásos támogató
3. A támogató kirendeléséről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése: ………………………………………………………...
Határozat száma: ……………………………………………………………………………………...
Határozat kelte: ………………………………………………………………………………………..
Jogerős: ………………………………………………………………………………………………..
4. A támogatott döntéshozatal jellege:
– általános
– meghatározott ügycsoportra szóló
5. A meghatározott ügycsoport tekintetében támogatott döntéshozatallal kapcsolatos adatok:
– a támogatott döntéshozatal mely ügycsoportokra terjed ki:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

1

Ha a támogatott személynek több támogatója van, az adatlapot minden támogató tekintetében külön-külön ki kell
tölteni.	
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– a támogatott személy cselekvőképességében részlegesen korlátozott-e:
igen
nem
– a cselekvőképesség részleges korlátozása milyen ügycsoportok tekintetében áll fenn:
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
– ha a támogatott személy egyidejűleg cselekvőképességében részlegesen korlátozott, a támogató
és a gondok ugyanazon személy-e:
igen
nem
6. Több támogató kirendelése
– egyidejűleg több támogató került-e kirendelésre:
igen
nem
– a támogató kirendelésekor a támogatott személynek már van-e kirendelt másik támogatója:
igen
nem
– két támogató esetén a másik támogató neve:
………………………………………………………………………………………………………..
– két támogató esetén a másik támogatót kirendelő határozat száma, kelte, jogerőre
emelkedésének időpontja:
………………………………………………………………………………………………………..
– két támogató esetén a támogatók közötti feladatmegosztás:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
7. A támogató kirendelése felülvizsgálatának adatai:
A felülvizsgálat megindításának időpontja: …………………………………………………………
A felülvizsgálat indoka: ………………………………………………………………………………
A felülvizsgálat eredménye:
– a támogató kirendelésének fenntartása
– a támogató felmentése és új támogató kirendelése
– a támogató felmentése és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
– a támogató elmozdítása és új támogató kirendelése
– a támogató elmozdítása és a támogatott döntéshozatal megszüntetése
A felülvizsgálatról hozott határozat száma: …………………………………………………………
A felülvizsgálatról hozott határozat kelte: …………………………………………………………..
Jogerős: …………………………………………………………………………………………….....
8. A támogató felmentésével, elmozdításával, felfüggesztésével, továbbá a támogatói tisztség egyéb
megszűnésével kapcsolatos adatok:
A támogató felmentésére irányuló eljárás megindításának időpontja: ………………………………
Az eljárás megindításának indoka: ……………………………………………………………………
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat száma: ……………………………………….
A felmentésre irányuló eljárás során hozott határozat kelte: …………………………………………
Jogerős: ………………………………………………………………………………………………..
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A támogató elmozdítására irányuló eljárás megindításának időpontja: ……………………………..
Az eljárás megindításának indoka: ……………………………………………………………………
Az eljárás során sor került-e a támogató felfüggesztésére:
igen
nem
Ha igen, a felfüggesztésről hozott döntés száma: ……………………………………………………
A felfüggesztésről hozott döntés kelte: ………………………………………………………………
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat száma: …………………………………….
Az elmozdításra irányuló eljárás során hozott határozat kelte: ………………………………………
Jogerős: ……………………………………………………………………………………………….
A támogatói tisztség a támogató halálával történő megszűnésének időpontja: ……………………”
10. Az Ar. 1. számú melléklet VI. számú adatlap 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A törvényes képviselő (gyám vagy gondnok) személyi adatai:
Hozzátartozói minőség (családbafogadó gyám, nem hivatásos gondnok) megjelölése:
………………………………………………………………………………………………………....
Név: ………………………………………………………………………………………………...…
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………………….
Állampolgárság (menekült, bevándorolt, letelepedett): ………………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………
Lakóhely: ……………………………………………………………………………………………...
Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………………….
Gyermekvédelmi gyám vagy hivatásos gondnok: …………………………………………..……….”
11. Az Ar. 1. számú melléklet VI. számú adatlap 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A gondnokság típusa:
– ideiglenes
– teljesen korlátozó
– részlegesen korlátozó
– eseti
– vagyonkezelő eseti
– ügygondnok
– zárgondnok
– ügyei vitelében akadályozott személy gondnoka
– helyettes gondnok
– többes gondnok
A bíróság megnevezése: ........................................................................................................................
A bírósági ítélet száma: .........................................................................................................................
A bírósági ítélet kelte: ...........................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Bírósági felülvizsgálat időpontja: ........................................................................................................”
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12. Az Ar. 1. számú melléklet VI. számú adatlap 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. A leltározott vagyon adatai (részletesen a VII. számú adatlapon):
– ingatlan
– ingóság
– betétkönyv
– egyéb”
13. Az Ar. 1. számú melléklet VI. számú adatlapja a következő 10. ponttal egészül ki:
„10. Támogatott döntéshozatal adatai:
A részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy más ügycsoport tekintetében támogatott-e:
igen

nem

Ha igen, milyen ügycsoport tekintetében: ………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………………………....
Ha a részlegesen korlátozó gondnokság alatt álló személy egyidejűleg támogatott, a gondnok és a
támogató ugyanazon személy-e:
igen
nem”
14. Az Ar. 1. számú melléklet VII. számú adatlap 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. A vagyonkezelő személyi adatai:
Név: .......................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
Jogállása:
– szülő
– családba fogadó gyám
– gyermekvédelmi gyám
– vagyonkezelő gyám
– vagyonkezelő eseti gyám
– gondnok
– vagyonkezelő eseti gondnok
A vagyon juttatójának különleges nyilatkozata: ..................................................................................
Az érintett vagyontárgyak felsorolása: ..................................................................................................
..............................................................................................................................................................”
15. Az Ar. 1. számú melléklet X. számú adatlapjának címe helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gyermekotthonban, befogadó szülőnél, továbbá a fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek
otthonában elhelyezett gyermekről [Gyvt. 141. § (1) bek. a) pont]”
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16. Az Ar. 1. számú melléklet X. számú adatlap 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal megnevezése: ………………………………………………………...
Határozat száma: ……………………………………………………………………………………...
Határozat kelte: ……………………………………………………………………………………......
Jogerős: ……………………………………………………………………………………………......
Döntés jellege:
– ideiglenes hatályú elhelyezés
– nevelésbe vétel
Gyermek elhelyezése:
– nevelőszülőnél:
– nevelőszülő
– különleges nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– gyermekotthonban, lakásotthonban:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában”
17. Az Ar. 1. számú melléklet XI. számú adatlap 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezések
lépnek:
„1. A gyermekotthon, lakásotthon megnevezése: …………………………………………………….
Székhelye: ……………………………………………………………………………………………..
Elhelyezhető gyermekek száma: ……………………………………………………………………...
Üres férőhelyek száma: ……………………………………………………………………………….
Ebből:
– gyermekotthoni férőhely: ……………………………………………………………………….....
– férőhely gyermekotthon speciális csoportjában: …………………………………………………..
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthoni férőhely: ……….
– központi speciális gyermekotthoni férőhely: ……………………………………………………...
– férőhely gyermekotthon különleges csoportjában: ………………………………………………..
– különleges gyermekotthoni férőhely: ……………………………………………………………...
– lakásotthoni férőhely: ……………………………………………………………………………...
– speciális lakásotthoni férőhely: …………………………………………………………………....
– különleges lakásotthoni férőhely: …...…………………………………………………………….
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthoni férőhely: …………………………....
– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthoni férőhely: ……………………….
– utógondozó lakásotthoni férőhely: ………………………………………………………………...
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2. A nevelőszülői férőhelyek száma:
Üres férőhelyek a nevelőszülőknél: …………………………………………………………………
Ebből:
– férőhely átlagos ellátási szükségletű gyermek számára: ………………………………………...
– férőhely speciális ellátási szükségletű gyermek számára: ………………………………………
– férőhely különleges ellátási szükségletű gyermek számára: …………………………………….
– ideiglenes férőhely: ………………………………………………………………………………”
18. Az Ar. 1. számú melléklet XII. számú adatlap A) rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„2. A nevelőszülő típusa:
– nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– különleges nevelőszülő”
19. Az Ar. 1. számú melléklet XII. számú adatlap B) részének címe helyébe a következő
rendelkezés lép:
„B) Gyermekotthon, lakásotthon”
20. Az Ar. 1. számú melléklet XII. számú adatlap B) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„1. A gyermekotthon, lakásotthon neve: ……………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………………”
21. Az Ar. 1. számú melléklet XII. számú adatlap B) rész 4. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„4. A gyermekotthon, lakásotthon típusa:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– utógondozó lakásotthonnak nem minősülő utógondozó otthon
– utógondozó lakásotthon”
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22. Az Ar. 1. számú melléklet XIV. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIV. számú adatlap
Az eseti gyámi és gyermekvédelmi gyámi feladatokat ellátó személyről [Gyvt. 141. § (1) bek. d)
pont]
(Területi gyermekvédelmi szakszolgálat vezetője tölti ki.)
A nyilvántartásba vétel időpontja: ........................................................................................................
1. A gyermekvédelmi gyámi munkakörben foglalkoztatott személyi adatai:
Név: …………………….......................................................................................................................
Születési hely, idő: ……........................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................
2. Gyermekvédelmi gyámi munkakörében eseti gyámi feladatokat is ellát:
igen
nem
3. Az általa gyámoltak száma: ....................................................................................................... fő”
23. Az Ar. 1. számú melléklet XV. számú adatlap „A” adatlap 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. A gyermek törvényes képviseletét ellátó gyermekvédelmi gyám neve: …………………………
………………………………………………………………………………………………………....
Értesítési címe: ………………………………………………………………………………………..
Elérhetősége (telefon, e-mail): ………………………………………………………………………..
A gyermekvédelmi gyámot foglalkoztató területi gyermekvédelmi szakszolgálat megnevezése:
………………………………………………………………………………………………………..”
24. Az Ar. 1. számú melléklet XV. számú adatlap „A” adatlapja a következő 2/A. ponttal egészül ki:
„2/A. A gyámhatóság kirendelése alapján a gyermeket a nevelési felügyelettel kapcsolatos
eljárásban képviselő gyermekjogi képviselő neve: ..………………………………………………….
Értesítési címe: ………………………………………………………………………………………..
Elérhetősége (telefon, e-mail): …………………………………………………………………….....”
25. Az Ar. 1. számú melléklet XV. számú adatlap „A” adatlap 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. Nevelésbe vételről szóló határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: ………………………………………………………………….
Határozat száma: ……………………………………………………………………………………...
Határozat kelte: …………………………………………………………..…………………………....
Jogerős: ………………………………………………………………………………………………”

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

26. Az Ar. 1. számú melléklet XV. számú adatlap „A” adatlap 5. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„5. A gyermek intézményi elhelyezésére vonatkozó adatok:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: ………………………………………………………………….
Határozat száma: ……………………………………………………………………………………...
Határozat kelte: ………………………………………………………………………………………..
Jogerős: ………………………………………………………………………………………………..
A befogadás időpontja: ………………………………………………………………………………..
A befogadó intézmény típusa:
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– gyermekotthon speciális csoportja
– speciális lakásotthon”
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2. melléklet a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 2. számú melléklet I. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. számú adatlap
„T” – Törzslap
(A gyermek személyes adatlapja, amelyet gyermekenként külön vezet a gyermekjóléti szolgáltató,
átmeneti gondozást, valamint otthont nyújtó intézmény)
A nyilvántartásba vétel időpontja (az az időpont, amikor a gyermek bekerült a gyermekvédelem
rendszerébe):
A személyes gondoskodás formája:
dátuma:
gyermekjóléti szolgáltatás
gyermekek átmeneti gondozása
gyermekvédelmi szakellátás

Név:
Születési hely, idő:
A gyermek neme: fiú lány
Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely1
Tényleges tartózkodási hely:
(gondozási hely)
Törzsszám (szakellátásban):
Beszélt nyelve:

A gyermek személyi adatai
Névváltozás (a gondozási folyamat során) – dátummal:
Anyja születési neve:
Állampolgársága:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Törzsszám változás:
Van-e szüksége tolmácsra?
igen – milyenre:
nem

A szülők/törvényes képviselő személyi adatai
Anya
Név:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely2:

1
2

Korábban „ideiglenes”.
Korábban „ideiglenes”.

Születési név:
Anyja születési neve:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
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Tényleges tartózkodási hely:
Elérhetősége:
Gyakorolja-e a szülői felügyeleti
jogokat?

Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
igen
nem – Miért?

Apa
Név:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely1:
Tényleges tartózkodási hely:
Elérhetősége:
Gyakorolja-e a szülői felügyeleti
jogokat:

Születési név:
Anyja születési neve:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
igen
nem – Miért?

Gyám
Név:
Születési hely, idő:
Bejelentett lakóhely:
Bejelentett tartózkodási hely2:
Tényleges tartózkodási hely:
Elérhetősége:
Jogcím/rokonsági fok:

1
2

Korábban „ideiglenes”.
Korábban „ideiglenes”.

Születési név:
Anyja születési neve:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
Változás1:
Változás2:
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Gyermekvédelmi gyám
Név:
Születési név:
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Név:
Születési név:
Értesítési címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):

Nevelésbe vett gyermek esetében
Születési hely, idő:

Születési hely, idő:

Útmutató a kitöltéshez „T-lap”
Az adatlap funkciója:
1. a gyermek alapvető adatainak regisztrálása,
2. a későbbi ellátások során a hatóságok, intézmények, ellátók kölcsönös tájékoztatásakor a
gyermek azonosítása.
Az adatlap kitöltője: az a gyermekjóléti szolgáltató vagy átmeneti gondozást nyújtó, illetve
szakellátó intézmény, amelynél az eset indul. A változások a gondozási folyamat során
értelemszerűen időponttal rögzítendők.
A kitöltés ideje: a gyermek ellátórendszerbe való bekerülésekor.
Az adatlap továbbítása: a gondozási folyamat során az első kitöltött példány megfelelő
módosításokkal ellátott másolatai követik a gyermek útját az esetleges további hatóságokhoz,
szolgáltatókhoz, akiknek már nem kell újra felvenniük ezt az adatlapot.”
2. Az Ar. 2. számú melléklet II. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. számú adatlap
„GYSZ-1” – Esetfelvételi lap
Környezettanulmány
(A gyermekjóléti szolgálat tölti ki!)
Gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolat
Milyen okból és hogyan került a család (a gyermek/gyermekek) a gyermekjóléti szolgálathoz? Ki
küldte a jelzést – amennyiben nem tartozik a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése szerinti körbe? [A jelzés
csatolandó, kivéve azt az esetet, ha a jelzés a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése alapján zártan kezelendő!
Zártan kezelendő adatok esetén a jelzést küldő nem tüntethető fel! Ebben az esetben a jelzés a
gyámhatóságnak, illetve a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében eljáró
szervnek külön borítékban csatolandó!]
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A jelzést küldő vagy más személy tett-e valamit az ügyben? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a)
bekezdése értelmében zártan kezelendők, a válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön
borítékban a jelzés mellé csatolandó.]
Igen: ki és mit tett? [Ha az adatok a Gyvt. 17. § (2a) bekezdése értelmében zártan kezelendők, a
válasz az adatlapon nem tüntethető fel, hanem az külön borítékban a jelzés mellé csatolandó.]
Nem.
Mikor, milyen módon vette fel a gyermekjóléti szolgálat a kapcsolatot a családdal (dátummal)?
Milyen lépéseket tett a gyermekjóléti szolgálat az ügyben (dátummal)?
Korábban volt-e kapcsolatban a család a gyermekjóléti szolgálattal?
Igen: milyen probléma miatt, mettől meddig?
Nem.
A gyermekkel kapcsolatos hatósági, bírósági eljárások, ügyiratok, határozatok, elhelyezésekre
vonatkozó adatok, jelenleg folyamatban lévő gondoskodás formája:
Tapasztalatok (indokolt esetben feleljen meg a környezettanulmány követelményeinek is):
Következtetések, további tennivalók:
Aláírás, dátum, helyszín:

Az adatlap funkciója:

Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-1”

1. Az eset kezdeti regisztrálása
a) önkéntes jelentkezés esetén, amennyiben a feltárt probléma előreláthatólag túlmegy a tanácsadás
keretein, és legalább egy, a családnál történő helyszíni tájékozódást igényel,
b) jelzőrendszerből érkező értesítés esetén.
2. Egyszerű környezettanulmány, védelembe vételre vonatkozó javaslattétel, illetve
véleménynyilvánítás akkor, ha a gyámhivatal felkérését nem előzte meg gyermekjóléti szolgáltatás.
A családgondozó az adatlap „Következtetések, további tennivalók” részében indokolja az eset
lezárását vagy folytatását, illetve megteszi javaslatát a hatóságnak.
Amennyiben a gyermek veszélyeztetett, az eset ezen a lapon nem zárható le, hanem tovább
dokumentálandó a többi adatlapon.
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3. Az adatlapot családonként egy példányban kell kitölteni, amennyiben azonban a családban több
gyermek van, a rájuk vonatkozó következtetéseket, javaslatokat az adatlap végén gyermekenként
kell részletezni.
Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.
A kitöltés kezdete: a család jelentkezése, a jelzés, illetve a gyámhivatali felkérés beérkezése.
Az adatlap továbbítása: a Törzslappal együtt,
környezettanulmányként, javaslattételként készült.”

amennyiben

a

hatóság

számára

3. Az Ar. 2. számú melléklet IV. számú adatlap „Útmutató a kitöltéshez” című részében a
„gyám(ok)nak” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi gyámnak” szöveg, a „gyámnak” szövegrész
helyébe a „gyermekvédelmi gyámnak” szöveg lép.
4. Az Ar. 2. számú melléklet X. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„X. számú adatlap
„GYSZ-8” – Helyzetértékelés
(A gyermekjóléti szolgálat munkatársa tölti ki nevelésbe vett gyermek családjának gondozása
esetén.)
Név:
Születési hely, idő:
Előző helyzetértékelés időpontja:
Helyzetértékelés oka:

Törzsszám:
Anyja születési neve:
Jelen helyzetértékelés időpontja:
A helyzetértékelést végző neve:

I. Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt
megbeszélések, találkozások, illetve egyéb intézményekkel és személyekkel történt
konzultációk felsorolása
Dátum
Kivel?
Hol, milyen módon?
(név, rokonsági fok/intézmény)
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II. A szülő kapcsolattartásának alakulása gyermekével, amennyiben az egyes gyermekeknél
eltérés tapasztalható, azt név szerint, külön jelezze!
a) Milyen módon és rendszerességgel élt a szülő – illetve az a személy, akihez a gyermek a
nevelés után hazakerülhet – a kapcsolattartás jogával? A kapcsolattartás tapasztalatai:
b) Milyen támogatást kapott a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy az
intézménytől/családgondozótól?
c) A kapcsolattartás rögzített módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek, igényeinek?
Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?
d) A kapcsolattartás megvalósult módja és formája megfelelt-e a szülő lehetőségeinek?
Elősegítette-e a szülő és a gyermek kapcsolattartását?
e) Szükségesnek tartja-e a kapcsolattartás szabályozásának módosítását, a kapcsolattartás
korlátozását, szüneteltetését, megvonását? Ha igen, miért?
f) Elemezze a szülő-gyermek kapcsolatának alakulását (különös tekintettel a gondozási, nevelési
feladatokra)!

III. Információk a szülőkről, illetve azokról a személyekről, akikhez a tervek szerint a
gyermek visszagondozható
1. A szülő magatartásában, életvitelében és körülményeiben beállt változások
a) háztartásszervezési, életmódbeli és életvezetési változások:
b) egészségi állapot:
c) mentális állapot:
d) munka:
e) család állapota, dinamikájának alakulása:
f) család külső kapcsolatai:
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g) anyagi helyzet, lakáskörülmények:
h) egyéb:
i) a szülő együttműködésének bemutatása a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával:

IV. Következtetések, javaslatok
1. Szükséges-e a nevelésbe vétel fenntartása? A választ indokolja is meg!
2. Szükség van-e az „Egyéni elhelyezési terv” (TESZ-1 adatlap) módosítására, és ha igen, miért?
Javasolt módosítás:
3. „A családi kapcsolatok, családgondozás tervezése nevelésbe vétel esetén” (GYSZ-7) adatlap
szükséges módosításai:
4. Szükség van-e a gyermek elhelyezésének megváltoztatására? Ha igen, miért? Javasolt
módosítás:
5. A helyzetértékelést végző egyéb javaslata:

Az adatlapot készítette:
Dátum: ……………………………………… Aláírás: ………………………………………………
A Helyzetértékelési adatlap tartalmát megismerték:
Szülők, illetve azok a személyek, ahová a gyermek visszagondozható:
Anya: ……………………………………………………………………………………………….....
megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
..……………………………………………………....………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ………………………………………. Aláírás: ……………………………………………...
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Apa: …………………………………………………………………………………………………...
megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………......………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ……………………………………….. Aláírás: ……………………………………………..
Más személy/személyek: …………………………………………………………………………......
megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………......……………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Dátum: ……………………………………….. Aláírás: ……………………………………….…....
megjegyzés:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Útmutató a kitöltéshez
„GYSZ-8”
Az adatlap funkciója: a gyermekjóléti szolgálat által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata
érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése. A közös gyámhatósági határozattal egy gondozási
helyen elhelyezett gyermekek tekintetében a helyzetértékelés rögzíthető egy adatlapon.
Az adatlap kitöltője: a gyermekjóléti szolgálat.
A kitöltés ideje: félévente egyszer, továbbá a felülvizsgálatot megelőzően a gyámhivatal
felkérésétől számított 15 napon belül.
Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak és a
gyermekvédelmi gyámnak.”
5. Az Ar. 2. számú melléklet XV. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XV. számú adatlap
„TESZ-1” – Elhelyezési javaslat és elhelyezési terv
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat tölti ki!)
Törzsszám:
Az első javaslat, terv kelte:
Név:
Születési hely, idő:

Javaslat/terv sorszáma:
A jelenlegi javaslat, terv kelte:
Névváltozás (dátummal):
Anyja születési neve:
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I. Elhelyezési javaslat
1. Miért vált szükségessé elhelyezési javaslat készítése? (a veszélyeztető tényezők; az elhelyezés
megváltoztatásának indokai)
2. A Gyvt.-ben vagy más jogszabályban biztosított – még igénybe nem vett – segítség esetén
elképzelhető-e, hogy a szülő(k) gondoskodjanak a gyermekről?
3. Mely szolgáltatások igénybevételére lenne 4. Elérhetők-e ezek?
ehhez szükség?
5. Felajánlották-e ezeket a szolgáltatásokat a 6.
Miért
nem 7.
Vállalja-e
szülő(k) számára?
vette/vették igénybe?
igénybevételét?

ezek

8. A gyermek rokonai/tágabb családjának tagjai közül – a jelenlevőket leszámítva – kit kérdeztek
meg a gyermek elhelyezésére, illetve a gyermek gondozására vonatkozóan?
Személyek:
Vélemények:

9. Elhelyezhető-e a gyermek valamelyik különélő szülőnél, nagyszülőnél, nagykorú testvérnél,
illetve harmadik személynél? (Kinél, milyen támogatások igénybevételével?)
10. Milyen egyéb szervezettel/személlyel konzultáltak a gyermek helyzetéről és a vele kapcsolatos
elhelyezésről? A javaslat elkészítéséhez rendelkezésre álló írásos vélemények, szakvélemények,
javaslatok felsorolása: (forrás, dátum)
11. Milyen szükségleteket kell az elhelyezésnek kielégítenie a gyermekvédelmi szakértői
bizottság, az egyéb szakemberek, az érdekeltek és érintettek szerint az alábbiak
vonatkozásában?
a) Egészségi állapot
Szakértői
Szülő(k)
Gyermek igénye: Egyéb
Szakszolgálat
vélemények
véleménye:
vélemények:
javaslata:
alapján:
b) Mentális, pszichés állapot
Szakértői
Szülő(k)
vélemények
véleménye:
alapján:

Gyermek igénye,
véleménye:

Egyéb
vélemények:

Szakszolgálat
javaslata:
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c) Oktatás/továbbtanulási tervek, lehetőségek
Szakértői
Szülő(k)
Gyermek igénye,
vélemények
véleménye
véleménye:
alapján:
(amennyiben
rendelkezésre áll):

Egyéb
vélemények:

d) Családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása/korlátozása
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakértői
Egyéb
véleménye
véleménye:
vélemények
vélemények:
(amennyiben
alapján:
rendelkezésre
áll):
e) Nemzetiségi, etnikai hovatartozás, anyanyelv ápolása
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakértői
Egyéb
véleménye
véleménye:
vélemények
vélemények:
(amennyiben
alapján:
rendelkezésre
áll):

Szakszolgálat
javaslata:

Szakszolgálat
javaslata:

Szakszolgálat
javaslata:

A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása
f) Vallás: a szülő(k) és a gyermek igénylik-e a gyermek vallásos nevelését?
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakértői
Egyéb
Szakszolgálat
véleménye
véleménye
vélemények
vélemények:
javaslata:
(amennyiben
(amennyiben
alapján:
rendelkezésre rendelkezésre áll):
áll):
A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:
g) Kultúra, sport
Szülő(k)
Gyermek igénye,
véleménye
véleménye:
(amennyiben
rendelkezésre
áll):

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása
Szakértői
vélemények
alapján:

Egyéb
vélemények:

Szakszolgálat
javaslata:
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h) Egyéb igény vagy szükséglet
Szülő(k)
Gyermek igénye,
véleménye
véleménye:
(amennyiben
rendelkezésre
áll):

Szakértői
vélemények
alapján:

Egyéb
vélemények:

Szakszolgálat
javaslata:

12. A területi gyermekvédelmi
szakszolgálat javaslata:
nevelésbe vétel

gondozás gyermekjóléti alapellátásban
egyéb: ..............................................................................

13. Amennyiben a gyermek nevelésbe vételét javasolják, vegyék számba a kiskorú rokonokat
(testvéreket, féltestvéreket, unokatestvéreket), egyéb személyeket, akikkel/aki(k) miatt az
együttes elhelyezés indokolt lehet.
Név, rokonsági fok, gondozási hely:
Gyermek kívánsága:

Szülő kívánsága (amennyiben rendelkezésre áll):

A gyermekvédelmi szakértői bizottság
javaslata:
14. Nevelésbe vétel esetén javasolt elhelyezés
a) A gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslata az elhelyezés típusára:
b) Elhelyezési lehetőségek a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tájékoztatása alapján:
− Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:
Cím/fenntartó intézmény címe:
Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?
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− Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:
Cím/fenntartó intézmény címe:
Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?
− Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:
Cím/fenntartó intézmény címe:
Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?
− Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:
Cím/fenntartó intézmény címe:
Amennyiben mégsem a megjelölt intézményt javasolják, miért nem?
c) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat javaslata:
Gondozó intézmény/gondozó személy (rokonsági fok):
Fenntartó/munkáltató/megbízó neve:
Cím/fenntartó intézmény címe:
Gyermekvédelmi gyám Neve:
Munkáltató/fenntartó/megbízó:
Székhelye/címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Vagyonkezelő
Neve:
Munkáltató/fenntartó/megbízó:
Székhelye/címe:
Elérhetősége (telefon, e-mail):
Javaslat a gyermek lakóhelyének megállapítására:
d) A javasolt elhelyezés megfelel-e a gyermek szükségleteinek, igényeinek?
igen
részben
nem (miért?)
egészségi állapot
pszichés, mentális állapot
családi kapcsolatok
speciális ellátásra való igény
különleges ellátásra való igény
oktatás
nemzeti, etnikai, anyanyelvi
hovatartozás
vallás
kultúra, sport
egyéb
Miért éppen ezt az elhelyezést javasolják – különös figyelemmel azokra a szükségletekre,
amelyekre a válasz „részben” vagy „nem”?
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II. Egyéni elhelyezési terv nevelésbe vétel esetén
1. Várhatóan mennyi ideig fog a nevelésbe vétel tartani? Az alább megadott lehetőségek közül
jelölje be azt az időtartamot, amelyen belül a nevelésbe vétel okai valószínűleg megszüntethetők!
1/2 év
1 év
1-3 év
3 évnél hosszabb idő
2. Várhatóan kikhez térhet vissza a gyermek a nevelésbe vétel megszüntetése után?
3. Melyek azok a feltételek, amelyek megvalósulása nélkül a nevelésbe vétel nem szüntethető meg?
4. Amennyiben a gyermek Feladat:
életkora indokolja, milyen
segítségre lesz szüksége az
önálló élet kialakításához?
Határidő:
Felelős:
5. Részletezze a szülőt, illetve azon személyt érintő feladatokat, akihez a gyermek a nevelésbe
vétel megszüntetése után visszatérhet! Nevezze meg a személyeket, az igénybe vehető segítséget, a
felelősöket és tűzzön ki határidőket!
Feladat
Igénybe vehető segítség
Felelős
Határidő
személy(ek)

6. Részletezze a gyermeket érintő feladatokat, az igénybe vehető segítséget, a felelősök nevét és a
határidőket!
Feladat
Igénybe vehető segítség
Felelős
Határidő
személy(ek)

6/A. Milyen hosszú távú célt javasolnak a gyermek sorsának rendezésére?
– örökbefogadás
– gondozás otthont nyújtó ellátásban hazagondozásig:
– nevelőszülőnél
– gyermekotthonban, lakásotthonban
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
– gondozás otthont nyújtó ellátásban nagykorúság eléréséig:
– nevelőszülőnél
– gyermekotthonban, lakásotthonban
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
7. A célok megvalósításához szükséges bírósági, hatósági intézkedések:
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8. Javaslat a szülővel (szülőkkel), vagy ennek hiányában más kapcsolattartásra jogosult
személlyel való kapcsolattartás szabályozására:
Anya / hiányában más kapcsolattartásra jogosult személy
Név:
Rokonsági fok:
A kapcsolattartás célja:
folyamatos kapcsolattartás esetén
gyakorisága:
időtartama:
időszakos kapcsolattartás esetén
gyakorisága:
időtartama:
kapcsolattartás történhet
a gyermek gondozási helyén
a gyermek gondozási helyén kívül – hol?
A gyermek elvitele és visszavitele esetén a találkozás helye, ideje, módja:
Szükséges-e szakember jelenléte a
Igen
találkozásnál?
Nem
A kapcsolattartás egyéb módjai:
Milyen segítségre van szüksége a
A segítségnyújtásért felelős személy neve:
kapcsolattartáshoz?
Apa / hiányában más kapcsolattartásra jogosult személy
Név:
Rokonsági fok:
A kapcsolattartás célja:
folyamatos kapcsolattartás esetén

gyakorisága:
időtartama:
időszakos kapcsolattartás esetén
gyakorisága:
időtartama:
kapcsolattartás történhet
a gyermek gondozási helyén
a gyermek gondozási helyén kívül – hol?
A gyermek elvitele és visszavitele esetén a találkozás helye, ideje, módja:
Szükséges-e szakember jelenléte a
Igen
találkozásnál?
Nem
A kapcsolattartás egyéb módjai:
Milyen segítségre van szüksége a
A segítségnyújtásért felelős személy neve:
kapcsolattartáshoz?
8/A. Van-e más olyan kapcsolattartásra jogosult hozzátartozó – akinél a gyermek nem
helyezhető el – de aki a hatályos jogszabályok szerint a gyermekkel kapcsolatot tarthat?
Név:
Rokonsági fok:
Kapcsolattartás módja:
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Megnevezhető-e valaki, Igen
akivel a kapcsolatok
fenntartását
nem Kivel?
javasolják?
Miért?
Nem
9. A gyermek gondozását segítő tájékoztatás
a) A gyermek egészségi állapota miatt Igen
várhatók-e olyan akut helyzetek (hisztériás
vagy epilepsziás rohamok, súlyos allergiás
reakciók, asztmatikus rohamok stb.), amelyek
veszélyeztethetik
a
gyermeket
vagy
környezetét?
Nem
Mit tegyen a gondozó a veszély elhárítása érdekében?
b) A gyermek fizikai, érzelmi állapotával Van
kapcsolatban van-e olyan fontos, a T lapon és a
jelen Elhelyezési Tervben eddig még nem
közölt
tudnivaló,
ami
az
elhelyezés
megkezdésekor azonnal szükséges ahhoz, hogy
a gyermek a megfelelő ellátást megkapja? Ha
van, részletezze!
Nincs
c) A gyermek gondozását segítő szakemberek
nevelőszülői tanácsadó
név:
intézmény, elérhetőség:
gyermekotthon vezetője/nevelőszülői hálózat név:
szakmai vezetője
intézmény, elérhetőség:
gyermekvédelmi gyám
név:
intézmény, elérhetőség:
d) A kötelező felülvizsgálatot megelőzően az elhelyezés felülvizsgálatának javasolt időpontja
(év/hó):
e) Amennyiben a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezték, a gyermekvédelmi gyámnál
találhatók-e a gyermek alábbi okiratai:
személyazonosító okmánya
Igen
Nem – hol van?
lakcímkártyája
Igen
Nem – hol van?
TAJ-kártyája
Igen
Nem – hol van?
útlevele (ha van)
Igen
Nem – hol van?
közgyógyellátási igazolványa (ha jogosult) Igen
Nem – hol van?
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f) A nevelésbe vétel előtt a gyermek családi
pótlékát kinek folyósították?

név:
cím:

A gyámhivatallal jóváhagyandó pontokat az adatlapon dőlt betűkkel jelöltük!
Útmutató a kitöltéshez
„TESZ-1”
Az adatlap funkciója:
1. a gyermek elhelyezésének, elhelyezése módosításának előkészítése, elhelyezési javaslatának,
elhelyezési javaslata módosításának elkészítése,
2. a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által kialakított elhelyezési javaslat és elhelyezési terv
rögzítése.
Az adatlap kitöltője a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az alábbiak szerint:
1. amennyiben azt javasolja, hogy a gyermeket ne vegyék nevelésbe, csak az elhelyezési javaslat
töltendő ki,
2. amennyiben csak az elhelyezési terven, illetve annak egyes elemein kíván módosítani, csak az
elhelyezési terv megfelelő pontja töltendő ki.
A kitöltés ideje: a gyámhivatali tárgyalást megelőzően, illetve a terv módosításakor.
Az adatlap továbbítása: a gyámhivatalnak, majd a gyámhivatali tárgyalás és döntés után a
gyámhivatal felhívására a gyermekjóléti szolgálatnak és az újonnan kijelölt gondozási helynek.”
6. Az Ar. 2. számú melléklet XVII. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XVII. számú adatlap
„TESZ-3” – Helyzetértékelés
(A területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekvédelmi gyámja tölti ki!)
Törzsszám:
Név:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Mióta van a gyermek a jelenlegi Jelen helyzetértékelés időpontja:
gondozási helyén?
Előző helyzetértékelés
időpontja:
A helyzetértékelést végző neve:

Helyzetértékelés oka:
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I. Az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta a családdal/gyermekkel történt
megbeszélések, találkozások, illetve a gyermek ügyében egyéb intézményekkel és személyekkel
történt konzultációk felsorolása:
Dátum
Kivel? (név, rokonsági fok/intézmény,
Hol, milyen módon?
beosztás)

II. A gyermek beilleszkedése a gondozási helyre
1. A gyermekvédelmi gyám szerint hogyan érzi magát a gyermek a gondozási helyén?
2. Volt-e a gyermek elhelyezése, az utolsó helyzetértékelés óta változás?
– a gondozók személyében:
– a segítők személyében:
– a társak személyében:
– a gyermek elhelyezésében:
Ha igen, indokolt volt-e?
3. A gyermek kapcsolatainak alakulása, kötődései a gondozási helyen:
4. Hogyan látja a gyermekvédelmi gyám a gyermek csoportban/nevelőszülői családban
elfoglalt helyét (befogadása, beilleszkedése, viszonyulása a gondozó intézményhez/családtagokhoz,
elfogadottsága a gondozási helyén)?
Hogyan segítette a gyermeket a gyermekvédelmi gyám a beilleszkedésben, a konfliktusok
megoldásában?
5. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:
(gyermeknek, nevelőszülőnek, más gondozási helynek, szülőnek)
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III. Az egyéni gondozási-nevelési terv elkészítése
1. Elkészült-e a gyermek egyéni Milyen szakembereket vontak be a terv készítésébe, és
gondozási-nevelési terve, és ha igen, milyen dokumentumokat használtak fel hozzá?
a szükségleteknek megfelelően
aktualizálják-e?
2. Megfelel-e az egyéni gondozási-nevelési terv
a) az egyéni elhelyezési tervben foglalt feladatok teljesítésére
b) a gyermek szükségleteinek biztosítására?
IV. Az egyéni gondozási-nevelési terv végrehajtása
1. Az egészség, a testi fejlődés biztosítása
1/a) A gyermek általános fizikai állapota, testi 1/b) A gyermek egészségi állapota, változások:
fejlettsége:
1/c) Megkapta-e és igénybe is veszi-e a gyermek az egészséges testi fejlődéséhez szükséges,
állapotának megfelelő kezeléseket, szolgáltatásokat, ellátásokat (szűrővizsgálatok, védőoltások,
fogorvosi ellátás, gyógykezelés, mozgáslehetőség-sportolás stb.)? Van-e olyan szükséglet, igény,
amelynek a kielégítése gondot okoz, megoldatlan, és ha igen, milyen módon próbálták megoldani a
problémát, milyen segítségre lenne szükség?
1/d) Megkapja-e a gyermek az egyéni gondozási-nevelési tervben megállapított mentálhigiénés
segítséget? Ha nem, mi az oka, és hogyan próbálnak ezen segíteni?
2. A gyermek értelmi fejlődése, intézményes oktatása-nevelése
2/a) Milyen lehetőségeket biztosít a gyermeknek a gondozási hely a szellemi fejlődése
elősegítésére?
aa) tárgyi feltételek (játékok, rajzeszközök, könyvek, videó, DVD, számítógép, egyéb):
ab) tevékenységek (közös játékok, kulturális tevékenységek, kirándulások, múzeum-, mozi-,
színházlátogatások, egyéb):
2/b) Jelenleg mely gondozási, oktatási, nevelési intézménybe jár, és mióta? Volt-e intézményváltás,
és ha volt, mi indokolta?
2/c) A bölcsőde, illetve az oktatási-nevelési Ha a gondozási, oktatási-nevelési intézmény nem
intézmény, az ott nyújtott szolgáltatások felel meg a gyermek szükségleteinek, igényének,
megfelelnek-e a gyermek szükségleteinek, milyen módon próbálnak ezen a helyzeten
képességeinek?
segíteni?
2/d) Amennyiben szükség, igény van rá, Ha a szükséges iskolán kívüli segítség nem
biztosítottak-e a gyermek számára a tanulmányi biztosítható, milyen módon próbálnak a helyzeten
előmenetelét, tehetségének fejlesztését segítő segíteni?
iskolán kívüli foglalkozások, támogatások?
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2/e) Ismeri és figyelembe veszi-e gyermekvédelmi gyámként a gyermek iskoláztatásával, jövőjének
megtervezésével kapcsolatban a szülők és a gyermek véleményét?
3. Történt-e rendkívüli esemény a gyermek életében (krízishelyzet, bűncselekmény, szökés
stb.)?
4. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:
V. A gyermeki jogok érvényesülése
1. Folyamatosan biztosított-e a gyermek teljes körű ellátása, és ha fennakadások vannak,
milyen módon igyekeznek a helyzeten segíteni?
2. Hogyan biztosítják az elhelyezés során a gyermek személyes életterét, a nyugodt pihenési,
elkülönülési és tanulási lehetőséget?
3. Társai, gondozói tiszteletben tartják-e a gyermek magánszféráját, levél- és egyéb titokhoz
való jogát?
4. Lehetősége van-e a gyermeknek a személyes kapcsolatai szabad ápolására személyesen,
telefonon, levélben? Ha voltak e téren nézeteltérései a gyermekvédelmi gyámmal, gondozóval,
hogyan rendezték azokat?
5. Ha a gyermek kollégista, figyelemmel kíséri-e gyermekvédelmi gyámja, gondozója a
jogainak ottani érvényesülését, és segít-e az ezzel kapcsolatos konfliktusok feloldásában?
6. Rendben van-e a gyermek zsebpénzének nyilvántartása?
6/a) Ha a gyermek elmúlt 6 éves, illetve ha 6/b) Ha nem fizethető ki a gyermek részére a
nem kötelezték fejlesztő felkészítésben való zsebpénz, mire, mi módon költik el azt?
részvételre, kifizetik-e részére a zsebpénzét?
7. Készült-e az eltelt év alatt legalább egy fénykép a gyermekről?
8. Ismeri és figyelembe veszi-e a gyermekvédelmi gyám a szülők és a gyermek gondozásával,
ellátásával, életpályájának megtervezésével kapcsolatos véleményét? Ha konfliktusok adódnak
e téren, hogyan rendezik azokat?
9. Biztosítják-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv
szerinti lehetőséget saját etnikai identitása megismeréséhez, annak ápolásához? Amennyiben a
tervek készítésekor sem ő, sem a szülője nem jelzett ilyen igényt, ismerik-e a gyermek jelenlegi
véleményét a kérdésről, és segítik-e őt a véleménye kialakításában?
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10. Biztosítják-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv és az egyéni gondozási-nevelési terv
szerinti vallásgyakorlás lehetőségét? Amennyiben a tervek készítése során sem a gyermek, sem a
szülője nem jelzett ilyen igényt, biztosítják-e a gyermek számára a lehetőséget a vallások
megismeréséhez, a szabad vallásválasztáshoz és vallásgyakorláshoz? Ismerik-e a gyermek ilyen
irányú igényeit?
11. Milyen módon gyakorolhatja a gyermek a panaszjogát?
12. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:
VI. A gyermek és a gyámhivatal határozatában feljogosított személy(ek) kapcsolattartásának
alakulása
1. Rendszeresen élnek-e a feljogosított személyek a kapcsolattartás lehetőségével?
Ha nem, tájékoztatják-e az elmaradás okáról a gyermeket, a gyermekvédelmi gyámot és a
gondozási helyet? Kérnek-e segítséget a kapcsolattartáshoz?
2. Előfordult-e, hogy a rendszeres Ha volt ilyen eset, értesítették-e időben a jogosult
kapcsolattartás
a
gondozóhely
egyéb személyt, pótolták-e az elmaradt találkozást?
programja, a gyermek elfoglaltsága miatt
maradt el?
3. Hol, milyen körülmények között történik a kapcsolattartás, és ez megfelel-e a határozatban
foglaltaknak?
4. Ha a kapcsolattartásra a szülő(k) otthonában kerül sor, hogyan készítik azt elő?
5. Milyen hatással vannak a gyermekre a találkozások?
6. Keresi-e a gondozó a lehetőséget a gyermek szüleivel/a kapcsolattartásra feljogosított
személyekkel való találkozásra? Tájékoztatja-e őket a gyermek sorsának alakulásáról, a gyermek
örömeiről, bánatairól, fejlődéséről? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok? Szívesen veszik-e a
szülők a tájékoztatást, mutatnak-e érdeklődést gyermekük élete iránt?
7. Milyen információval rendelkezik a gyermekvédelmi gyám a kapcsolattartásra jogosult
személyek körülményeiről, az azokban bekövetkezett változásokról?
8. Tartja-e a kapcsolatot a gyermekvédelmi gyám a gyermek szüleit gondozó
családgondozóval? (Kapcsolat célja, formája, gyakorisága)
9. Az információk, tapasztalatok birtokában milyennek ítéli a gyermekvédelmi gyám a
kapcsolattartásra feljogosított személyek együttműködési készségét?
10. A gyermekvédelmi gyámként nyújtott segítség:
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VII. A gyermek törvényes képviseletével kapcsolatos egyéb feladatok ellátása
Az kinek a feladata:
− gyermekvédelmi gyám
− egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő
− eseti gyám
1. Megtörtént-e a gyermek hivatalos iratainak beszerzése, rendezése?
2. Megtörtént-e a gyermeknek az egyéni elhelyezési terv szerinti lakcímre, tartózkodási
helyre való bejelentése?
3. Milyen egyéb esetekben volt szükség a törvényes képviselet keretében jognyilatkozat
megtételére? A gyermek érdekének megfelelően, rendben megtörtént-e ez?
4. Mely fontos intézményekkel, szakemberekkel tartja a kapcsolatot az egyes gyámi feladatok
ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő a gyermek gondozása, ellátása keretében?
Kapcsolattartásának, érdeklődésének intenzitása, módja megfelel-e a gyermek érdekeinek, vagy
változtatni kell rajta a gyermekvédelmi gyám véleménye szerint?
VIII. Vagyonkezelési feladatok ellátása
1. a) Időben igényelték-e meg, és rendben 1. b) Ha az árvaellátás folyósításával nincs minden
kapják-e a gyermek esetleges árvaellátását? rendben, mit tesznek a probléma megoldására?
2. Volt-e a gyermekvédelmi gyámnak, eseti gyámnak bármiféle egyéb cselekménye a gyermek
vagyonával kapcsolatban a gyermek elhelyezése, az utolsó helyzetértékelés óta?
3. Van-e a gyermeknek olyan vagyona, jövedelme, amelynek kezelése különleges szakértelmet
igényel, és el tudja-e látni a gyermekvédelmi gyám ezt a feladatot?
IX. Következtetések, javaslatok
1. Az információk birtokában milyennek látja a gyermek hazakerülésének esélyeit, hogyan
képzeli el a gyermek sorsának alakulását?
Javasolja-e
a) a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának kezdeményezését?
b) a gyermek nevelésbe vételének megszüntetését?
c) az egyéni elhelyezési terv fenntartását vagy módosítását?
d) a gondozási hely megváltoztatását?
e) a nevelőszülő gyámként való kirendelését az egyes gyámi feladatok ellátására?
f) az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő gyámi tisztségből való
felmentését vagy felfüggesztését?
Egyéb javaslatok:
Az adatlapot készítette:
Dátum: ..................................................................... aláírás: .................................................................
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A Helyzetértékelési adatlapot látták:
Gyermek: ..............................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Az egyes gyámi feladatok ellátására gyámként kirendelt nevelőszülő:
megjegyzés: ...........................................................................................................................................
Dátum: ............................................................... aláírás: .......................................................................
Nevelőszülő vagy intézményi gondozó (név) .....................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Dátum: ................................................................ aláírás: ......................................................................
Útmutató a kitöltéshez
„TESZ-3”
Az adatlap funkciója: a gyermekvédelmi gyám által a nevelésbe vett gyermek felülvizsgálata
érdekében végzett helyzetértékelés rögzítése.
Az adatlap kitöltője: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat gyermekvédelmi gyámja.
A kitöltés ideje:
1. felülvizsgálat előtt a gyámhivatal felkérésére,
2. a gyámhivatali felkérést követő 15 napon belül.
Az adatlap továbbítása: a gyermekjóléti szolgálatnak, a gyámhivatalnak és a területi
gyermekvédelmi szakszolgálatnak.”
7. Az Ar. 2. számú melléklet XIX. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XIX. számú adatlap
„GH-1” – Egyéni gondozási-nevelési terv nevelésbe vétel esetén
(Nevelőszülő, gondozó intézmény tölti ki!)
Név:
Törzsszám:
Névváltozás (dátummal):
A „Gyermekeink védelmében” elnevezésű nyilvántartási rendszer más ellátók által korábban
kitöltött adatlapjainak kézhezvételi ideje (egyenként felsorolva):
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34
A gondozás kezdete:
A terv készítésének ideje:
A gondozás helye:
A terv készítőjének neve:
A terv készítésében közreműködő szakemberek:
Részt vettek-e a szülők a gyermek egyéni gondozási-nevelési tervének □ igen □ nem
elkészítésében?
Ha nem, próbálták-e bevonni őket? Miért nem sikerült?
Részt vett-e a gyermekvédelmi gyám a gyermek egyéni gondozási-nevelési □ igen □ nem
tervének elkészítésében?
1. A gyermek gondozóhelyre történő beilleszkedésének elősegítése
a) A gyermek életvitele és szokásai a szülőtől, gyermektől, korábbi gondozótól, gyermekjóléti
szolgálattól szerzett információk alapján, az alábbi szempontok figyelembevételével:
− napirendje (fekvés-ébredés, étkezések ideje)
− részvétele a házi munkában
− tanulási szokásai
− kedvenc tevékenységei, játékai, tárgyai, ételei
− megszokottól eltérően használt szavai, kifejezései
− elalvási, étkezési, tisztálkodási, egyéb szokásai
− alkohol- és drogfogyasztás, dohányzás
− bűnelkövetés
− iskolakerülés
− a gyermek pénzhez való viszonya
b) A gondozó tervei a gyermek mindennapi életéről az alábbi szempontok
figyelembevételével:
− ébredés-lefekvés időpontja
− házimunka
− esti hazatérés időpontja
− étkezések időpontja
− játék, tanulás rendje
− közös ünnepek
− dohányzás, alkoholfogyasztás
− zsebpénz biztosítása és beosztásának segítése a házirend figyelembevételével
2. Az élet különböző területein felmerülő feladatok konkrét megtervezése
a) Egészségügyi ellátás
A gyermek háziorvosa az elhelyezés után (név, cím, elérhetőség):
Ha állandó kezelésre, gyógyszerszedésre vagy különleges ellátásra van szüksége a
gyermeknek, hol és milyen módon biztosíthatják azt?
Feladat:
Határidő:
Felelős:
Hol és milyen módon biztosítják a gyermek fogorvosi ellátását, folyamatos ellenőrzését,
különleges szükségleteinek kielégítését?
Feladat:
Határidő:
Felelős:

3729

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

b) Mentálhigiénés és pszichés ellátás:
Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás? Az anyagi feltételeket is írja ide!
Feladat:
Határidő:
Felelős:
c) Fogyatékosság miatti szükségletek:
Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?
Feladat:
Határidő:

Felelős:

d) Speciális szükségletre adandó válaszok:
Hol biztosítható és milyen módon a szükséges ellátás?
Feladat:
Határidő:

Felelős:

3. Életpálya és szocializáció
a) Tanulmányok
Az oktatás folyamatosságának vagy – a tanulmányok megszakítása esetén – az iskolarendszerbe
való újbóli bekapcsolódás biztosítása:
Cél:
Feladat:
Határidő:
Felelős:
Kiegészítő tanulási segítség – pl. korrepetálás, speciális oktatási, sajátos nevelési igények:
Igény:
Feladat:
Határidő:
Felelős:
Tehetséggondozás:
Cél:
Feladat:

Határidő:

Felelős:

b) Amennyiben a gyermek már nem folytat tanulmányokat
Oka:
Feladat:
Határidő:

Felelős:

Munkába állás:
Feladat:

Felelős:

Határidő:

c) Etnikai, nyelvi, kulturális szempontok
Amennyiben az etnikai hovatartozásból feladatok adódnak, azok megnevezése:
Igény:
Feladat:
Határidő:
Felelős:
A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:

........................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása
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d) Vallás – pl. vallási ünnepek, szokások
Igény:
Feladat:

Határidő:

Felelős:

A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:

........................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása
e) Társadalmi értékek megismertetése, erkölcsi értékrend közvetítése/alakítása, családi életre
nevelés, önállóságra nevelés, munkára nevelés, felnőtt élet előkészítése (utógondozás
előkészítése), szexuális életre történő felkészítés:
Célok:
Feladatok (határidőkkel, felelősökkel):
f) Kultúra – pl. étkezés, öltözködés, viselkedés, életstílus:
Igények:
Feladatok:
Megállapodások/vállalások:
g) Szabadidős tevékenység:
Cél:
Feladat:

Határidő:

Felelős:

Hobbik, speciális tevékenységek és érdeklődés:
Igény:
Feladat:
Határidő:

Felelős:

Sorolja fel azokat a szabadidős, társadalmi, illetve hobbitevékenységeket, amelyeket
korábban végzett, de a jelenlegi helyen nem folytathat a gyermek és indokolja meg, miért
nem!
h) Személyes kapcsolatok, barátságok ápolása
Feladat:
Határidő:
Felelős:
Kivel szeretné az elhelyezési tervben, illetve a fent megfogalmazottakon kívül tartani a
gyermek a kapcsolatot és ehhez milyen segítséget nyújt a gondozóhely?
Név, támogatás:
Feladat:

Határidő:

Felelős:

Igényel-e a fenti feladatok ellátása külön anyagi ráfordítást a gondozóhelytől?
4. Eddig nem rögzített, előrelátható gyermekvédelmi gyámi feladatok tervezése:
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Alulírottak a terv készítésében részt vettek:
Elkészítésért felelős szakember: ........................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Gyermek (ha kora és értelmi képessége megfelelő): ........................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Anya: .....................................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Apa: ......................................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................ aláírás: ......................................................................
Egyéb rokon: ........................................................................................................................................
megjegyzés: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: .............................................................. aláírás: .......................................................................
Egyéb szakemberek:
Név: .......................................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Név: .......................................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: .................................................................... aláírás: ..................................................................
Név: .......................................................................................................................................................
megjegyzés: ..........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: ................................................................. aláírás: .....................................................................
Név: .......................................................................................................................................................
megjegyzés: ...........................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
dátum: .............................................................. aláírás: ........................................................................
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Útmutató a kitöltéshez
„GH-1”
Az adatlap funkciója: a nevelésbe vett gyermek egyéni gondozási-nevelési terve. A feladatok
változása a megfelelő rubrikában dátummal együtt rögzítendő, illetve pótlapon csatolandó.
Az adatlap kitöltője: a nevelőszülő és nevelőszülői tanácsadó vagy a gondozó intézmény/gyám.
A kitöltés ideje: az adatlap a gyermekjóléti szolgálat által töltött adatlapok és a gyámhivatal által
jóváhagyott elhelyezési javaslat és elhelyezési terv kézhezvételétől számított 30 napon belül
kitöltendő, azt követően pedig – szükség szerint pótlapon – folyamatosan bővíthető, módosítható.
Az adatlap továbbítása: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyermekjóléti szolgálat
részére.”
8. Az Ar. 2. számú melléklet XXI. számú adatlapja helyébe a következő rendelkezés lép:
„XXI. számú adatlap
„GH-3” – Helyzetértékelés
(A gondozó intézmény tölti ki, nevelőszülői ellátás esetén a nevelőszülői tanácsadó a nevelőszülővel
együtt!)
Név:
Törzsszám:
Születési hely, idő:
Anyja születési neve:
Gondozási hely:
Gyermekvédelmi gyám neve:
Mióta van a gyermek a jelenlegi
Jelen helyzetértékelés időpontja:
gondozási helyén?
Előző helyzetértékelés időpontja:
Helyzetértékelés oka:
A helyzetértékelést végzi(k):
I.1. Mely intézményekkel, szakemberekkel találkozott, beszélt a gondozó a gyermek ügyében
az elhelyezés vagy az előző helyzetértékelés óta?
Dátum

Intézmény és/vagy szakember

Milyen módon, miről?
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I.2. Találkozott-e és mikor a gondozó
kapcsolattartásra jogosult személyekkel?
Dátum

a

gyermek

Név, rokonsági fok

családtagjaival

és/vagy

más

Milyen módon?

II. A gyermek beilleszkedése, közérzete a gondozási helyen
1. A gyermek tényleges tartózkodási helye megegyezik-e a gondozási hellyel, és ha nem, hol
tartózkodik (pl. kollégium), és miért? Milyen gyakran megy haza a gondozási helyre?
2. Tapasztalatuk szerint hogyan érzi magát jelenleg a gyermek a gondozási helyén?
3. Hogyan értékeli a gyermek gondozási helyére történt befogadását, beilleszkedését, a
közösségben elfoglalt helyét? Ha voltak nehézségei, hogyan támogatta, milyen segítséget adott
neki a gondozója?

III. Mennyiben valósultak meg az egyéni gondozási-nevelési tervben megfogalmazott
feladatok?

IV. Milyen változások tapasztalhatók a gyermek életében az elhelyezés, illetve az utolsó
helyzetértékelés óta?
1. Testi fejlődés, fizikai, egészségi állapot (beleértve a fogyatékosságot is) alakulása:
(Hogyan segíti a gyermeket a gondozó az egészsége megőrzésében, az egészséges életmód
kialakításában? Napjában hányszor, hol étkezik a gyermek? Ösztönzi-e a testmozgásra,
sportolásra?)
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2. Értelmi fejlődés, tanulás:
(Hogyan támogatja a gondozó a gyermeket környezete önálló felfedezésében, alkotó
tevékenységében? Hogyan segíti a gondozó tudatosítani a gyermekben a tanulás, iskolába járás
fontosságát, a tudás örömét és hasznát? Milyen szempontok alapján, hogyan választották ki a
gyermek jelenlegi oktatási-nevelési intézményét? A gyermek magatartásának, eredményeinek,
teljesítményének változása. Tehetséggondozó, fejlesztő foglalkozások. Ha a gyermek jelenleg nem
tanul, ösztönzik-e a tanulás folytatására?)
Milyen a gyermek aktivitása játékban, szabadidős programjának szervezésében, szabadidős
tevékenységében? Hogyan segíti a gyermeket szabadidejének megszervezésében, hobbitevékenység
kiválasztásában?
3. Érzelmi állapot, viselkedés változásai:
Érték-e lelki traumák, voltak-e konfliktusai az elhelyezés, utolsó helyzetértékelés óta?
Milyen segítséget kapott a lelki trauma feldolgozásához? Hogyan kezelik a gyermek konfliktusait
gondozóhelyén a társai és gondozói?
4. A gyermek önértékelésének változásai:
Szükséges-e a gyermek énképének korrigálása, hogyan tud ebben segíteni a gondozó?
Részesül, részesült-e valamilyen terápiában, részt vett-e egyéb foglalkozásban?
5. Változások a gyermek erkölcsi értékrendjében, a társadalmi normák ismeretében és
elfogadásában: Van-e szükség e téren korrekcióra, hogyan tud ebben segíteni a gondozó?
6. A gyermek önellátásban mutatott jártassága, tevékenysége:
7. Változások a gyermek öltözködésében, külsejében, szubkulturális kötődésében: Hogyan
viszonyul a gondozó az esetleges szokatlan öltözködéséhez, szokásaihoz, alternatív életstílusához?
8. Történt-e rendkívüli esemény az elhelyezés, utolsó helyzetértékelés óta (szökés,
bűncselekmény, krízishelyzet stb.)?
V. A gyermek élete a gondozóhelyen
1. Történt-e változás a gyermek elhelyezésében – fizikai környezet, szobatársak, a gondozási
helyen élő személyek tekintetében – a gondozás kezdete, illetve az utolsó helyzetértékelés óta?
A változás oka, és az milyen hatással volt a gyermekre?
2. Milyen a gyermek kötődése nevelőszüleihez/intézményi gondozóihoz, és van-e ebben
változás?
Van-e igénye bizalmas beszélgetésre, problémái megosztására valakivel a gondozói közül, és van-e
erre lehetőség?
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3. Milyen a gondozó(k) nevelési stílusa? Tudnak-e segíteni a gyermeknek
személyiségkorrekciójában? Tiszteletben tartják-e a nevelés során a gyermek személyiségi jogait,
méltóságát?
4. Van-e igény és lehetőség a gyermek és a gondozók részéről a közös tevékenységekre: ház
körüli munka, barkácsolás, játék, külső programok stb.?
VI. A gyermek kapcsolatai
1. Milyen módon és rendszerességgel élt a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult
személy a kapcsolattartás jogával?
2. Változott-e a gyermek kapcsolata, és hogyan?
Szüleivel:
Más kapcsolattartásra jogosultakkal:
Egyéb rokonaival:
Intézményi társaival/a családban nevelkedő gyerekekkel:
Egyéb fontos személyekkel:
VII. A szülők és a gondozó együttműködésének bemutatása
1. Törekszik-e a gondozó a szülőkkel való együttműködésre?
Hol, mikor találkozott velük utoljára, illetve mikor, milyen módon próbálta utoljára felvenni velük a
kapcsolatot? Milyen támogatást kapott a kapcsolattartásra jogosult szülő, illetve személy a
gondozóktól?
2. Milyen a szülők együttműködési készsége? A kapcsolattartás szabályozása megfelel-e az
érdekeiknek és a lehetőségeiknek?
3. Információk a szülőkről/azokról, akikhez a gyermek visszagondozható
Családgondozó/nevelőszülői tanácsadó munkájának tapasztalatai alapján a szülők/más személyek –
akikhez a gyermek visszagondozható – magatartásában, életvitelében, körülményeiben beállt
változások.
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Ezt az oldalt abban az esetben kell csak kitölteni, ha van a gyermeknek kapcsolattartásra
feljogosított hozzátartozója, akihez visszagondozható.
VIII. Következtetések, javaslatok
1. Az információk birtokában milyennek látja a gyermek hazakerülésének esélyeit, hogyan
képzeli el a gyermek sorsának alakulását?
Javasolja-e
a) a gyermek örökbe fogadhatóvá nyilvánításának kezdeményezését?
b) gyermek nevelésbe vételének megszüntetését, státuszának módosítását?
c) az egyéni elhelyezési terv fenntartását vagy módosítását?
d) a gondozási hely megváltoztatását?
e) a gyermekvédelmi gyám felmentését, elmozdítását?
Egyéb javaslatok:
Az adatlapot készítették – dátum, név, aláírás:
…………………………………………………………………………………………………………
Útmutató a kitöltéshez
„GH-3”
Az adatlap funkciója: a nevelésbe vett gyermeket gondozó személy, intézmény felülvizsgálat előtti
beszámolója.
Az adatlap kitöltője: a gyermeket gondozó intézmény, nevelőszülői ellátás esetén a nevelőszülői
tanácsadó a nevelőszülővel együtt.
A kitöltés ideje: a gyámhivatal felkérésére 15 napon belül.
Az adatlap továbbítása: felülvizsgálat esetén a gyámhivatal és a gyermekjóléti szolgálat részére.”
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3. melléklet a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

Az Ar. 1. számú melléklet V. számú adatlap 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. Határozat:
Határozatot hozó gyámhivatal neve: .....................................................................................................
Határozat száma: ...................................................................................................................................
Határozat kelte: .....................................................................................................................................
Jogerős: ..................................................................................................................................................
Döntés jellege:
– nevelésbe vétel ideiglenes gondozási hellyel
– nevelésbe vétel gondozási hely meghatározásával
A gyermek ellátási szükséglete:
– átlagos
– különleges
– speciális
– kettős
Gyermek elhelyezése:
– nevelőszülőnél:
– nevelőszülő
– különleges nevelőszülő
– speciális nevelőszülő
– gyermekotthonban, lakásotthonban:
– gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthon
– központi speciális gyermekotthonnak nem minősülő speciális gyermekotthon
– különleges gyermekotthon
– lakásotthon
– speciális lakásotthon
– különleges lakásotthon
– kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon
– fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában
Vagyonnal rendelkezik-e:
– igen
– nem”
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4. melléklet a 71/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez

1. Az Ar. 2. számú melléklet XV. számú adatlap I. fejezet 11. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„
11. Milyen szükségleteket kell az elhelyezésnek kielégítenie a gyermekvédelmi szakértői
bizottság, az egyéb szakemberek, az érdekeltek és érintettek szerint az alábbiak
vonatkozásában?
a) Egészségi állapot
Szakmai
Szülő(k)
Gyermek igénye: Egyéb vélemények: Szakszolgálat
vélemények,
véleménye:
javaslata:
szakértői
vélemények
alapján:
b) Mentális, pszichés állapot
Szakmai
Szülő(k)
vélemények,
véleménye:
szakértői
vélemények
alapján:

Gyermek igénye,
véleménye:

c) Oktatás/továbbtanulási tervek, lehetőségek
Szakmai
Szülő(k)
Gyermek igénye,
vélemények,
véleménye
véleménye:
szakértői
(amennyiben
vélemények
rendelkezésre áll):
alapján:

Egyéb vélemények: Szakszolgálat
javaslata:

Egyéb vélemények: Szakszolgálat
javaslata:

d) Családi, rokoni, baráti kapcsolatok ápolása/korlátozása
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakmai
Egyéb vélemények: Szakszolgálat
véleménye
véleménye:
vélemények,
javaslata:
szakértői
(amennyiben
vélemények
rendelkezésre
alapján:
áll):
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e) Nemzetiségi, etnikai hovatartozás, anyanyelv ápolása
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakmai
Egyéb vélemények: Szakszolgálat
véleménye
véleménye:
vélemények,
javaslata:
(amennyiben
szakértői
vélemények
rendelkezésre
alapján:
áll):
A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása
f) Vallás: a szülő(k) és a gyermek igénylik-e a gyermek vallásos nevelését?
Szülő(k)
Gyermek igénye, Szakmai
Egyéb vélemények: Szakszolgálat
véleménye
véleménye
vélemények,
javaslata:
(amennyiben
(amennyiben
szakértői
rendelkezésre rendelkezésre áll): vélemények
áll):
alapján:
A fenti különleges adat kezeléséhez
hozzájárulok:

..............................................................................
szülő, más törvényes képviselő aláírása

g) Kultúra, sport
Szülő(k)
Gyermek igénye,
véleménye
véleménye:
(amennyiben
rendelkezésre
áll):

Szakmai
vélemények,
szakértői
vélemények
alapján:

Egyéb vélemények: Szakszolgálat
javaslata:

h) Egyéb igény vagy szükséglet
Szülő(k)
Gyermek igénye,
véleménye
véleménye:
(amennyiben
rendelkezésre
áll):

Szakmai
vélemények,
szakértői
vélemények
alapján:

Egyéb vélemények: Szakszolgálat
javaslata:

”
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2. Az Ar. 2. számú melléklet XV. számú adatlap I. fejezet 14. pont d) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(Nevelésbe vétel esetén javasolt elhelyezés)
„
d) A javasolt elhelyezés megfelel-e a gyermek szükségleteinek, igényeinek?
igen
részben
nem (miért?)
egészségi állapot
pszichés, mentális állapot
családi kapcsolatok
speciális ellátásra való igény
különleges ellátásra való igény
kettős ellátási szükséglet
oktatás
nemzeti, etnikai, anyanyelvi hovatartozás
vallás
kultúra, sport
egyéb
Miért éppen ezt az elhelyezést javasolják – különös figyelemmel azokra a szükségletekre,
amelyekre a válasz „részben” vagy „nem”?
”
3. Az Ar. 2. számú melléklet XIX. számú adatlapja a következő 3/A. ponttal egészül ki:
„
3/A. Kettős gondozási szükséglettel kapcsolatos további feladatok:
Fennáll-e kettős gondozási szükséglet?
Kettős gondozási szükséglet esetén az ebből fakadó további feladatok:
Hogyan biztosítható e feladatok ellátása?
Feladat:

Határidő:

Felelős:

”
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A Kormány 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek
tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés g) és
j) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyílt örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetésére irányuló szolgáltatás
engedélyezése
1. §

(1) A Kormány a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet, illetve az örökbefogadás utánkövetését végző
közhasznú szervezetek tekintetében a szolgáltatást engedélyező szervként a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelős minisztert (a továbbiakban: szolgáltatást engedélyező szerv) jelöli ki.
(2) A közhasznú szervezet a tevékenységét a szolgáltatást engedélyező szerv által a gyermekek és az ifjúság védelméért
felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai szabályok figyelembevételével végzi.

2. §

(1) A közhasznú szervezet működési engedély iránti kérelme irányulhat
a)
kizárólag a nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységre,
b)
kizárólag az örökbefogadás utánkövetésére, vagy
c)
az a) és a b) pontban meghatározott típusú szolgáltatások együttes nyújtására.
(2) Az örökbefogadás utánkövetése esetében a kérelemben külön meg kell határozni, hogy a közhasznú szervezet
a szolgáltatást
a)
csak a nyílt örökbefogadásokra kiterjedően, vagy
b)
a nyílt és a titkos örökbefogadásokra is kiterjedően
kívánja nyújtani.

3. §

(1) A működési engedély iránti kérelemhez csatolni kell
a)
a szolgáltatás szakmai programját,
b)
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és valamennyi szolgáltatást végző személy 1. mellékletben
meghatározottak szerinti szakképesítését igazoló okirat másolatát,
c)
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és valamennyi szolgáltatást végző személy részére a Nemzeti Családés Szociálpolitikai Intézet által kiállított, a működési engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenységnek
megfelelő felkészítő tanfolyam elvégzését tanúsító bizonyítvány másolatát,
d)
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy nyilatkozatát arra vonatkozóan,
hogy vele szemben nem állnak fenn a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok,
e)
a szolgáltatás adatvédelmi szabályzatát,
f)
a szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület, épületrész használati jogát igazoló iratot,
g)
a közhasznú szervezet adószámát, pénzforgalmi számlaszámát, valamint a számlavezető pénzforgalmi
szolgáltatójának megnevezését és címét igazoló iratot,
h)
a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát, és
i)
– ha a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet családok átmeneti otthonát is működtet –
nyilatkozatot arról, hogy az intézmény szerepel a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló kormányrendelet szerinti
szolgáltatói nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás).
(2) Ha a kérelmező a közhasznú szervezet bírósági nyilvántartásba vételét nem igazolja, a szolgáltatást engedélyező
szerv a bírósági nyilvántartásból szerzi be, illetve ellenőrzi a közhasznú szervezet adatait.
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4. §

(1) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyt akkor adja ki, ha
a)
a közhasznú szervezetet a bíróság nyilvántartásba vette;
b)
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető és a szolgáltatást végző személy megfelel az 1. mellékletben
meghatározott képesítési feltételeknek, valamint elvégezte a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézetnek
a működési engedély iránti kérelemben megjelölt tevékenységnek megfelelő felkészítő tanfolyamát;
c)
a közhasznú szervezet rendelkezik
ca)
a Gyvt. 69/A. és 69/B. §-ában, illetve a Gyvt. 69/F. és 69/G. §-ában foglaltaknak megfelelő szakmai
programmal,
cb)
a szolgáltatás helyszínéül szolgáló épület, épületrész használati jogával,
cc)
a szolgáltatás körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítással,
cd)
a szolgáltatás tekintetében elkészített adatvédelmi szabályzattal, és
d)
a családok átmeneti otthonát is működtető nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet által
működtetett intézmény a szolgáltatói nyilvántartás adatai alapján rendelkezik működési engedéllyel.
(2) A működési engedély tartalmazza
a)
a közhasznú szervezet
aa)
megnevezését és székhelyét,
ab)
képviseletére jogosult személy nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím és postacím);
b)
a szolgáltatás 2. §-ban foglaltakra figyelemmel meghatározott típusát;
c)
a szolgáltatásért felelős szakmai vezető nevét és elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím és postacím);
d)
a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontját; és
e)
annak a területnek a megjelölését, ahol a szolgáltatás az engedély alapján nyújtható.
(3) A közhasznú szervezet az engedélyezés alapjául szolgáló bármelyik körülményben, illetve a működési engedélyben
vagy az 5. § szerinti tanúsítványban foglalt adatokban bekövetkezett változást köteles nyolc napon belül bejelenteni
a szolgáltatást engedélyező szervnek.
(4) A szolgáltatást engedélyező szerv a kiadott működési engedélyekről belső nyilvántartást vezet.
(5) A szolgáltatást engedélyező szerv a 6. §-ban meghatározottak szerint visszavont működési engedélyt
a visszavonásról hozott határozat jogerőre emelkedését követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.

5. §

(1) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyt kiadó határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt
napon belül hivatalból – tanúsítvány elnevezéssel – hatósági bizonyítványt állít ki a közhasznú szervezet részére.
A tanúsítvány a 2. mellékletben meghatározott adatokat tartalmazza.
(2) Ha a 4. § (3) bekezdése szerint bejelentett változás a tanúsítványban foglalt adatokat érinti, a szolgáltatást
engedélyező szerv a változás bejelentésétől számított nyolc napon belül gondoskodik a korábban kiállított
tanúsítvány bevonásáról és ezzel egyidejűleg új tanúsítványt állít ki.
(3) A tanúsítványt a szolgáltatás nyújtásának helyszínén jól látható módon ki kell függeszteni.

6. §

(1) A szolgáltatást engedélyező szerv visszavonja a működési engedélyt, ha a közhasznú szervezet
a)
jogutód nélkül megszűnik,
b)
felhagy a szolgáltatás nyújtásával,
c)
szolgáltatása a Gyvt. 69/B. § (3) bekezdésébe ütközik, illetve a vér szerinti szülő, az örökbe fogadott gyermek
vagy az örökbe fogadó szülő súlyos, a szolgáltatás felfüggesztésével nem orvosolható mértékű jog- vagy
érdeksérelmét okozza,
d)
szolgáltatását a szolgáltatást engedélyező szerv korábban felfüggesztette és a jogszerű működés feltételeit
a felfüggesztésről hozott határozatban megjelölt időpontig, de legfeljebb hatvan napon belül nem
teljesítette, vagy
e)
megsértette a Gyvt. 69/E. § (1) bekezdésében meghatározott rendelkezést.
(2) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedély visszavonása esetén az 5. § szerinti tanúsítványt
– legkésőbb a Gyvt. 69/C. § (5) bekezdésében vagy 69/H. § (5) bekezdésében meghatározott intézkedéssel
egyidejűleg – bevonja.
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2. A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó egyes szolgáltatások
7. §

(1) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző közhasznú szervezet
a)
a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) pontja szerint krízistanácsadást nyújt a hozzá forduló, válsághelyzetben lévő
– különösen a terhességét eltitkolni szándékozó – várandós anya és vér szerinti szülő számára;
b)
a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti segítségnyújtás céljából, az ellátáshoz való hozzájutás
szervezése érdekében együttműködik a családok átmeneti otthonaival;
c)
a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenysége keretében a vér szerinti szülő és a gyermek más
törvényes képviselőjének döntése alapján
ca)
a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében a Gyvt. 141/E. §-a szerinti egységes
örökbefogadási nyilvántartásban (a továbbiakban: Nyilvántartás) szereplő és a közhasznú
szervezettel megállapodást kötött örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási
sorrend figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas örökbefogadó szülőt javasol a vér
szerinti szülő számára, és
cb)
előkészíti a vér szerinti szülőnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.
(2) A közhasznú szervezet az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak szerinti tevékenységét a 3. melléklet szerinti
adattartalommal rendelkező adatlapoknak a szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy általi
kitöltése útján dokumentálja.
(3) A közhasznú szervezetnek az (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti javaslatát a szervezet legalább kettő,
az 1. mellékletben meghatározott képesítéssel rendelkező munkatársának kell előkészítenie és egybehangzóan
megtennie.

8. §

(1) A 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében történő
kapcsolatfelvétel előkészítése körében végzett tevékenységre a Gyvt. 69/D. §-a alapján kötött megállapodás
tartalmazza
a)
a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő, illetve – ha rendelkezik ezekkel – a gyermek
személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)
a szolgáltatás pontos leírását,
c)
a szolgáltatást igénybe vevő, valamint a szolgáltatást végző személy közötti kapcsolattartás módját,
d)
a megállapodás felmondásának a Gyvt. 69/D. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályait, és
e)
a szolgáltatást igénybe vevő
ea)
hozzájáruló nyilatkozatát a személyes adatai kezeléséhez, és
eb)
nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó tájékoztatást a közhasznú
szervezet részéről megkapta és azt tudomásul vette.
(2) Az örökbe fogadni szándékozó személlyel kötött megállapodás az (1) bekezdésben meghatározottakon túl
tartalmazza
a)
az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait és társadalombiztosítási azonosító jelét,
b)
azt, hogy a megállapodást a felek legalább évente felülvizsgálják,
c)
az örökbefogadás szempontjából jelentőséggel bíró egyéb körülményeket,
d)
az örökbe fogadni szándékozó személy bejelentési kötelezettségét arra vonatkozóan, ha vele szemben
a megállapodás megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok keletkezik, és
e)
az örökbe fogadni szándékozó személyt terhelő költségek viselésének e rendeletben megállapított szabályait
annak kifejezett megjelölésével, hogy a költségek elszámolása költségátalány vagy tételes költségelszámolás
formájában történik.

9. §

(1) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó szolgáltatások igénybevételéért a vér szerinti
szülő, illetve a várandós anya részére – az átmeneti gondozásért a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
szóló kormányrendelet alapján megállapított térítési díj kivételével – költséget nem lehet felszámítani.
(2) A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó szolgáltatással összefüggésben a telefonhasználat,
a postaköltség, a gépjárműhasználat, az utazási költség számolható el költségként.
(3) A felszámítható költség éves összege nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
háromszorosát.
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(4) A költségek elszámolása a megállapodásban foglaltaktól függően költségátalány vagy tételes költségelszámolás
formájában történhet. A költség összegéről az örökbe fogadni szándékozó személyt írásban kell értesíteni.
(5) Tételes költségelszámolás alkalmazása esetén a költségek megtérítésére csak számla vagy más költségigazolás
ellenében kerülhet sor.
(6) Az örökbe fogadni szándékozó személy a költséget – az annak összegéről szóló írásbeli értesítést követő nyolc
napon belül – a közhasznú szervezet pénzforgalmi számlájára köteles befizetni.

3. Az örökbefogadás utánkövetése
10. §

(1) Az örökbefogadás utánkövetésére működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet az örökbefogadást
engedélyező gyámhivatalnak az örökbefogadás engedélyezésére irányuló eljárása során megküldött megkeresésére
három munkanapon belül nyilatkozik arról, hogy
a)
az általa elősegített nyílt örökbefogadás esetén annak utánkövetését biztosítja,
b)
a nem általa elősegített nyílt örökbefogadás esetén annak utánkövetését vállalja-e.
(2) Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatait a közhasznú szervezet
a)
az 1. mellékletben meghatározott képesítési feltételeknek megfelelő és legalább három éves örökbefogadási
gyakorlattal rendelkező szakmai vezető irányításával, és
b)
a szakmai vezetőt is beleértve legalább két olyan – a rájuk vonatkozó képesítési feltételeknek megfelelő –
személy közreműködésével látja el, akik közül az egyik pszichológus vagy mentálhigiénés szakember
végzettségű.
(3) A szolgáltatást engedélyező szerv a működési engedélyezésre irányuló eljárásban a (2) bekezdés b) pontjában
foglalt, a pszichológusi, illetve mentálhigiénés végzettségre vonatkozó feltételtől eltekinthet, ha a közhasznú
szervezet valamely másik utánkövetést végző szervezet pszichológus, illetve mentálhigiénés szakember
végzettségű munkatársával megállapodást köt.

11. §

(1) A közhasznú szervezet az örökbefogadás utánkövetése tekintetében – a Gyvt. 62/C. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatok körében – személyes tanácsadással segíti
a)
a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát,
b)
az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt,
c)
a gyermek identitásának egészséges fejlődését,
d)
a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedését, illetve a beilleszkedés során a problémák megelőzését vagy
az esetlegesen felmerült problémák megoldását.
(2) A közhasznú szervezet a Gyvt. 62/C. § (5) bekezdése alapján az utánkövetés megtörténtéről és annak
tapasztalatairól tizenöt napon belül utánkövetési jelentést küld az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal
számára.

12. §

(1) Az örökbefogadás utánkövetésének az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal által a Gyvt. 62/C. §
(3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel meghatározott kötelező időtartamát követően – az örökbefogadó
szülő kérelmére, és abban az esetben is, ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte – a közhasznú
szervezet vállalhatja az örökbefogadás önkéntes utánkövetését. Az önkéntes utánkövetést vállaló szervezet erről
– ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte – egyidejűleg tájékoztatja a kötelező utánkövetést végző
szervezetet.
(2) Az önkéntes utánkövetést a közhasznú szervezet az örökbefogadó szülővel kötött megállapodás alapján biztosítja.
A közhasznú szervezet az önkéntes utánkövetés megtörténtéről és annak tapasztalatairól feljegyzést készít, amely
tartalmazza annak időpontját és eredményét.

4. A közhasznú szervezet tevékenységével összefüggő adatkezelés
13. §

(1) A közhasznú szervezet a Gyvt. 135/A. § (4) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségét
a tárgyévben a 3. melléklet szerint kitöltött adatlapoknak a tárgyévet követő év január 31-éig a működést
engedélyező szerv részére történő megküldésével teljesíti.
(2) A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az általa közvetített örökbefogadás esetén a vér szerinti szülő
– a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti – adatait rögzíti a Nyilvántartásban.
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(3) A nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az örökbefogadás elősegítése érdekében hozzáfér
a Nyilvántartásban az örökbefogadás elősegítésében érintett gyermeknek és a közhasznú szervezettel
megállapodást kötött örökbefogadni szándékozó személynek a Gyvt. 135/A. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti
adataihoz.
(4) Az utánkövetést végző közhasznú szervezet a Nyilvántartásban rögzíti
a)
az utánkövetést elrendelő gyámhivatali határozatot,
b)
az utánkövetési jelentést, valamint
c)
az örökbefogadás önkéntes utánkövetését megalapozó megállapodást és az annak megtörténtéről, valamint
eredményéről készített feljegyzést.
(5) A közhasznú szervezet munkatársai közül a Nyilvántartás adataihoz való hozzáférésre jogosult személyek köréről
a közhasznú szervezet az adatvédelmi szabályzatában rendelkezik. A (2) és a (4) bekezdés szerinti adatok rögzítését
a közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatában erre kijelölt személy végzi.

5. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
15. §		
Az e rendelet hatálybalépésekor érvényes működési engedéllyel rendelkező közhasznú szervezet számára
az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló
127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet alapján kiadott működési engedély és tanúsítvány érvényességét e rendelet nem
érinti.
16. §		
Hatályát veszti az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az örökbefogadást elősegítő és az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezet szakmai
vezetője és a szervezetnél szolgáltatást végző személy számára előírt képesítés
1. A szolgáltatásért felelős szakmai vezető képesítése
1.1. felsőfokú szociális vagy pedagógiai végzettség
1.2. jogász
1.3. szociológus
1.4. pszichológus
1.5. orvos
1.6. védőnő
1.7. teológus
2. A szolgáltatást végző személy képesítése
2.1. felsőfokú szociális szakképzettség
2.2. felsőfokú pedagógiai szakképzettség
2.3. jogász
2.4. pszichológus
2.5. mentálhigiénés szakember
2.6. orvos
2.7. védőnő
2.8. teológus
2.9. szakirányú továbbképzésben mentálhigiéniai szakon szerzett felsőfokú szakképzettség

3746

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

2. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
Az örökbefogadást elősegítő tevékenységet, az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú
szervezet számára kiállított tanúsítvány adattartalma
1. A tanúsítványt kiállító (a szolgáltatást engedélyező) szerv
1.1. megnevezése
1.2. székhelye
1.3. elérhetősége
2. A közhasznú szervezet
2.1. megnevezése
2.2. székhelye
2.3. elérhetősége
3. A tevékenységet engedélyező határozat
3.1. száma
3.2. kelte
3.3. jogerőre emelkedésének időpontja
4. A működési engedély időbeli hatálya
5. Annak a területnek a megjelölése, ahol a szolgáltatás az engedély alapján nyújtható
6. A közhasznú szervezet által végezhető szolgáltatás
7. A tanúsítvány kiállításának kelte (helye és ideje)
8. A tanúsítvány kiadmányozására jogosult személy aláírása és a szolgáltatást engedélyező szerv bélyegzőlenyomata

3. melléklet a 72/2014. (III. 13.) Korm. rendelethez
Adatlap
az örökbefogadást elősegítő tevékenységet végző közhasznú szervezetnek
a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
A) Adatlap

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

A közhasznú szervezet neve:
Összesítő adatlap
A tárgyévben a közhasznú szervezettől segítséget kérő válsághelyzetben lévő
a)
várandós anyák száma:
b)
vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:
Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:
A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:

B) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen, mennyi idővel:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen, ki elől és miért:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
C) Adatlap
A közhasznú szervezet neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen, mennyi idővel:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen, ki elől és miért:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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A Kormány 73/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
egyes kulturális tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A Kormány
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés
b) pontjában,
a 2. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 32. pontjában,
a 3. § tekintetében a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 4. § tekintetében a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 28/L. §-ában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló
194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés b) pontjában az „a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Ptk.) 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv
(a továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozója”,
b)
2. § (3) bekezdés c) pontjában a „– Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója” szövegrész helyébe
a „Ptk. szerinti közeli hozzátartozója”, valamint
c)
2. § (5) bekezdésében az „az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 33/B. §-a szerinti” szövegrész
helyébe az „az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 94. §-a szerinti”
szöveg lép.

2. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Hatályát veszti a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló
28/2008. (II. 15.) Korm. rendelet 6. §-ában a „jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,” szövegrész.

3. A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról
és a világörökségi várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A világörökségi kezelési tervről, a világörökségi komplex hatásvizsgálati dokumentációról és a világörökségi
várományos helyszínekről szóló 315/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) A miniszter a megalapozó dokumentáció és a kezelési terv elkészítésére jogi személlyel (a továbbiakban:
a kezelési terv készítője) köthet vállalkozási szerződést.”

4. A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített
tagjának elhalálozása esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló
208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról, valamint életjáradékban részesített tagjának elhalálozása
esetén megállapítható hozzátartozói ellátásokról szóló 208/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
b) pontjában a „Polgári Törvénykönyvről szóló törvény” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyv” szöveg lép.

5. Záró rendelkezések
5. §		
Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
az oktatási igazolványok, a magyar állami ösztöndíj szabályozására vonatkozó egyes kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
az 1–14. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. pontjában, a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d), i), m) pontjában,
a 15–17. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 23. pontjában,
a 18. § tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés c) pontjában,
a 19. § tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 20. § tekintetében a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. §-ának (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az oktatási igazolvány – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.),
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben (a továbbiakban: Nktv.) meghatározott adatok
mellett – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az igazolvány kiállításának napját, valamint
b) az igazolvány egyedi azonosítására szolgáló adatchip azonosítót.”
2. §		
A Rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az oktatási igazolvány igénylésében közreműködő intézmény (a továbbiakban: közreműködő intézmény)]
„e) a 23. § b) és c) pontjában meghatározott személyek oktatási igazolványának cseréje, pótlása és az Nktv.
96. § (1) bekezdés szerinti intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott személyek oktatási
igazolványainak kiadása esetében a köznevelési feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal.”
3. §		
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adatkezelő az oktatási igazolvány tekintetében a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartást vezet
az Nktv., valamint az Nftv. által meghatározott adatokról.”
4. §		
A Rendelet 10. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Oktatási igazolvány)
„c) a 23. § c) pontban meghatározott személy által időbeli korlátozás nélkül”
(igényelhető.)
5. §		
A Rendelet 13. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Diákigazolványra jogosult)
„a) az Nktv. szerinti iskolai feladatot és fejlesztő nevelés-oktatás feladatát ellátó intézmény tanulója,”
6. §		
A Rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A felsőoktatási intézménybe beiratkozott hallgató a diákigazolvány igénylést a közreműködő intézmény
tanulmányi rendszerében kezdeményezi. Az igénylés előtt a jogosult köteles összevetni a tanulmányi rendszerben
róla nyilvántartott személyes adatokat a NEK adatlap adattartalmával.”
7. §		
A Rendelet 17. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a köznevelés információs rendszere (a továbbiakban: KIR) honlapján
az igénylő felülethez a hozzáférést a közreműködő intézmény számára. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem
változtatható módon biztosítja a közreműködő intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a diákigazolvány
előállításához szükséges intézményi és tanulói adatokat.”
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8. §		
A Rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az (1) bekezdésben, valamint a 18. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti jogosult nem rendelkezik
oktatási azonosító számmal, a diákigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló
kérelemmel együtt nyújthatja be. Ebben az esetben a jogosult a diákigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az adatkezelő a diákigazolvány előállításához szükséges személyes adatait az Nktv. 46. §
(13) bekezdésben, valamint az Nftv. 3. melléklet III. alcím 6.1. pontjában meghatározott módon és ideig kezelhesse.”
9. §		
A Rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Pedagógusigazolványra jogosult
a) az Nktv. 63. § (3) bekezdésében meghatározott munkakört betöltő,
b) az Nktv. 96. § (1) bekezdésében meghatározott intézményben pedagógus-munkakörben közalkalmazotti
jogviszonyban vagy munkaviszonyban foglalkoztatott,
c) az a) vagy b) pontban meghatározott munkakörből korhatár előtti ellátásba vagy nyugállományba helyezett
személy.”
10. §

(1) A Rendelet 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az adatkezelő ingyenesen biztosítja a KIR honlapján az igénylő felülethez a hozzáférést a közreműködő
intézmény számára. Az igénylő felületen az adatkezelő meg nem változtatható módon biztosítja a közreműködő
intézmény számára a KIR-ben nyilvántartott és a pedagógusigazolvány előállításához szükséges intézményi és
pedagógus adatokat.”
(2) A Rendelet 26. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a 23. § b) vagy c) pontja szerinti jogosult nem rendelkezik oktatási azonosító számmal,
a pedagógusigazolvány iránti igényét az oktatási azonosító szám megállapítására irányuló kérelemmel
együtt nyújthatja be. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosult munkáltatói igazolással igazolja, hogy
pedagógus munkakörben foglalkoztatják, vagy pedagógus munkakörből helyezték korhatár előtti ellátásba
vagy nyugállományba. Ebben az esetben a jogosult a pedagógusigazolvány iránti kérelemmel hozzájárulását
adja ahhoz, hogy az adatkezelő a pedagógusigazolvány előállításához szükséges személyes adatait az Nktv.
63. § (4) bekezdésében meghatározott módon és ideig kezelhesse.”

11. §

(1) A Rendelet 34. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés a) és c) pontja esetében a hiánypótlás az igénylésnek az igénylésre szolgáló felületen történő
ismételt rögzítésével és továbbításával teljesíthető. Ebben az esetben a hiánypótlás teljesítésének ideje nem számít
bele a megrendelés teljesítésének határidejébe.”
(2) A Rendelet 34. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A tanulmányi rendszerrel rendelkező felsőoktatási intézmények által továbbított felsőoktatási oktatási
igazolvány igénylése esetén a jogosult felel az oktatási igazolvány elkészítésének alapjául szolgáló adatok
valóságtartalmáért. Amennyiben a jogosult a nyilvántartott adataiban hibát észlel, úgy köteles azt írásban
haladéktalanul a közreműködő intézmény felé jelezni és a hiba kijavítását kezdeményezni. A jogosult által
szolgáltatott valótlan adatok alapján valótlan adattartalommal előállított oktatási igazolvány kicserélésének teljes
költsége a jogosultat terheli.”

12. §		
A Rendelet
a)
5. § (2) bekezdés b) pontjában a „fénykép és aláírás” szövegrész helyébe a „jogosulti arckép (a továbbiakban:
fénykép) és aláírás” szöveg,
b)
6. § a) pontjában „a közoktatásról szóló törvény” szövegrész helyébe „az Nktv.” szöveg,
c)
a 6. § a) pontjában, 14. § (2) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 34. § (5) bekezdésében, 35. §
(3) bekezdésében, 36. § (1) bekezdés a) pontjában, 36. § (3) bekezdésében a „közoktatásban” szövegrész
helyébe a „köznevelésben” szöveg,
d)
6. § b) pontjában, 13. § (1) bekezdés b) pontjában „a felsőoktatásról szóló törvény” szövegrész helyébe
„az Nftv.” szöveg,
e)
8. § (3) bekezdés felvezető szövegrészében az „Az (1)–(2) bekezdésben” szövegrész helyébe
az „Az (1) bekezdésben” szöveg,
f)
8. § (3) bekezdés a) pontjában „a közoktatásról szóló törvényben és a felsőoktatásról szóló törvényben”
szövegrész helyébe „az Nktv.-ben és az Nftv.-ben” szöveg,
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g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
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13. § (1) bekezdés c) pontjában, 17. § (6) bekezdésében, 36. § (2) bekezdés a) pontjában a „közoktatási”
szövegrész helyébe „köznevelési” szöveg,
24. § a) pontjában „a közoktatásról szóló törvény 19. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Nktv.
63. § (1) bekezdés j) pontjában” szöveg,
26. § (6) bekezdésében „a 23. § b) pontja” szövegrész helyébe „a 23. § c) pontja” szöveg,
28. §-ban „a felsőoktatásról szóló törvény 35. § (5) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Nftv. 3. melléklet
III. alcím 5. pontjában” szöveg,
29. § a) pontjában „a felsőoktatásról szóló törvény 95. § (3)–(4) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Nftv.
35. § (4) bekezdésében” szöveg,
41. § (1) bekezdésében a „– a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel –” szövegrész helyébe „– a (2)–(3) bekezdésben
foglalt kivétellel –” szöveg,
Melléklet 3) pont c) alpontjában „a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben vagy a felsőoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben” szövegrész helyébe „az Nktv.-ben vagy az Nftv.-ben” szöveg

lép.
13. §		
Hatályát veszti a Rendelet
a)
8. § (2) bekezdése,
b)
35. § (2) bekezdésében a „hologramos” szövegrész,
c)
37. § (2) bekezdése,
d)
41. § (4) bekezdése,
e)
42. § (5)–(6) bekezdése.
14. §		
Nem lép hatályba a Rendelet 44. §-a.

2. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges
egyes rendelkezésekről szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
15. §

(1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről
szóló 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
[A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 48/A. § c) és d) pontja szerinti visszatérítési
kötelezettség alkalmazása során]
„a) az Nftv. 48/A. § c) pontja szerinti visszatérítési kötelezettséget megállapító határozatot az Oktatási Hivatal
(a továbbiakban: Hivatal)
aa) – az átvétel kivételével – a hallgatói jogviszony, illetve párhuzamos képzés esetén az adott képzés megszűnése
után indult első általános felsőoktatási felvételi eljárást követő év január 31-éig,
ab) az adott képzésen a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresének
leteltét követő, az Nftv. 48/I. § (2) bekezdése szerinti közléstől számított legfeljebb harmincadik napon
hozza meg,”
(2) A Vhr. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerinti esetben a kötelezettségek teljesítése szempontjából figyelembe kell venni
a szakváltást megelőző magyar állami (rész)ösztöndíjjal folytatott tanulmányokat. ”

16. §		
A Vhr. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A felsőoktatási intézmény gondoskodik a hallgatói jogviszony kezdete és a képzés kezdete időpontjának,
a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés lezárása esetén a hallgatói jogviszony megszűnése vagy a képzés
lezárása időpontjának, az Nftv. 48/B. § (8) bekezdése szerinti esetben a változtatás időpontjának, a hallgatói
jogviszony szünetelése esetén a szünetelés tényének a tanulmányi adminisztrációs nyilvántartásban történő
rögzítéséről, ezeknek a felsőoktatási információs rendszer által a Hivatalnak történő megküldéséről.”
17. §		
A Vhr. a következő 39. §-sal egészül ki:
„39. § E rendeletnek – a 74/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15–16. §-ával megállapított – 1. § (1) bekezdés a) pontját,
1. § (4) bekezdését, továbbá a 2. § (7) bekezdését a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy

3752

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

e rendelet 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában előírt kötelezettséget a Hivatal legfeljebb 2015. január 31-ig
teljesíti.”

3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő
hatályon kívül helyező rendelkezések
18. §		
Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 13. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A vizsgabizottság tagja nem működhet közre a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozójának, továbbá
bejegyzett élettársának vizsgáztatásában.”
19. §		
A felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 4. § 5. pontjában a „Polgári Törvénykönyv 685. § c) pontja” szövegrész helyébe
a „polgári perrendtartásról szóló törvény” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a közoktatási intézmény tag részvételével működő iskolaszövetkezetekről szóló 123/2006. (V. 19.)
Korm. rendelet.

4. Záró rendelkezések
21. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 18–20. § 2014. március 15-én lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 75/2014. (III. 13.) Korm. rendelete
a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 9. pont d) és e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, és
a 9. pont a következő f ) alponttal egészül ki:
[A rendelet alkalmazásában
tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát
megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra
lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása
érdekében, a fejlesztési programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott
beruházás, felújítás – az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével –,
ideértve]
„d) az iskolai sportkör feladatait ellátó diáksport egyesület vagy felsőoktatási intézmény keretei között működő
sportszervezet feladatai ellátásának biztosítása érdekében a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény tornatermére,
tornaszobájára, sportcélú ingatlanára irányuló, legalább egy látvány-csapatsport felkészülési, edzési vagy
versenyzési feltételeit elősegítő beruházást, felújítást,
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e) a sportközalapítvány kivételével a támogatott szervezetnek a sportrendezvények biztonságáról szóló
kormányrendeletben meghatározott biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztését,
valamint
f ) az építészeti-műszaki tervezési tevékenységet is;”
2. §		
A Rendelet 16. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 75/2014. (III. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított 2. § (1) bekezdés
9. pont f ) alpontját a Módr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok jóváhagyása és
elszámolása során is alkalmazni kell.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 3/2014. (III. 13.) NMHH rendelete
egyes NMHH rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról
Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 15. és 24. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. törvény 53. § (1) bekezdés
f ) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 16. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 38. § a), e) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 3., 6., 7., 8., 9. és 10. pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. §
(5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló
4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 1. § a) pontjában a „, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra” szövegrész,
a 2. § d) pontjában a „, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész.

2. Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló
6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosítása
2. §		
Az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 7. §
(1) bekezdés a) pont ae) alpontjában a „korlátozottan cselekvőképes előfizető” szövegrész helyébe „korlátozottan
cselekvőképes kiskorú, illetve cselekvőképességében az előfizetői szerződés megkötésével összefüggő
jognyilatkozatok tekintetében részlegesen korlátozott személy” szöveg lép.
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3. Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának
megjelöléséről szóló 14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet módosítása
3. §		
Az egyes műszaki eszközök földfelszíni digitális műsorok vételére való alkalmasságának megjelöléséről szóló
14/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. forgalmazó: olyan egyéni vállalkozó, egyéni cég vagy jogi személy, amely
a) eszköz értékesítését vagy értékesítésre történő kihelyezését üzletszerűen – rendszeresen, nyereség elérése
érdekében – végzi, illetve
b) előfizetői szolgáltatása nyújtásához kapcsolódóan az eszközt az előfizető tulajdonába adja át;”

4. A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet módosítása
4. §		
A számhordozás részletes szabályairól szóló 2/2012. (I. 24.) NMHH rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontjában
a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe „Polgári Törvénykönyv szerinti vállalkozás” szöveg lép.

5. A mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások
kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet módosítása
5. §		
Hatályát veszti a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások
kiadásának rendjéről szóló 11/2012. (VIII. 9.) NMHH rendelet 2. § 3. pontjában a „vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság” szövegrész.

6. A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet módosítása
6. §		
Hatályát veszti a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról szóló 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet 2. §
34. pontjában a „gazdasági társaság vagy más” szövegrész.

7. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosítása
7. §		
A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet 2. § 3. pontjában a „cselekvőképes természetes
személy” szövegrész helyébe a „nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló személy” szöveg,
a 9. § (6) bekezdésében a „Korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe „Korlátozottan cselekvőképes kiskorú és
cselekvőképességében bármely ügycsoportban korlátozott nagykorú” szöveg lép.

8. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
		
		

Dr. Karas Monika s. k.,
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 18/2014. (III. 13.) EMMI rendelete
egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés
d) pontjában,
a 2. § tekintetében a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
100. § (3) bekezdés a) pontjában, valamint
a 3. § tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi
XCIX. törvény 47. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet módosítása
1. §

(1) A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. Fenntartó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely biztosítja a muzeális intézmény folyamatos és
rendeltetésszerű működéséhez szükséges feltételeket.”
(2) Hatályát veszti az R1. 11. § (2) bekezdés d) pontjában a „jogi személyiségű gazdasági társaság vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező” szövegrész.

2. A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló
12/2010. (III. 11.) OKM rendelet módosítása
2. §		
A Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 12/2010. (III. 11.) OKM rendelet
4. § (2) bekezdésében a „hozzátartozója” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója”
szöveg lép.

3. Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek
működésével kapcsolatos hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló
14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet
3. §

(1) Az előadó-művészeti szervezetek és az előadó-művészeti érdekképviseleti szervezetek működésével kapcsolatos
hatósági eljárások és adatszolgáltatások részletes szabályairól szóló 14/2012. (III. 6.) NEFMI rendelet (a továbbiakban:
R2.) 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételi kérelem adatai az alábbi okiratokkal igazolhatók:]
„d) nonprofit gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat.”
(2) Az R2. 7. § (3) bekezdésében az „a Gt. 66. §-a alapján” szövegrész helyébe a „jogutód nélkül” szöveg lép.

4. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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Az emberi erőforrások minisztere 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelete
a szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggő és egyéb módosításáról
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés a), b) és j) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és a 4. melléklet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. §
(2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés f ) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. §
(3) bekezdésében, valamint a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdésében, valamint
85. § (5) bekezdés d), f ), g), i)–k), m) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (2) bekezdés
d) és f ) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § g) és l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím tekintetében a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 30. §
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 11. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló
2009. évi CXXV. törvény 31. § (7) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) és o) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § m) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet
módosítása
1. §		
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 2/B. §-sal
egészül ki:
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„2/B. § A gyermek bántalmazással szembeni védelemhez való jogának érvényesítése érdekében készült, a Gyvt. 11. §
(1a) bekezdése szerinti egységes elveket és módszertant a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.”
2. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Magasabb vezetői, vezetői beosztást)
„c) a tíz vagy ennél több, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti gyermekvédelmi nevelőszülő
(a továbbiakban: nevelőszülő) munkáját irányító gyermekvédelmi szolgáltatónál,
d) a tizenkét férőhely feletti gyermekotthonnál, különleges gyermekotthonnál, speciális gyermekotthonnál és
központi speciális gyermekotthonnál,”
[betöltő személyek – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – szociális szakvizsga letételére kötelezettek. Ezek
a követelmények a bölcsődei igazgatóságoknál és bölcsődék egyesített intézményeinél csak a magasabb vezetőre
vonatkoznak.]
(2) Az R. 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti esetben a (2) bekezdésben meghatározott szociális
szakvizsga kötelezettségnek a pedagógus szakvizsga letételével is eleget lehet tenni.”

3. §

(1) Az R. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A gyermekjóléti szolgálat – a felügyelt kapcsolattartást elrendelő szervvel történt előzetes egyeztetést követően
– biztosítja a felügyelt kapcsolattartáshoz szükséges semleges helyszínt, a felügyeletet ellátó szakembert, vagy
lehetővé teszi más felügyeletet ellátó szakember jelenlétét. A gyermekjóléti szolgálat
a) a felügyelt kapcsolattartás elmaradása esetén annak elmaradásáról öt napon belül,
b) a felügyelt kapcsolattartás megvalósulásáról, a felügyelt kapcsolattartáson történtekről, a szülő-gyermek
kapcsolat alakulásáról, a felügyelet fenntartásának szükségességéről felkérésre,
c) a felügyelt kapcsolattartás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról hivatalból
tájékoztatja a gyámhivatalt.”
(2) Az R. 6. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A gyermekjóléti szolgálat – azzal a gyámhivatallal történt előzetes egyeztetést követően, amelynek eljárásában
felmerült a közvetítői eljárás igénybevétele – a gyermekvédelmi és a támogatott közvetítői eljáráshoz biztosítja
a semleges helyszínt.”

4. §

(1) Az R. 7/B. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kapcsolattartási ügyelet célja a gyermek és a kapcsolattartásra jogosult szülő vagy más kapcsolattartásra jogosult
személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges hely biztosítása mellett)
„d) – a felügyelt kapcsolattartást elrendelő gyámhivatallal történt előzetes egyeztetést követően – a felügyeletet
ellátó szakember biztosítása vagy más felügyeletet ellátó szakember jelenlétének lehetővé tétele.”
(2) Az R. 7/B. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A kapcsolattartási ügyelet feladatát ellátó intézmény
a) a felügyelt kapcsolattartáson történtekről, a szülő-gyermek kapcsolat alakulásáról, a felügyelet fenntartásának
szükségességéről felkérésre,
b) a felügyelt kapcsolattartás felülvizsgálatára vonatkozó javaslatáról hivatalból
tájékoztatja a gyámhivatalt.”

5. §		
Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A. § Ha a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés tanácsadást nem
a gyermekjóléti szolgálat végzi, a szolgálat tájékoztatja az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás utánkövetése
körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az utánkövetést végző szervezet felkeresését.”
6. §		
Az R. 13. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A hivatalos ügyek intézésében való közreműködés során a gyermekjóléti szolgálat)
„d) a gyámhivatal felkérésére a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.) 47/A. § (6) bekezdése alapján tájékoztatást nyújt
az örökbefogadott gyermek fejlődéséről, körülményeiről és a családba való beilleszkedéséről.”
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7. §		
Az R. a következő 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A gyermekjóléti szolgálat gondoskodik a gyermek bántalmazásáról, elhanyagolásáról érkezett jelzést vagy
kezdeményezést tevő intézmény, személy adatainak zártan történő kezeléséről. A gyermekjóléti szolgálat a jelzéssel
érintett személy részére nem biztosít betekintést a zártan kezelendő adatokat tartalmazó irat azon részébe,
amelyből következtetés vonható le a jelzést vagy kezdeményezést tevő intézményre, személyre.”
8. §		
Az R. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekjóléti szolgálat elősegíti, hogy azok a szülők, akik a házasság felbontása, a gyermek elhelyezése,
a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás rendezése vagy más szülői felügyeletet érintő kérdésben nem tudnak
megegyezni, értesüljenek a konfliktuskezelő szolgáltatás, a gyermekvédelmi és a támogatott közvetítői eljárás
igénybevételének lehetőségéről.”
9. §		
Az R. 19. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1) bekezdés szerinti javaslatban a gyermekjóléti szolgálat a gyermekvédelmi nyilvántartás megfelelő adatlapján
ismerteti a gyermek helyzetét, különösen]
„f ) ha a gyermeket gondozó szülő együtt él a szülői felügyeleti jogától megfosztott másik szülővel, és emiatt
a gyermek nem áll szülői felügyelet alatt.”
10. §		
Az R. 81. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„81. § A különleges vagy speciális ellátást igénylő, valamint a kettős szükségletű gondozott gyermek számára
a fejlődéséhez, fejlesztéséhez, gyógyulásához, rehabilitációjához és terápiájához szükséges és indokolt eszközök
beszerzéséről a fenntartó gondoskodik.”
11. §

(1) Az R. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyermekotthonban a gondozott gyermek nevelését, gondozását a szakmai programban meghatározott elvek
szerint kialakított kisközösségekben (a továbbiakban: csoport) kell biztosítani. Egy csoportban legfeljebb 12 fő
helyezhető el, kivéve a 126. § (5) bekezdésében, a 128. § (1) bekezdésében és a 128/A. § (1a)–(3) bekezdésében
foglalt eseteket.”
(2) Az R. 124. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 12 fős csoportban egyidejűleg legfeljebb
a) 1 fő kettős szükségletű,
b) 1 fő speciális szükségletű vagy
c) 4 fő különleges szükségletű
gyermek helyezhető el. Ettől kizárólag az érintett gyermekek érdekében lehet eltérni. Kettős szükségletű, speciális
szükségletű, különleges szükségletű gyermek elhelyezése esetén a csoport létszáma csökkenthető.”

12. §		
Az R. 125. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) 12 fős lakásotthonban egyidejűleg legfeljebb
a) 1 fő kettős szükségletű,
b) 1 fő speciális szükségletű vagy
c) 4 fő különleges szükségletű
gyermek helyezhető el. Ettől kizárólag az érintett gyermekek érdekében lehet eltérni. Kettős szükségletű, speciális
szükségletű, különleges szükségletű gyermek elhelyezése esetén a csoport létszáma csökkenthető.”
13. §

(1) Az R. 126. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:
„Speciális gyermekotthon, speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja”
(2) Az R. 126. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon és a gyermekotthon speciális csoportja a szakellátás
keretében
a) a súlyos pszichés tüneteket mutató,
b) a súlyos disszociális tüneteket mutató,
c) a pszichoaktív szert használó és
d) a kettős szükségletű,
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12. életévét – kivételesen indokolt esetben 10. életévét – betöltött gondozott gyermek számára kötelezően
ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához igazodóan az a)–c) pont szerinti esetben speciális ellátást,
a d) pont szerinti esetben különleges és speciális ellátást együttesen biztosít.”
(3) Az R. 126. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A speciális gyermekotthonban összesen legfeljebb 40 fő, de csoportonként legfeljebb 8 fő, a speciális
lakásotthonban legfeljebb 8 fő, a gyermekotthon speciális csoportjában legfeljebb 8 fő helyezhető el úgy, hogy
az egyes csoportokon belül csak azonos nemű gyermekek helyezhetők el.”
(4) Az R. 126. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Egy csoportban legfeljebb 2 fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el. Ettől kizárólag az érintett gyermekek
érdekében lehet eltérni. Kettős szükségletű gyermek elhelyezése esetén a csoport létszáma csökkenthető.”
14. §		
Az R. 126/A. §-a helyébe a következő rendelkezés, az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A gyermek személyes szabadságának korlátozása a speciális gyermekotthonban, a speciális
lakásotthonban és a gyermekotthon speciális csoportjában
126/A. § (1) A Gyvt. 81/A. § (1) bekezdésében meghatározott célból a gyermek személyes szabadságának
korlátozását a felügyeletét ellátó munkatárs vagy az intézmény pszichológusa vagy az intézmény orvosa
kezdeményezésére a speciális gyermekotthon vezetője, a speciális lakásotthon vezetője, gyermekotthon
speciális csoportjában elhelyezett gyermek esetén a speciális csoport vezetője (a továbbiakban együtt:
speciális gyermekotthon vezetője) írásban rendelheti el, kijelölve a helyiséget, ahol a gondozott gyermeknek
tartózkodnia kell. Ebben a jogkörében a speciális gyermekotthon vezetőjét annak távollétében az ügyeletes vezető
helyettesítheti.
(2) A speciális gyermekotthon vezetője a személyes szabadság korlátozásának elrendeléséről, annak okáról,
módjáról és időtartamáról – a Gyvt. 81/A. § (7) bekezdésében megjelölteken kívül – tájékoztatja a gondozott
gyermeket is. A speciális gyermekotthon vezetője biztosítja, hogy a gyermekjogi képviselő és a gyermekvédelmi
gyám a személyes szabadságában korlátozott gyermekkel találkozhasson, ügyében tájékozódjon.
(3) A gyermekvédelmi gyám a Gyvt. 81/A. § (7) bekezdésében meghatározott értesítés kézhezvételétől számított
15 napon belül felkeresi a gyermeket, és személyes beszélgetést kezdeményez vele.
(4) A speciális gyermekotthonban történő személyes szabadság korlátozása során, ha a speciális gyermekotthon
vezetője a gondozott gyermek tartózkodási helyeként a biztonsági elkülönítőt jelöli ki, a személyes szabadság
korlátozásának elrendelésével egyidejűleg a speciális gyermekotthon vezetője, vagy távollétében az ügyeletes
vezető haladéktalanul intézkedik a gondozott gyermek orvosi vizsgálatáról.
(5) Ha a gondozott gyermek magatartása a biztonsági elkülönítőben a Gyvt. 81/A. § (5) bekezdés b) pontjában
meghatározott időtartamon belül nem rendeződik, kezelését fekvőbeteg-ellátó intézményben kell folytatni.”
15. §		
Az R. a következő 126/B. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Nevelési felügyelet a speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon
speciális csoportjában
126/B. § (1) A speciális gyermekotthon vezetője a Gyvt. 81/B. § (1) bekezdése szerinti esetben írásban kezdeményezi
a gyámhivatalnál a gyermek nevelési felügyeletének elrendelését. A speciális gyermekotthon vezetője kérelmében
tájékoztatást nyújt a gyámhivatalnak a gyermek aktuális személyiségállapotáról, a nevelési felügyelet elrendelését
megalapozó okról, és javaslatot tesz a nevelési felügyelet időtartamára. A speciális gyermekotthon vezetője
a kérelmet egyidejűleg megküldi a gyermekjogi képviselőnek, a gyermekvédelmi gyámnak és a megyei, fővárosi
gyermekvédelmi szakértői bizottságnak is.
(2) A gyermekvédelmi gyám a Gyvt. 81/B. § (2) bekezdése szerinti kérelmében tájékoztatást nyújt a gyámhivatalnak
a nevelési felügyelet elrendelését megalapozó okról, és javaslatot tesz a nevelési felügyelet időtartamára.
A gyermekvédelmi gyám a kérelmet egyidejűleg megküldi a gyermekjogi képviselőnek, a speciális gyermekotthon
vezetőjének és a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottságnak is.
(3) A megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság a gyámhivatal felkérésére, annak kézhezvételétől
számított 3 munkanapon belül megküldi a Gyer. 114/A. § (2) bekezdése szerinti, a nevelési felügyelet kérdésében
adott szakmai véleményét, amely kiterjed
a) a gyermek esetleges korábbi személyes szabadsága korlátozásának esetére, annak eredményessége értékelésére,
b) a gyermek állapotára, a nevelési felügyelet elrendelésére – a nevelési felügyelet helyszínére, időtartamára,
szükség szerint a kapcsolattartási jog gyakorlásának szüneteltetésére, a gyermekotthon területén belülre történő
korlátozására – vonatkozó javaslatára, annak indokolására, valamint
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c) indokolt esetben a gyermek számára szükséges gyógykezelésre vagy gyógyító eljárásra vonatkozó javaslatára.
(4) A speciális gyermekotthon vezetője és a gyermekvédelmi gyám a Gyer. 114/A. § (2) bekezdése szerinti
véleményét a gyámhivatal felkérésének kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül küldi meg a gyámhivatalnak.
(5) A speciális gyermekotthon vezetője, a gyermekvédelmi gyám és a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői
bizottság vezetője köteles haladéktalanul egyeztetni a gyermek számára szükséges gyógykezelés, gyógyító eljárás
kérdésében, ha a gyermekvédelmi gyám a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottság javaslatával nem
ért egyet.
(6) A nevelési felügyelet gyámhivatal által történő elrendelése esetén a 126/A. § (2) bekezdését kell alkalmazni.
A gyermekvédelmi gyám a nevelési felügyelet elrendeléséről szóló határozat kézhezvételétől számított 15 napon
belül felkeresi a gyermeket, és személyes beszélgetést kezdeményez vele.
(7) A nevelési felügyelet időtartama alatt a gyermeknek a Gyvt. 81/A. § (5) bekezdése alapján elrendelt biztonsági
elkülönítőben való tartózkodása esetén a 126/A. § (4) és (5) bekezdését kell alkalmazni.
(8) A nevelési felügyelet időtartama alatt a speciális gyermekotthon vezetője
a) gondoskodik a nevelési felügyeletet elrendelő határozatban foglaltak végrehajtásáról,
b) a gyámhivatal felkérésére biztosítja a gyermek gyermekotthonban történő meghallgatásának feltételeit.”
16. §		
Az R. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés, az azt megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja
127. § (1) A különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja
a szakellátás keretében
a) a kora miatt sajátos szükségletekkel bíró 3 év alatti,
b) a tartósan beteg vagy fogyatékos és
c) a kettős szükségletű
gondozott gyermek számára kötelezően ellátandó alapfeladatként a gyermek állapotához, illetve korához
igazodóan az a) és a b) pont szerinti esetben különleges ellátást, a c) pont szerinti esetben különleges és speciális
ellátást együttesen biztosít.
(2) A különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja vállalhatja
a 6 éven aluli, fogyatékos és részterületen fejlődési elmaradást mutató gyermekek ellátását is. Ebben az esetben
a különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja együttműködik
a gyermek korai fejlesztését és gondozását, vagy fejlesztő nevelését ellátó területileg illetékes pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel. A korai fejlesztéshez, gondozáshoz és fejlesztő neveléshez igénybe vehetőek
a különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja meglévő tárgyi
eszközei.”
17. §

(1) Az R. 128/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A különleges gyermekotthon, a különleges lakásotthon és a gyermekotthon különleges csoportja feladatkörébe
tartozik a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekről való gondoskodás, szocializáció, habilitáció és rehabilitáció,
továbbá a kettős szükségletű gyermek esetében a reszocializáció is, ha a gyermek állapota nem indokolja
az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékos személyek vagy pszichiátriai betegek otthonában való elhelyezését, vagy ha
az elhelyezése férőhely hiányában nem lehetséges.”
(2) Az R. 128/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A különleges gyermekotthonban legfeljebb 40 fő, a különleges lakásotthonban legfeljebb 10 fő,
a gyermekotthon különleges csoportjában legfeljebb 10 fő helyezhető el.”
(3) Az R. 128/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 8 vagy 10 fős csoportban legfeljebb 1 fő kettős szükségletű gyermek helyezhető el. Ettől kizárólag az érintett
gyermekek érdekében lehet eltérni.”

18. §

(1) Az R. 129/A. § (3) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az országos bizottság különösen annak a speciális ellátást igénylő gyermeknek javasolja a központi speciális
gyermekotthonban történő elhelyezését, aki)
„d) kettős szükséglete”
(miatt olyan különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul, amelyet a lakóhelyén, gondozási helyén nem tudnak
biztosítani a számára, illetve akinek kiemelése eddigi környezetéből a saját érdekében feltétlenül indokolt.)
(2) Az R. 129/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(7) Az országos bizottság javaslatot tehet arra, hogy a gyermek teljes körű ellátásának időtartama a speciális
gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban, a gyermekotthon speciális csoportjában, illetve a központi speciális
gyermekotthonban a 2 évet meghaladja.”
19. §

(1) Az R. 131. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi speciális gyermekotthon annak a 12. – kivételesen indokolt esetben 10. – életévét betöltött
gondozott gyermeknek biztosít speciális ellátást, valamint különleges és speciális ellátást együttesen, akinek
gondozási helyéül a gyámhivatal az országos bizottság szakmai véleménye alapján a központi speciális
gyermekotthont jelölte meg.”
(2) Az R. 131. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A központi speciális gyermekotthon a speciális ellátás keretében a gyermek állapotához, szükségleteihez igazodó
terápiát nyújt azon gyermek számára, aki)
„e) kettős szükséglete”
(miatt különleges szakértelmet igénylő terápiára szorul.)

20. §		
Az R. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A központi speciális gyermekotthonban elrendelt személyes szabadság korlátozására és nevelési felügyelet
végrehajtására a 126/A. § és a 126/B. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
21. §		
Az R. 136. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében szakszolgáltatásként biztosítani kell)
„h) a támogatott közvetítői eljárással”
(kapcsolatos feladatok ellátását.)
22. §		
Az R. 137. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha a gyámhivatal a speciális gyermekotthont, a speciális lakásotthont, a gyermekotthon speciális csoportját
vagy a központi speciális gyermekotthont határozta meg a gyermek gondozási helyéül, az elhelyezés időtartamának
lejártát megelőzően legalább 3 hónappal a szakszolgálat kikéri a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői
bizottság, illetve az országos bizottság, valamint a gyermekvédelmi gyám indokolással ellátott javaslatát
a gondozási hely fenntartásának – a Gyvt. 58. § (4) bekezdése szerinti – szükségességéről.”
23. §		
Az R. 144. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„144. § (1) A szakszolgálat a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítását – ha a gyermekvédelmi gyám ez irányú
kérelmet nem terjesztett elő – a Gyer. 37. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével javasolhatja
a gyámhivatalnak. A javaslatban arra is ki kell térni, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásban szerepel-e
olyan örökbe fogadni szándékozó személy, aki a gyermeket örökbe fogadná.
(2) Ha az egységes örökbefogadási nyilvántartásban nincs a szakszolgálatnak a Gyer. 38. § (2)–(2b) bekezdése
szerinti illetékességébe tartozó (a továbbiakban: illetékességébe tartozó), a gyermek számára alkalmasnak látszó
örökbe fogadni szándékozó személy, a szakszolgálat megkeresi az országos örökbefogadást elősegítő szervet.
(3) Az országos örökbefogadást elősegítő szerv a nemzetközi örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság
(a továbbiakban: központi hatóság) bevonásával megvizsgálja, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásban
szerepel-e a gyermek számára megfelelőnek látszó hazai vagy külföldi örökbe fogadni szándékozó személy, és
vizsgálatának eredményéről tájékoztatja a szakszolgálatot.
(4) A szakszolgálat az országos örökbefogadást elősegítő szerv megkeresésének eredményéről
az örökbefogadhatóvá nyilvánításra vonatkozó javaslatában tájékoztatja a gyámhivatalt.”
24. §

(1) Az R. 145. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálat a Gyvt.-ben és az Ar.-ban meghatározottak szerint az egységes örökbefogadási nyilvántartásba
veszi
a) a gyámhivatal határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított, vagy a más okból örökbefogadható
nevelésbe vett gyermeket,
b) a gyámhivatal értesítésére a gyermekvédelmi szakellátásban ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermeket, ha
ismeretlen személy általi örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy ha ismeretlen szülőktől származik,
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c) a szakellátásban el nem helyezett örökbefogadható gyermeket, akinek ismeretlen személy általi
örökbefogadásához szülei hozzájárultak, vagy aki ismeretlen szülőktől származik és
d) azt a gyermeket, akinek nyílt örökbefogadásához szülője hozzájárult, és a gyámhivatal a gyermeket
az örökbefogadó szülő gondozásába elhelyezte.”
Az R. 145. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szakszolgálat folyamatosan gondoskodik arról, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásban
a gyermekre vonatkozó adatok, vélemények, iratok naprakészek legyenek.”
Az R. 145. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy számára örökbefogadás előtti tanácsadást nyújt
és örökbefogadásra felkészítő tanfolyamon való részvételt biztosít. Házastársi, rokoni örökbefogadás esetén
a szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személyt tájékoztatja arról, hogy az örökbefogadásra felkészítő
tanfolyamon nem köteles részt venni, de kérelmére biztosítja az azon történő részvételt.”
Az R. 145. § (9) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szakszolgálatnak a Gyer. 39. § (1) bekezdés g) pontja szerinti javaslatban ki kell térnie arra, hogy az örökbe fogadni
szándékozó személy]
„b) egészséges vagy egészségi problémával küzdő gyermek,”
(örökbefogadására alkalmas.)
Az R. 145. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A szakszolgálat a gyámhivatalnak a Gyer. 41. § (1a) bekezdése szerinti megkeresése alapján megvizsgálja
az örökbe fogadni szándékozó házastárs vagy rokon alkalmasságát, és örökbefogadás előtti tanácsadást
nyújt számára. Az erről szóló véleményét, az örökbefogadásra vonatkozó javaslatát és az örökbefogadás előtti
tanácsadáson való részvételről szóló igazolást a szakszolgálat megküldi a gyámhivatalnak.”

25. §

(1) Az R. 146. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálat az alkalmasságát megállapító, jogerős gyámhivatali határozat alapján felveszi az örökbe fogadni
szándékozó személyt az egységes örökbefogadási nyilvántartásba az örökbefogadásra váró személyek közé.”
(2) Az R. 146. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szakszolgálat az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételről értesíti az örökbe fogadni szándékozó személyt.”

26. §

(1) Az R. 147. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„A gyermek titkos örökbefogadásának előkészítése”
(2) Az R. 147. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szakszolgálat
a) a gyermekvédelmi gyám útján a gyámsága alá tartozó gyermek, valamint
b) az örökbefogadási tanácsadó útján a gyermekvédelmi gyámság alá nem tartozó gyermek
tekintetében beszerzi a gyermeket vizsgáló szakemberektől és szervektől a gyermek egészségi és
személyiségállapotára, valamint a gyermeket gondozó személyektől, szervektől az örökbefogadható
gyermek családi hátterére vonatkozó korábbi és jelenlegi szakvéleményeket, szakmai véleményeket és egyéb
dokumentumokat.”
(3) Az R. 147. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A nevelésbe vett – szükség szerint az ideiglenes hatállyal elhelyezett – gyermek érdekében az örökbefogadási
tanácsadó a gyermek örökbefogadhatóságát megállapító határozat jogerőre emelkedését megelőzően a határozat,
illetve a gyermek örökbefogadhatóságáról szóló gyámhivatali értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul
felkéri a megyei, fővárosi gyermekvédelmi szakértői bizottságot a Gyvt. 82. § (5) bekezdése szerinti összefoglaló
vélemény elkészítésére.”
(4) Az R. 147. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szakszolgálat – a gyermekvédelmi gyám bevonásával – a gyermek örökbefogadhatóságát megállapító
határozat jogerőre emelkedését követően a nyilvántartási sorrend figyelembevételével az egységes örökbefogadási
nyilvántartásból haladéktalanul kiválasztja az örökbefogadható gyermek számára az illetékességébe tartozó örökbe
fogadni szándékozó személyek közül a legmegfelelőbbnek látszó örökbefogadó szülőt.”
27. §		
Az R. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a szakszolgálat nem talált az egységes örökbefogadási nyilvántartásban a gyermek számára megfelelőnek
látszó örökbe fogadni szándékozó személyt, e tényről és annak okáról haladéktalanul értesíti az országos
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örökbefogadást elősegítő szervet. A szakszolgálat ezzel egyidejűleg a gyermekre vonatkozó adatokat, véleményeket
és iratokat a nyilvántartásban naprakészen rögzíti.”
28. §		
Az R. 148/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„148/A. § (1) A gyermek hazai, vagy ha ez nem lehetséges, nemzetközi örökbefogadásának elősegítése érdekében
az a szakszolgálat, amelynek illetékességébe a gyermek tartozik (a továbbiakban: gyermek szerinti szakszolgálat),
az a szakszolgálat, amelynek illetékességébe az örökbe fogadni szándékozó személy tartozik (a továbbiakban:
örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat), továbbá az országos örökbefogadást elősegítő szerv és
a központi hatóság egymással folyamatosan együttműködik.
(2) Ha az országos örökbefogadást elősegítő szerv megállapította, hogy az országos örökbefogadási
nyilvántartásban szerepel olyan örökbe fogadni szándékozó személy, aki várhatóan megfelelő szülő-gyermek
kapcsolatot tud kialakítani a gyermekkel, akkor erről értesíteti a gyermek szerinti és az örökbe fogadni szándékozó
személy szerinti szakszolgálatot, és az egységes örökbefogadási nyilvántartásban hozzáférhetővé teszi az örökbe
fogadni szándékozó személyek Gyvt. 135. § (5) bekezdés b) pontja szerinti adatait és dokumentumait a gyermek
szerinti szakszolgálat számára. A hozzáférés megadását követően
a) a gyermek szerinti szakszolgálat az országos örökbefogadást elősegítő szerv által ajánlott örökbe fogadni
szándékozó személyek közül haladéktalanul kiválasztja a gyermek számára a legmegfelelőbbnek látszó személyt,
és egyidejűleg az egységes örökbefogadási nyilvántartáson keresztül hozzáférést biztosít az örökbe fogadni
szándékozó személy szerinti szakszolgálat számára a gyermek adataihoz, dokumentumaihoz;
b) a gyermek számára kiválasztott örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat haladéktalanul
felveszi a kapcsolatot az örökbe fogadni szándékozó személlyel, és a 147. § (4) bekezdése szerint tájékoztatja őt
az örökbefogadható gyermekről, a kapcsolatfelvétel és a tájékoztatás eredményét vagy eredménytelenségét,
valamint annak okát a szakszolgálat az egységes örökbefogadási nyilvántartásban rögzíti;
c) a gyermek szerinti szakszolgálat az örökbe fogadni szándékozó személy kérelmére – a gyermeket gondozó
intézmény, személy, gyermekvédelmi gyám közreműködésével – további tájékoztatást nyújt a gyermekről, és
a 147. § (5) bekezdésében foglaltak szerint megszervezi a gyermek megtekintését, ennek eredményét vagy
eredménytelenségét, valamint annak okát a szakszolgálat az egységes örökbefogadási nyilvántartásban rögzíti;
d) a gyermek szerinti szakszolgálat a gyermek megtekintését követően a 147. § (6)–(8) bekezdésében foglaltak
szerint jár el, a személyes kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén azt – az okok megjelölésével – az egységes
örökbefogadási nyilvántartásban rögzíti; továbbá
e) az örökbe fogadni szándékozó személy szerinti szakszolgálat a gyámhivatal felkérésére a 148. § (2) bekezdése
szerint jár el, valamint a kötelező gondozás eredménytelensége esetén azt – az okok megjelölésével – az egységes
örökbefogadási nyilvántartásban rögzíti, és erről tájékoztatja a gyermekvédelmi gyámot.
(3) Ha az országos örökbefogadást elősegítő szerv nem talált az egységes örökbefogadási nyilvántartásban
a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó személyt, erről értesíti a gyermek szerinti szakszolgálatot,
és egyidejűleg a gyermekre vonatkozó adatokat, dokumentumokat hozzáférhetővé teszi a központi hatóság
számára.
(4) A szakszolgálat haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a központi hatósággal annak érdekében, hogy közösen
kiválasszák a gyermek számára megfelelő örökbe fogadni szándékozó személyt. A központi hatóság az egységes
örökbefogadási nyilvántartásban szereplő, külföldön szokásos tartózkodási hellyel rendelkező örökbe fogadni
szándékozó személyek közül ajánl olyan örökbe fogadni szándékozó személyt a gyermek számára, aki várhatóan
megfelelő szülő-gyermek kapcsolatot tud kialakítani a gyermekkel.
(5) A külföldi örökbe fogadni szándékozó személy kiválasztásáig a szakszolgálat és az országos örökbefogadást
elősegítő szerv folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásban van-e
a gyermek számára megfelelőnek látszó hazai örökbe fogadni szándékozó személy.
(6) Ha a központi hatóság arról értesíti a szakszolgálatot, hogy az egységes örökbefogadási nyilvántartásból
kiválasztott személy örökbefogadási szándékkal kíván találkozni a gyermekkel, a szakszolgálat a gyermek
gondozójának, valamint gyermekvédelmi gyámjának bevonásával megszervezi a személyes kapcsolat felvételét
a gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy között, és felkészíti a gyermeket gondozó személyt,
intézményt az örökbefogadás elősegítésére, támogatására.
(7) A szakszolgálat a sikeres kapcsolatfelvételt követően a 147. § (6) és (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
jár el azzal az eltéréssel, hogy a gyermek gondozásba történő kihelyezése tekintetében az álláspontját a személyes
kapcsolat felvételétől számított 8 napon belül alakítja ki.
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(8) A szakszolgálat a személyes kapcsolatfelvétel eredményét vagy eredménytelenségét, valamint annak okát
az egységes örökbefogadási nyilvántartásban rögzíti.”
29. §		
Az R. 148/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és ezt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A nyílt örökbefogadás elősegítése
148/B. § (1) A szakszolgálat a hozzá forduló válsághelyzetben lévő várandós anya és vér szerinti szülő, különösen
a terhességét eltitkolni szándékozó várandós anya számára
a) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti krízistanácsadást nyújt, továbbá
b) a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés b) pontja szerinti segítségnyújtás céljából az ellátáshoz való hozzájutás szervezése
érdekében együttműködik a családok átmeneti otthonaival.
(2) A szakszolgálat a Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenysége keretében a vér szerinti szülő és
a gyermek más törvényes képviselőjének döntése alapján
a) a gyermek nyílt örökbefogadásának elősegítése érdekében az egységes örökbefogadási nyilvántartásból
az illetékességébe tartozó örökbe fogadni szándékozó személyek közül – a nyilvántartási sorrend
figyelembevételével – a gyermek számára alkalmas örökbefogadó szülőt javasol a vér szerinti szülő számára, és
b) előkészíti a vér szerinti szülőnek az örökbe fogadni szándékozó személlyel való találkozását.
(3) A szakszolgálat – a nevelésbe vett gyermek örökbefogadásának elősegítése kivételével – az (1) és
a (2) bekezdésben foglalt szolgáltatás nyújtásáról megállapodást köt a Gyvt. 69/D. § (1) bekezdésében felsorolt
személyekkel.
(4) A szakszolgálat a Gyvt. 62/B. § (2) bekezdése szerinti esetben az együttesen hozzá forduló vér szerinti szülő és
örökbefogadó szülő kérelmére – külön tanácsadás keretében, a felekkel kötött megállapodás alapján – a Gyvt.
69/A. § (2) bekezdés a)–c) és e) pontjában foglalt szolgáltatást nyújt.
(5) A szakszolgálat a (3) és a (4) bekezdésben foglalt esetben a megállapodást az örökbefogadást elősegítő és
az örökbefogadás utánkövetését végző közhasznú szervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről
szóló kormányrendeletben foglaltak szerint köti meg.”
30. §		
Az R. 148/C. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés és alcím lép:

„Az örökbefogadás utánkövetése
148/C. § (1) A szakszolgálat a gyámhivatal örökbefogadást engedélyező határozatában előírtak alapján biztosítja
az általa előkészített és – az örökbefogadó szülő kérelmére – a közhasznú szervezet által előkészített nyílt
örökbefogadás esetén az örökbefogadás utánkövetését, melynek érdekében felveszi a kapcsolatot az örökbefogadó
szülővel és személyes találkozást kezdeményez.
(2) A szakszolgálat az utánkövetés keretében a Gyvt. 62/C. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint
személyes tanácsadással segíti
a) a gyermek családjába történő beilleszkedését, a családdá válás folyamatát,
b) az örökbefogadással kapcsolatos kommunikációt,
c) a gyermek identitásának egészséges fejlődését, valamint
d) a gyermek óvodai, iskolai beilleszkedése kapcsán a problémák megelőzését vagy azok megoldását.
(3) A szakszolgálat a Gyvt. 62/C. § (5) bekezdése alapján az utánkövetésről és annak tapasztalatairól az utánkövetés
megtörténtét követően 15 napon belül utánkövetési jelentést küld az örökbefogadást engedélyező gyámhivatal
számára.
(4) Az örökbefogadó szülő kérelmére az örökbefogadás utánkövetésének kötelező időtartamát követően
a szakszolgálat az örökbefogadás önkéntes utánkövetése keretében történő szolgáltatás nyújtását biztosítja abban
az esetben is, ha a kötelező utánkövetést más szervezet végezte. Az önkéntes utánkövetést végző szakszolgálat
az önkéntes utánkövetés biztosításáról egyidejűleg tájékoztatja a kötelező utánkövetést végző más szervezetet.
(5)
A szakszolgálat az önkéntes utánkövetést az örökbefogadó szülővel kötött megállapodás alapján biztosítja.
Az utánkövetésről feljegyzést készít, mely tartalmazza annak időpontját és eredményét.
(6) A szakszolgálat az örökbefogadás utánkövetését két szakember közreműködésével látja el, akik közül az egyik
szakember pszichológus végzettségű, vagy szükség esetén a szakszolgálat biztosítja pszichológus tanácsadását.”
31. §		
Az R. a következő 148/D. és 148/E. §-sal, valamint a 148/D. §-t megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A nyílt örökbefogadás elősegítésére és utánkövetésére, valamint az adatkezelésre vonatkozó
rendelkezések
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148/D. § A szakszolgálat a nyílt örökbefogadás előkészítése és az örökbefogadás utánkövetése keretében
a tevékenységét a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett szakmai szabályok figyelembevételével
végzi.
148/E. § (1) A szakszolgálat által közvetített nyílt örökbefogadás esetén a szakszolgálat a vér szerinti szülőre
vonatkozóan a Gyvt. 135. § (5) bekezdés d) pontja szerinti adatokat rögzíti az egységes örökbefogadási
nyilvántartásban, és elkészíti a 9. számú melléklet szerinti adatlapot.
(2) A nyílt örökbefogadást elősegítő szakszolgálat az örökbefogadás elősegítése érdekében rögzíti az érintett
gyermeknek és vér szerinti szülőjének adatait.
(3) Az utánkövetést végző szakszolgálat rögzíti az egységes örökbefogadási nyilvántartásban az utánkövetést
elrendelő gyámhivatali határozatot, az utánkövetési jelentést, az örökbefogadás önkéntes utánkövetését
megalapozó megállapodást és annak megtörténtéről, valamint eredményéről készített feljegyzést.”
32. §		
Az R. a következő 149. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„A titkolt terhességből származó gyermek iratainak kezelése
149. § (1) A fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat átveszi és megőrzi a terhességét eltitkoló
válsághelyzetben lévő anya gyermekének iratait, ha a gyámhivatal a gyermek lakóhelyeként a Gyer. 64/A. §-a
alapján a fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat székhelyét állapította meg.
(2) A fővárosi területi gyermekvédelmi szakszolgálat a gyámhivatal határozata alapján kiadja a terhességét eltitkoló
válsághelyzetben lévő anya gyermekének iratait a határozatban megjelölt személy számára.”
33. §		
Az R. a következő 154. §-sal és azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Támogatott közvetítői eljárásban nyújtott szolgáltatás
154. § (1) A szakszolgálat a gyámhivatal megkeresésére tájékoztatást nyújt arról, hogy a megkeresésben érintett
gyermek és szülője számára mely időpontban és helyszínen tud közvetítői szolgáltatást nyújtani.
(2) A szakszolgálat a támogatott és a kötelező támogatott közvetítői eljárást elrendelő gyámhivatali határozatnak
megfelelően biztosítja a közvetítői szolgáltatást azzal, hogy – az eset körülményeit mérlegelve – a közvetítővel való
találkozások száma az első találkozáson kívül két hónapon belül csak különösen indokolt esetben haladhatja meg
a három alkalmat.”
34. §		
Az R. az „Átmeneti rendelkezések” alcímet megelőzően a következő 156/A. §-sal egészül ki:
„156/A. § A 3. § (5) bekezdése és a 2. számú melléklet a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek
nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító
jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló, 2011. december 13-i 2011/95/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelv 31. cikk (6) bekezdésének való megfelelést szolgálja.”
35. §

(1) Az R. a következő 172. §-sal egészül ki:
„172. § (1) A gyermekjóléti szolgálat 2014. augusztus 15-éig jelzi az illetékes gyámhivatalnak, ha tudomása van arról,
hogy a működési területén van olyan gyermek, akinek szülője együtt él a szülői felügyelettől megfosztott másik
szülővel.
(2) A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével
összefüggő és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet által megállapított 2. számú melléklet
II. Rész II. Szakellátások cím 3. pontjában foglaltaktól eltérően 2014. március 15-étől 2014. szeptember 30-áig
közalkalmazotti jogviszonyban, közvetítő munkakörben foglalkoztatható az a személy is, aki vállalja, hogy
a 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 3. pontjában előírt képesítést megszerzi, és a képesítés
megszerzését igazolja 2014. szeptember 30-áig.
(3) Ha a közvetítő munkakör közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott személlyel nem tölthető be,
2014. március 15-étől 2014. december 31-éig a tevékenység más munkavégzésre irányuló jogviszony keretében
is végezhető, feltéve hogy a közvetítő megfelel a szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet által
megállapított 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 3. pontjában előírt képesítési követelménynek.”
(2) Az R. 172. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő
és egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet által megállapított 124. § (2a) bekezdésében, 125. §
(2a) bekezdésében, 126. § (5a) bekezdésében, valamint 128/A. § (3) bekezdésében foglaltakat a 2014. június 30-át
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követő elhelyezések esetén kell alkalmazni. A gyermekotthonban, lakásotthonban, különleges gyermekotthonban,
különleges lakásotthonban, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban, valamint a gyermekotthon
különleges vagy speciális csoportjában 2014. július 1-jét megelőzően elhelyezett gyermek gondozási helyét
vagy fiatal felnőtt ellátásának helyszínét kizárólag az ellátási szükséglet szerinti csoportösszetételre vonatkozó,
a szociális ágazatba tartozó miniszteri rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő és
egyéb módosításáról szóló 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelet által megállapított 124. § (2a) bekezdésében, 125. §
(2a) bekezdésében, 126. § (5a) bekezdésében, valamint 128/A. § (3) bekezdésében meghatározott rendelkezés miatt
nem lehet megváltoztatni.”
36. §

(1) Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R. a 3. melléklet szerinti 9. számú melléklettel egészül ki.

37. §		
Az R.
a)
4. § (1) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)”
szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
b)
7/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „nyújtása,” szövegrész helyébe a „nyújtása, vagy” szöveg,
c)
17. § (1) bekezdésében a „közvetítéssel” szövegrész helyébe a „gyermekvédelmi közvetítői eljárással” szöveg,
d)
20. § (1) bekezdésében a „gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyer.)” szövegrész helyébe a „Gyer.” szöveg,
e)
22/A. § (3) és (6) bekezdésében az „eseti gondnok” szövegrész helyébe az „eseti gyám” szöveg,
f)
22/B. § (1) bekezdésében az „eseti gondnokkal” szövegrész helyébe az „eseti gyámmal” szöveg,
g)
137. § (12) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „20 napon belül” szöveg,
h)
146. § (2) bekezdésében a „várakozók” szövegrész helyébe a „várók” szöveg,
i)
147. § (3) bekezdésében az „a nyilvántartásban” szövegrész helyébe az „az egységes örökbefogadási
nyilvántartásban” szöveg
lép.
38. §		
Az R.
a)
124. § (1) bekezdésében a „40 fő” szövegrész helyébe a „48 fő” szöveg,
b)
126. § (3) bekezdésében a „speciális gyermekotthon vagy a gyermekotthon speciális csoportja” szövegrész
helyébe a „speciális gyermekotthon, a speciális lakásotthon, valamint a gyermekotthon speciális csoportja”
szöveg,
c)
126. § (4) bekezdésében a „szerint elkülönítetten” szövegrész helyébe a „figyelembevételével” szöveg,
d)
126. § (6) és (7) bekezdésében a „speciális gyermekotthonban, illetve gyermekotthon speciális csoportjában”
szövegrész helyébe a „speciális gyermekotthonban, a speciális lakásotthonban és a gyermekotthon speciális
csoportjában” szöveg,
e)
129/A. § (1) bekezdés a) és c) pontjában, 129/A. § (6) bekezdésében, 137. § (1) és (4) bekezdésében
a „szakvéleményt” szövegrész helyébe a „szakmai véleményt” szöveg,
f)
129/A. § (1) bekezdés b) pontjában, 138. § (3) bekezdésében a „szakvéleményét” szövegrész helyébe
a „szakmai véleményét” szöveg,
g)
129/A. § (2) bekezdésében a „szakvéleménye” szövegrész helyébe a „szakmai véleménye” szöveg,
h)
129/A. § (5) bekezdésében, 137. § (7) bekezdésében a „szakvéleményének” szövegrész helyébe a „szakmai
véleményének” szöveg,
i)
131. § (2) bekezdés d) pontjában a „megbetegedése” szövegrész helyébe a „megbetegedése vagy” szöveg,
j)
137. § (2) bekezdésében, 137. § (7) bekezdésében a „szakvélemény” szövegrész helyébe a „szakmai vélemény”
szöveg,
k)
137. § (8) bekezdésében a „szakvéleménye” szövegrészek helyébe a „szakmai véleménye” szöveg,
l)
137. § (10) bekezdésében a „különleges, illetve speciális ellátást” szövegrész helyébe a „különleges ellátást,
speciális ellátást, valamint a különleges és speciális ellátást együttesen” szöveg
lép.
39. §		
Hatályát veszti az R.
a)
126. § (2) és (10) bekezdése,
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b)
c)
d)
e)
f)

128/A. § (4) bekezdése,
131. § (3) bekezdése,
134. § (1) bekezdése,
145. § (4) bekezdés b) pontjában a „súlyos” szövegrész,
148. § (1) bekezdése.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló
9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása
40. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet
1. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
41. §		
Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.)
SZCSM rendelet
a)
2/D. § (1) bekezdés a) és b) pontjában a „kistérségre vagy” szövegrész,
b)
2. számú melléklet 7. pont b) alpontjában a „(kizáró, korlátozó, felülvizsgálandó, végleges)” szövegrész.

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük
feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása
42. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kiskorú, valamint a cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személy részére kiadott ruházatról
a gondozási egység vezetője leltárt vezet.”
43. §		
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló
1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet
a)
6. § (10) bekezdésében az „[a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §
b) pontja]” szövegrész helyébe az „[a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja]” szöveg,
b)
62. § (6) bekezdésében a „(Ptk. 196–197. §)” szövegrész helyébe a „(Ptk. 5:9–5:12. §-a)” szöveg
lép.

4. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló
8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
44. §		
A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet 1. számú melléklet 12. pontja a következő 35. alponttal egészül ki:
{Betöltött munkakör; tevékenységi kör: [Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet, illetve a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján.]}
„35. közvetítő”

5. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet módosítása
45. §

(1) A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.)
SZCSM rendelet
a)
12. § (2) bekezdés a) pont af ) alpontjában a „miniszternek” szövegrész helyébe a „szociál- és nyugdíjpolitikáért
felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter)” szöveg,
b)
13. § (6) bekezdésében a „minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész helyébe a „honlapján” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló
9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet
a)
4. § (6) bekezdésében a „ , valamint a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban:
miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában” szövegrész,
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b)
c)
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4. § (6a) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a „ , valamint a minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész,
12/A. § (5) bekezdésében, 14. § (3) bekezdésében az „és a minisztérium hivatalos lapjában” szövegrész.

6. A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló
25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet módosítása
46. §		
A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet
a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A hivatásos támogatói feladatok ellátását vállaló, 2014. március 15-én hivatásos gondnokként működő
személyek hivatásos támogatóvá történő átképzéséről – a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által
vezetett minisztérium által a támogatott döntéshozatalra vonatkozóan biztosított segédanyag felhasználásával –
a megyei gyámhivatal gondoskodik 2014. szeptember 30-áig.
(2) A megyei gyámhivatalnak úgy kell megszerveznie a hivatásos gondnokok hivatásos támogatóvá történő
átképzését, hogy a megyei gyámhivatal illetékességi területén legalább két fő hivatásos támogató rendelkezésre
álljon.
(3) A megyei gyámhivatal az átképzésben való eredményes részvételről tanúsítványt állít ki.
(4) Az átképzésben való eredményes részvétellel a hivatásos gondnok teljesíti az 5. § (1) bekezdése szerinti
továbbképzési kötelezettségét.”
47. §		
A hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól szóló 25/2003. (V. 13.) ESZCSM rendelet
2. § (2) bekezdésében a „fővárosi, megyei gyámhivatal” szövegrész helyébe a „fővárosi és megyei kormányhivatal
szakigazgatási szerve” szöveg lép.

7. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai
és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról
szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet módosítása
48. §		
A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről,
valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESZCSM rendelet
5. § (1) bekezdésében a „cselekvőképes” szövegrész helyébe a „cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem
álló” szöveg lép.

8. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendelet hatályon kívül helyezése
49. §		
Hatályát veszti a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 22/2008. (XII. 31.)
SZMM rendelet.

9. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet módosítása
Hatályát veszti az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet 6. § (3) bekezdésében a „hivatalos lapjában és” szövegrész.

10. A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló
27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet módosítása
50. §		
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.)
SZMM rendelet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A segítő kutya átadásakor a kutyát kiképző szervezet tájékoztatja a gazdát a szavatossági igény
érvényesítésének határidejéről.”
51. §		
A segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.)
SZMM rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Ptk.-nak” szövegrész helyébe a „Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek” szöveg lép.
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11. A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének
feltételeiről szóló 62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet módosítása
52. §

(1) A jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló
62/2011. (XI. 10.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Jmr.) 1. § (1) bekezdés 4. pont d) alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:
fenntartó: tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető)
„d) önkormányzati társulás,”
(2) A Jmr. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor az e rendelet szerinti jogok és kötelezettségek a társulási
megállapodásban meghatározott, ennek hiányában a társulás székhelye szerinti helyi önkormányzatot illetik, illetve
terhelik.”

53. §

(1) A Jmr. 3. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(2) A Jmr. 4. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

54. §		
Hatályát veszti a Jmr. 1. § (1) bekezdés 4. pont b) alpontja.

12. A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet módosítása
55. §		
A foglalkozási rehabilitációs szakértőkről szóló 8/2012. (II. 21.) NEFMI rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában
a „cselekvőképes” szövegrész helyébe a „nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt” szöveg lép.

13. Záró rendelkezések
56. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 10–20. §, a 22. §, a 35. § (2) bekezdése, a 38. § és a 39. § 2014. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Balog Zoltán s. k.,
emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez

Az R. 1. számú melléklet II. Szakellátások cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

intézményvezető
pszichológus

örökbefogadási tanácsadó

gyermekvédelmi gyám
jogász

közvetítő

elhelyezési ügyintéző vagy
gyermekvédelmi ügyintéző

Megyei/fővárosi gyermekvédelmi vezető
szakértői bizottság
pszichológus
gyógypedagógus
pszichiáter
orvos
családgondozó

1 fő
1 fő/évi 100 új
örökbefogadói
alkalmassági
vizsgálatra, vér szerinti szülőnek, várandós
anyának krízistanácsadásra, utánkövetési
tanácsadásra
1 fő/55-65
örökbefogadási
eset*
1 fő/30
gyermek
létszámuk
fenntartói
döntés alapján
kerül
megállapításra
1 fő, további létszám fenntartói döntés alapján
kerül megállapításra
5 fő/intézmény

1 fő
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek
1 fő/évi 100 új
vizsgálatra
kerülő gyermek

* Örökbefogadási eset alatt értendő: érvényes alkalmassági határozattal rendelkező örökbefogadásra váró családok
száma, a folyamatban lévő alkalmassági vizsgálatok száma (házaspár egynek számít), folyamatban lévő
örökbefogadások (beleértve a más megyei örökbefogadás és nyílt örökbefogadás esetén a kötelező gondozási idő
figyelemmel kísérését), a nyílt örökbefogadás előkészítésének száma, valamint az örökbefogadás kötelező és önkéntes
utánkövetésének száma.”
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2. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez

Az R. 2. számú melléklet II. Rész II. Szakellátások cím 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Területi gyermekvédelmi
szakszolgálat

pszichológus

pszichológus

gyógypedagógus

gyógypedagógus

orvos

gyermek-szakorvos

pszichiáter

pszichiáter-szakorvos

örökbefogadási tanácsadó

felsőfokú szociális alapvégzettség,
pedagógus, pszichológus, jogász vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár

gyermekvédelmi gyám

jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus,
pszichológus; vagy mentálhigiénés szakember,
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó
oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus,
hittanár, hittantanár

jogász

jogász

közvetítő

mediátor képesítéssel rendelkező: jogász,
igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettségű szakember, pedagógus,
pszichológus, mentálhigiénés szakember, vagy
mediátor képesítéssel és gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

elhelyezési ügyintéző

jogász, igazgatásszervező, felsőfokú szociális
alapvégzettség, pedagógus, pszichológus; vagy
mentálhigiénés szakember, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

gyermekvédelmi ügyintéző

szociális gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző
(OKJ),
szociális asszisztens (OKJ)”
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3. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez
„9. számú melléklet a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelethez

Adatlap
a szakszolgálat Gyvt. 69/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenységéről
(Az országos örökbefogadást elősegítő szervnek továbbítandó adatok)
A) adatlap
A szakszolgálat neve:
Összesítő adatlap
1. A tárgyévben a szakszolgálattól segítséget kérő válsághelyzetben lévő
– várandós anyák száma:
– vér szerinti anyák száma:
Segítséget kérő anyák és apák száma, ha együtt kértek segítséget:
Segítséget kérő apák száma:
2. Kelengye és egyéb tárgyi juttatások száma:
3. A tárgyévben családjába gondozott gyermekek száma:
4. A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezéshez segített gyermekek száma:
5. Gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek száma:
6. Hány esetben döntött úgy a vér szerinti szülő, hogy a titkos örökbefogadást választja:
7. A tárgyévben örökbe fogadott gyermekek száma:
B) Adatlap
A szakszolgálat neve:
A tárgyévben családjába gondozott gyermekekről gyermekenként kitöltendő adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen mennyi idővel:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor:
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen, ki elől és miért:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
C) Adatlap
A szakszolgálat neve:
A tárgyévben családok átmeneti otthonába elhelyezett gyermekekről gyermekenként kitöltendő
adatok
Az anya a gyermek születése előtt kért-e segítséget, ha igen, mennyi idővel:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Az anya életkora a szüléskor: .......
Az anya titkolta-e terhességét, ha igen, ki elől és miért:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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Az anya családi állapota:
Az anya nevezett-e meg apát:
Az apa támogatja-e az anyát, együtt él-e vele:
Mi volt a válság oka:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Mi segített a gyermek nevelésének vállalásában:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................”
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4. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM
rendelet 1. számú melléklet „Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez” című rész
I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Személyi adatok
1. Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális,
gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni.
2. Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában
2.1. a házastárs,
2.2. az élettárs,
2.3. a húsz évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező vér szerinti gyermek, örökbe fogadott
gyermek, mostohagyermek és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
gyermekvédelmi nevelőszülő által e jogviszonya keretében nevelt gyermek kivételével a nevelt
gyermek (a továbbiakban: nevelt gyermek),
2.4. a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje
szerint tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
2.5. a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali
tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek,
2.6. korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, mostoha-, illetve nevelt gyermek, ha ez az állapot a
gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek),
2.7. a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő,
illetve a szülő házastársa vagy élettársa.”
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5. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez

1. A Jmr. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. a pályázó nyilatkozata arról, hogy
2.1. ha cég: nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, és nincs ellene
folyamatban a működését ellehetetlenítő végrehajtási eljárás,
2.2. ha egyesület, alapítvány: nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy kényszervégelszámolási eljárás alatt, továbbá a bírósági nyilvántartásból való törlésére irányuló eljárás nincs
folyamatban,
2.3. ha közalapítvány: megszüntetésére vagy bírósági nyilvántartásból való törlésére irányuló
eljárás nincs folyamatban,
2.4. ha vallási tevékenységet végző szervezet: nem folyik vele szemben a működés
törvényességének helyreállítására való kötelezésére, a megszüntetésére vagy a feloszlatására irányuló
bírósági eljárás,
2.5. ha egyéni vállalkozó: nem áll végrehajtási eljárás alatt,
2.6. ha helyi önkormányzat: nem áll adósságrendezési eljárás alatt;”
2. A Jmr. 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. ha a fenntartó központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás,
települési kisebbségi önkormányzat, területi kisebbségi önkormányzat vagy országos kisebbségi
önkormányzat, a fenntartót képviselő személy képviseleti jogosultságának igazolása;”
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6. melléklet a 19/2014. (III. 13.) EMMI rendelethez

A Jmr. 4. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. ha a fenntartó
1.1. központi költségvetési szerv, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, települési
kisebbségi önkormányzat, területi kisebbségi önkormányzat vagy országos kisebbségi önkormányzat:
a létesítő dokumentumának másolata,
1.2. önkormányzati társulás: a társulási szerződés másolata,
1.3. cég: a 30 napnál nem régebbi cégkivonata,
1.4. egyesület, alapítvány, közalapítvány, vallási tevékenységet végző szervezet: a civil szervezetek
bírósági nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott, 30 napnál nem régebbi kivonat,
1.5. bevett egyház, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy: az egyházi jogi személyek
nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, 30 napnál nem régebbi kivonat,
1.6. nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy:
1.6.1. a bevett egyház egészének, legfőbb szervének vagy a fenntartó – egyházi jogi személyek
nyilvántartásában szereplő – felettes szervének az egyházi jogi személyek nyilvántartásában
feltüntetett képviselője által kiállított nyilatkozata a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének
természetes személyazonosító adatairól, továbbá arról, hogy a fenntartó a bevett egyház belső egyházi
jogi személye, valamint
1.6.2. a bevett egyháznak vagy az egyházi jogi személyek nyilvántartásában szereplő felettes
egyházi szervnek az egyházi jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett hatályos adatairól kiadott 30
napnál nem régebbi kivonat,
1.7. egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételéről szóló igazolás másolata;”
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 16/2014. (III. 13.) KIM rendelete
a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról
A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 26. § a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. §, 17. § és a 21. § tekintetében a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi
CLXXV. törvény 26. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni a gondnokság alá helyezés, annak módosítása, felülvizsgálata vagy megszüntetése,
illetve az előzetes jognyilatkozat megtétele, visszavonása, módosítása tényének nyilvántartásba történő
bevezetésére (a továbbiakban együtt: bejegyzés a nyilvántartásba), a nyilvántartásban kezelt adatok közvetlen
adathozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére, a nyilvántartás tudakozódás céljából történő
megkeresésére (a továbbiakban együtt: lekérdezés a nyilvántartásból) és a nyilvántartásban szereplő adat törlésére.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
informatikai rendszer: az Országos Bírósági Hivatalnak (a továbbiakban: OBH) a bíróság és az OBH részére
rendelkezésre álló országosan egységes számítástechnikai rendszere,
2.
közfeladatot ellátó szerv: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott
egyéb közfeladatot ellátó, e feladata ellátása során térítésmentesen (így különösen a felmerülő költségek
megtérítése alól mentesen) adatot igénylő szerv vagy személy,
3.
közvetett hozzáférés: a gondnokoltak nyilvántartásában és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában
(a továbbiakban együtt: nyilvántartások) kezelt adatok megismerésének és kezelésének a gondnokoltak és
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 7. §-ában
és 17. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott módja,
4.
közvetlen hozzáférés: a nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésének és kezelésének a Tv. 6. §-ában és
17. § (2) bekezdésében meghatározott módja,
5.
üzemszerű karbantartás: a nyilvántartások tervszerű, előzetes tájékoztatás alapján, előre meghatározott
időtartamig tartó és rendkívüli esetekben végzett karbantartása, amely alatt a nyilvántartások szolgáltatásai
nem érhetők el,
6.
üzemzavar: a nyilvántartások tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb technikai
problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.

3. A nyilvántartások működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásának közös szabályai
3. §		
Az OBH elnöke a rendeletben meghatározott feladatait az OBH útján látja el.
4. §

(1) A nyilvántartásokba történő bejegyzés és az abból közvetlen hozzáféréssel történő adatigénylés céljára
az informatikai rendszer rendelkezésre állását akként kell biztosítani, hogy az informatikai rendszer a bíróság, az OBH
és a közvetlen hozzáféréssel rendelkező jogosultak számára munkanapokon legalább a hivatali idő végéig elérhető
legyen, az üzemszerű karbantartást pedig ezen időszakon kívül kell elvégezni. A hivatali időről az OBH a bíróságok
központi internetes honlapján tájékoztatást ad.
(2) A nyilvántartásokat a bejegyzések időrendjének megfelelő sorszám alatt kell vezetni. Az időrendi sorszám
a gondnokság alá helyezés ténye, illetve az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba rögzítésének folyószámát és azt
követően a gondnokság alá helyezés ténye, illetve az előzetes jognyilatkozat nyilvántartásba rögzítésének évszámát
tartalmazza. A nyilvántartásokba történő rögzítés folyószáma évente újrakezdődik.
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5. §

(1) A nyilvántartások Tv.-ben meghatározott adatainak bejegyzését a Tv. alapján első fokon eljáró bíróság az OBH által
rendelkezésre bocsátott informatikai rendszer használatával végzi. Az OBH az informatikai rendszer útján biztosítja,
hogy a bíróság által elektronikusan rögzített adatok a rögzítéssel egyidejűleg megjelenjenek a nyilvántartásban.
(2) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít az adatok nyilvántartásba történő rögzítéséről és annak
időpontjáról. A naplóban rögzített adatok alapján az adatot rögzítő személynek és a rögzített adatnak is kétséget
kizáró módon megállapíthatónak kell lennie.

6. §

(1) Az informatikai rendszerek üzemszerű karbantartási idejéről az OBH a bíróságok központi internetes honlapján
előzetesen, legalább 3 munkanappal annak kezdetét megelőzően és a karbantartás ideje alatt folyamatosan
tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen adathozzáférésre jogosultakat külön is értesíti.
(2) Az üzemzavarról az OBH a bíróságok központi internetes honlapján, az üzemzavarról való tudomásszerzést
követően haladéktalanul és a karbantartás ideje alatt folyamatosan tájékoztatást ad. Az OBH a közvetlen
adathozzáférésre jogosultakat külön is értesíti.
(3) Ha a nyilvántartásokba történő adatrögzítés időpontjában az informatikai rendszer nem elérhető a bíróság számára,
a nyilvántartásokba történő bejegyzést az újbóli rendelkezésre álláskor haladéktalanul, de legkésőbb az újbóli
rendelkezésre állást követő munkanapon 12 óráig teljesíteni kell.

7. §		
Az OBH elnöke a Tv. 18. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének teljesítése érdekében 3 havonta adatot igényel
a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.

4. A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésének közös
szabályai
8. §

(1) A Tv. 6. §-ában és 17. § (2) bekezdésében meghatározott közfeladatot ellátó szerv közvetlen hozzáféréssel, kizárólag
elektronikus úton igényelhet adatot, az erre szolgáló informatikai rendszer útján.
(2) A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetlen hozzáféréssel történő megismerésére és kezelésére kizárólag a Tv.
22. § (1) bekezdése szerinti, a nyilvántartások használatára felhatalmazott személyek jogosultak.
(3) Szerep alapú jogosultságkezelés útján kell biztosítani, hogy a felhasználó az informatikai rendszer azon
alkalmazásaihoz és olyan módon férjen hozzá, ahogy azt az OBH által készített jogosultságkezelési szabályzat előírja.
(4) Az informatikai rendszert úgy kell kialakítani, hogy a közvetlen hozzáféréssel rendelkező szervek az adatigénylés
során kizárólag a Tv.-ben meghatározott adatokhoz férhessenek hozzá.
(5) Az adatigénylés megkezdésekor az annak alapjául szolgáló eljárás ügyszámát, az igényelt adat tekintetében
az adatigénylőt, az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve kötelezettség fennállásának utólagos
ellenőrzéséhez az adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezést, valamint az adott személy beazonosításához
szükséges valamennyi adatot elektronikus úton rögzíteni szükséges az informatikai rendszerben.
(6) Ha az adatigénylés megkezdésekor az adott személyről az informatikai rendszerben rögzített adatok alapján
e személy nem beazonosítható, az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy megakadályozza
az adott személy hozzáférését a nyilvántartások adataihoz.
(7) Az informatikai rendszernek alkalmasnak kell lennie a nyilvántartások használatára jogosultak nyilvántartásában
szereplő személyek általi műveletek elvégzésének e személyek azonosítását követően történő naplózására is.

5. A nyilvántartásokban kezelt adatok közvetett hozzáféréssel történő megismerésének
és az adatszolgáltatás iránti kérelmek előterjesztésének közös szabályai
9. §

(1) Az OBH az informatikai rendszer útján naplót készít különösen
a)
a nyilvántartásokból történő adatszolgáltatás esetén az OBH adatszolgáltatást teljesítő alkalmazottairól,
az általuk végzett műveletekről, a kérelem vagy a közfeladatot ellátó szerv általi megkeresés (a továbbiakban
együtt: kérelem) teljesítésének tényéről, annak időpontjáról, a kérelmezett és szolgáltatott adatok körének
megjelölésével,
b)
a naplóból szolgáltatott adatok köréről, a továbbított adat címzettjéről, valamint az adatszolgáltatás
időpontjáról.
(2) Az adatszolgáltatás iránti kérelem papír alapon terjeszthető elő.
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(3) A felvilágosítást kérőnek a kérelmét és az általa kiállított, a kérelem alátámasztására szolgáló iratokat közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalnia.
(4) Ha a felvilágosítást kérő helyett meghatalmazott jár el, a (2) és (3) bekezdésben foglaltak a meghatalmazásra is
megfelelően irányadóak.

6. A nyilvántartásokban kezelt adatok megismerésére közvetett hozzáféréssel jogosult személyek
kérelemére történő adatszolgáltatás teljesítésének általános szabályai
10. §

(1) Ha a felvilágosítást kérő a kérelmét a gondnokoltak nyilvántartásában kezelt adatok megismerése érdekében
a Tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja vagy az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatok megismerése
érdekében a Tv. 17. § (1) és (3) bekezdése alapján terjeszti elő, az OBH a kérelmet megvizsgálja és annak alapján
– a kérelem OBH-hoz érkezését követő 8 munkanapon belül – intézkedik.
(2) A kérelmet – az előterjesztő személyétől függően – az 1–4. mellékletben meghatározott adattartalommal
kell benyújtani. Az OBH az 1. és 3. mellékletben meghatározott adattartalommal űrlapot rendszeresít, melyet
a bíróságok központi internetes honlapján, az űrlap kitöltését elősegítő tájékoztatóval együtt közzétesz.
(3) Az 1. melléklet szerinti adattartalommal űrlap akként is rendszeresíthető, hogy külön űrlap kerül elkészítésre azok
számára, akik saját magukról és akik más személyről kérnek adatot, továbbá akiknek az adatigényléshez fűződő jogi
érdeket igazolni kell.
(4) A kérelmet az OBH-hoz kell benyújtani.

11. §

(1) Ha a kérelem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és ahhoz csatolták a kérelem
alátámasztásához szükséges iratokat, az OBH az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges
adatokat a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.
(2) Ha a kérelem nem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és ahhoz nem csatolták a kérelem
alátámasztására szolgáló iratokat és a hiány nem pótolható, az OBH írásban, az okok megjelölésével tájékoztatja
a felvilágosítást kérőt arról, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető.
(3) Ha a kérelem nem tartalmazza a Tv.-ben, illetve e rendeletben előírt adatokat és azok alátámasztására szolgáló
iratokat, de a hiány pótolható, az OBH a kérelmet a hiányok megjelölése mellett, a hiányok pótlása végett határidő
megjelölésével a felvilágosítást kérőnek visszaadja. Ha a hiányok pótlására határidőben nem került sor vagy
a kérelem azt követően is hiányos, a (2) bekezdés szerint kell eljárni.
(4) Az OBH az adatszolgáltatást vagy az arról szóló tájékoztatást, hogy az adatszolgáltatás nem teljesíthető,
az 5. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon adja ki.
(5) Az OBH-hoz beérkező és az OBH-nál keletkezett iratok kezeléséről, valamint az ügykezelés részletes szabályairól
az OBH elnöke szabályzatot ad ki.

7. Kézbesítés
12. §		
Az OBH a 11. § szerinti iratait postai szolgáltató útján kézbesíti. A kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére
vonatkozó jogszabályok szerint történik. Ha a címzett a neki szóló iratot nem veszi át – személyazonosságának
igazolása mellett –, az OBH-ban, ügyfélfogadási időben veheti át.

8. Az adatszolgáltatási díj megfizetésének módja
13. §

(1) Az adatszolgáltatási díjfizetési kötelezettséget postai készpénz-átutalási megbízás (a továbbiakban: csekk)
igénybevételével, fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell teljesíteni. Az OBH a számlaszámát
a bíróságok központi internetes honlapján közzéteszi.
(2) A csekk az OBH-ban, illetve a járásbíróságokon ügyfélfogadási időben igényelhető.
(3) A csekk igazoló szelvényét az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell.
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(4) Ha az adatszolgáltatás iránti kérelemhez mellékletként nem csatolják a csekk igazoló szelvényét, az OBH
a csekk megküldésével egyidejűleg, a 6. mellékletben meghatározott adattartalmú figyelmeztetéssel hívja fel
a felvilágosítást kérőt az adatszolgáltatási díj megfizetésére, és tájékoztatja, hogy amíg az adatszolgáltatási díj
befizetését nem igazolja, az OBH az adatszolgáltatás iránti kérelmet nem teljesíti.

9. A gondnokoltak nyilvántartására vonatkozó különös szabályok
14. §		
A gondnokoltak nyilvántartása az OBH elnöke által vezetett, a Tv. 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott
adatokat és adatváltozásokat tartalmazó országosan egységes elektronikus névjegyzék (a továbbiakban:
gondnokoltak nyilvántartása). A gondnokoltak nyilvántartására e rendeletet a 15–18. §-ban foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.
15. §

(1) Az adatokat, ha az ítélet első fokon jogerőre emelkedett, a jogerő megállapítását, ha az ítélet első fokon nem
emelkedett jogerőre, a másodfokon, más esetben a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság
tájékoztatásának az első fokon eljárt bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül kell a határozat tartalmától
függően a névjegyzékbe bejegyezni.
(2) A másodfokon, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság a határozatának tartalmáról
a határozathozatal napján papír alapon és elektronikus úton is, a 7. mellékletben meghatározott adattartalmú
tájékoztatót küld az első fokon eljárt bíróság számára.

16. §		
A felvilágosítást kérőnek a Tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja alapján előterjesztett adatszolgáltatás iránti kérelmében
meg kell jelölnie azt a jogi érdeket, melynek alapján az adatok megismerésére jogosult vagy a Tv. 7. § (1) bekezdés
b) pontja alapján előterjesztett adatszolgáltatás iránti kérelemében azt a törvényi rendelkezést, mely alapján az adat
megismerésére és kezelésére jogosult, és az ennek alátámasztására szolgáló iratokat a kérelemhez csatolnia kell.
17. §

(1) A Tv. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatigénylő esetében az adatszolgáltatás díjának összege 6000 forint.
(2) A Tv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatigénylő esetében az adatszolgáltatás díjának összege 3000 forint.

18. §

(1) Ha a felvilágosítást kérő a gondnokoltak nyilvántartásából történő adatszolgáltatás iránti kérelmét a Tv. 7. §
(1) bekezdés a) pontja alapján terjeszti elő, az OBH a kérelmet megvizsgálja és annak alapján – a kérelem OBH-hoz
érkezését követő 15 munkanapon belül – intézkedik.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint előterjesztett kérelem megfelel a törvényben és a rendeletben előírt feltételeknek, az OBH
az (1) bekezdésben meghatározott határidőn belül, az adatkérés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül
szükséges adatokat papír alapon a felvilágosítást kérő rendelkezésére bocsátja.

10. Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására vonatkozó különös szabályok
19. §		
Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása az OBH elnöke által vezetett, a Tv. 10. § (1) bekezdésében meghatározott
adatokat és adatváltozásokat tartalmazó országosan egységes elektronikus névjegyzék (a továbbiakban: előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartása). Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartására e rendeletet a 20. §-ban és 21. §-ban
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
20. §

(1) A Tv. 10. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti adatokat a bíróságnak,
a)
ha a bíróság a bejegyzést elrendelő végzést hoz, a végzés meghozatalát követő 3 munkanapon belül,
b)
ha a bíróság bejegyzésre irányuló kérelmet elutasító végzése ellen fellebbezést nyújtottak be, a másodfokon
eljáró bíróság határozatáról szóló tájékoztatásnak a bejegyzésre illetékes bírósághoz érkezését követő
3 munkanapon belül,
c)
ha a bíróság bejegyzésre irányuló kérelmet elutasító végzése ellen felülvizsgálati vagy perújítási kérelmet
nyújtottak be, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság határozatáról szóló
tájékoztatásnak a bejegyzésre illetékes bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül
kell az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába bejegyezni.
(2) A Tv. 10. § (1) bekezdés e)–g) pontja szerinti adatokat a bíróságnak a jogerő megállapítását, ha az ítélet első fokon
nem emelkedett jogerőre, a másodfokon, más esetben a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt
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bíróság tájékoztatásának az első fokon eljárt bírósághoz érkezését követő 3 munkanapon belül kell az előzetes
jognyilatkozatok nyilvántartásába bejegyezni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti tájékoztatónak a 7. mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
21. §		
Aki saját magára nézve, az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásában kezelt adatairól adatszolgáltatást kér,
3000 forint adatszolgáltatási díj befizetése ellenében kaphat felvilágosítást.

11. Záró rendelkezések
22. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
(2) A 13. §, a 17. § és a 21. § a kihirdetést követő 31. napon lép hatályba.
(3) A 23. § 2014. szeptember 1-jén lép hatályba.

23. §		
E rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) Az OBH a Tv. 18. § (2) bekezdésében előírt kötelezettségének teljesítése érdekében – a nyilvántartott
személy adatainak nyilvántartásban történő rögzítését követően, automatizáltan – átadja a polgárok személyi,
lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartás üzemeltetője (a továbbiakban: KEKKH) részére
a nyilvántartásokban szereplő személyek születési nevét, születési idejét és helyét, valamint anyja születési nevét.
(2) A KEKKH az (1) bekezdésben meghatározott adatok alapján beazonosított személynek a Tv. 18. §
(2) bekezdésében meghatározott adataiban bekövetkezett változásáról, annak változásakor a megváltozott adat
elektronikus úton, automatizáltan történő megküldésével tájékoztatja az OBH-t.”
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem
adattartalma
1. A felvilágosítást kérő adatai
1.1. természetes személy esetén
1.1.1.
családi és utóneve
1.1.2.
születési családi és utóneve
1.1.3.
anyja születési családi és utóneve
1.1.4.
születési helye és ideje
1.1.5.
lakcíme
1.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
1.2.1.
elnevezése
1.2.2.
székhely
1.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
1.2.3.1.
cégjegyzék száma
1.2.3.2.
adószáma
1.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
1.2.4.1.
adószáma
1.2.4.2.
nyilvántartási száma
1.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
1.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
1.2.5.1.
adószáma
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2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el
2.1. képviselet típusának megjelölése
2.2. képviselő adatai
2.2.1.
családi és utóneve
2.2.2.
születési családi és utóneve
2.2.3.
anyja születési családi és utóneve
2.2.4.
születési helye és ideje
2.2.5.
lakcíme
2.2.6.
szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték
2.3. képviselő adatai – ügyvéd által ellátott képviselet esetén –
2.3.1.
neve
2.3.2.
címe
2.3.3.
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték
3. Az adatigényléshez fűződő jogi érdek igazolására irányuló közlés
4. Arra való utalás, hogy a jogi érdek okirattal igazolható, a jogi érdek igazolása érdekében a kérelemhez mellékelt
okirat (határozat) megnevezése és iratszáma
5. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő saját magáról kér a 7. és 8. pont szerinti adatszolgáltatást
6. Arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő nem saját magáról kéri az adatszolgáltatást, továbbá annak a személynek
a megjelölése, akiről kéri
6.1. családi és utóneve
6.2. születési családi és utóneve
6.3. anyja születési családi és utóneve
6.4. születési helye és ideje
6.5. ha a felvilágosítást kérő erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata
számának megjelölése
7. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő a nyilvántartásban
kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel
8. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényel
a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról
9. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét a kérelemhez mellékelték
10. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése
11. A felvilágosítást kérő aláírásának
11.1. helye
11.2. ideje
12. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet
12.1. neve
12.2. címe

2. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
A gondnokság alá helyezettek országos nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi
adatigénylés érdekében történő megkeresés adattartalma
1. A közfeladatot ellátó szerv adatai
1.1. elnevezése
1.2. székhelye
2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai
2.1. családi és utóneve
2.2. beosztása
2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése
3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás
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4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult
4.1. eljárás ügyszáma
4.2. eljárás tárgya
5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri
5.1. családi és utóneve
5.2. születési családi és utóneve
5.3. anyja születési családi és utóneve
5.4. születési helye és ideje
5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata
számának megjelölése
6. Annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a közfeladatot ellátó szerv
a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényel
7. Azon ügycsoport(ok) megjelölése, mely(ek) vonatkozásában a közfeladatot ellátó szerv adatszolgáltatást igényel
a cselekvőképesség korlátozásáról vagy a korlátozás hiányáról
8. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult aláírásának
8.1. helye
8.2. ideje
9. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata

3. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából történő adatigényléshez szükséges kérelem
adattartalma
1. A felvilágosítást kérő adatai
1.1. családi és utóneve
1.2. születési családi és utóneve
1.3. anyja születési családi és utóneve
1.4. születési helye és ideje
1.5. lakcíme
2. Ha a felvilágosítást kérő helyett képviselő jár el
2.1. képviselet típusának megjelölése
2.2. képviselő adatai
2.2.1.
családi és utóneve
2.2.2.
születési családi és utóneve
2.2.3.
anyja születési családi és utóneve
2.2.4.
születési helye és ideje
2.2.5.
lakcíme
2.2.6.
szükség esetén az arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték
2.3. képviselő adatai – ügyvéd által ellátott képviselet esetén –
2.3.1.
neve
2.3.2.
címe
2.3.3.
arra való utalás, hogy a meghatalmazást a kérelemhez mellékelték
3. Arra való utalás, hogy a csekk igazoló szelvényét a kérelemhez mellékelték
4. A kérelemhez csatolt mellékletek megnevezése
5. A felvilágosítást kérő aláírásának
5.1. helye
5.2. ideje
6. Az okirati tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet
6.1. neve
6.2. címe
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4. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásából, a közfeladatot ellátó szerv általi adatigénylés
érdekében történő megkeresés adattartalma
1. A felvilágosítást kérő közfeladatot ellátó szerv adatai
1.1. elnevezése
1.2. székhelye
2. A közfeladatot ellátó szerv nevében eljáró személy adatai
2.1. családi és utóneve
2.2. beosztása
2.3. eljárási jogosultság alapjául szolgáló jogszabályhely feltüntetése
3. Adatkezelésre feljogosító törvényi rendelkezésre való utalás
4. Konkrét ügy megjelölése, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult
4.1. eljárás ügyszáma
4.2. eljárás tárgya
5. A személy megjelölése, akiről a nyilvántartásban foglalt adatokat kéri
5.1. családi és utóneve
5.2. születési családi és utóneve
5.3. anyja születési családi és utóneve
5.4. születési helye és ideje
5.5. ha a közfeladatot ellátó szerv erről tudomással bír, az ügyben jogerős határozatot hozó bíróság és határozata
számának megjelölése
6. A közfeladatot ellátó szerv nevében aláírásra jogosult aláírásának
6.1. helye
6.2. ideje
7. A közfeladatot ellátó szerv bélyegzőlenyomata

5. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az OBH adatszolgáltatásának vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló
tájékoztatásnak az adattartalma
1. Az OBH adatai
1.1. elnevezése
1.2. székhelye
2. Ügy megjelölése
2.1. eljárás ügyszáma
2.2. ügyintéző neve, beosztása
2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése
3. A felvilágosítás adása indokának megjelölése
4. Az adatszolgáltatás iránti kérelem teljesítése esetén
4.1. annak a személynek a neve, akinek a nyilvántartásban kezelt adatairól adatszolgáltatást igényelnek
4.2. annak az időszaknak vagy időpontnak a megjelölése, amelyre vonatkozóan a felvilágosítást kérő magáról
vagy más személyről a nyilvántartásban kezelt adatokról adatszolgáltatást igényelt
4.3. – a gondokoltak nyilvántartásából történt adatigénylés esetén – annak az ügycsoport(ok)nak a megjelölése,
mely(ek) vonatkozásában a felvilágosítást kérő adatszolgáltatást igényelt a cselekvőképesség korlátozásáról
vagy a korlátozás hiányáról
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5. Adatszolgáltatás
5.1. a nyilvántartott adatok megadása
5.2. arról való tájékoztatás, hogy a nyilvántartás nem tartalmaz adatot
6. Az adatszolgáltatás iránti kérelem elutasítása esetén
6.1. arra való utalás, hogy az OBH a kérelmet milyen indokok alapján utasította el
6.2. arra való utalás, hogy a felvilágosítást kérő a kérelmet újból előterjesztheti
7. Az adatszolgáltatás vagy az adatszolgáltatás teljesíthetetlensége esetén az erről szóló tájékoztatás napja
8. Az OBH nevében aláírásra jogosult aláírásának
8.1. helye
8.2. ideje
9. Az OBH bélyegzőlenyomata

6. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az OBH adatszolgáltatási díj megfizetésére irányuló felhívásának adattartalma
1. Az OBH adatai
1.1. elnevezése
1.2. székhelye
2. Ügy megjelölése
2.1. eljárás ügyszáma
2.2. ügyintéző neve, beosztása
2.3. felvilágosítást kérő neve/elnevezése
3. Arra való utalás, hogy amíg a felvilágosítást kérő az adatszolgáltatási díj befizetését nem igazolja, az OBH
az adatszolgáltatás iránti kérelmet nem teljesíti
4. Az adatszolgáltatási díj megfizetésére történő felhívás napja
5. Az OBH nevében aláírásra jogosult aláírásának
5.1. helye
5.2. ideje
6. Az OBH bélyegzőlenyomata

7. melléklet a 16/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
A másodfokon, a felülvizsgálati eljárásban vagy a perújítás során eljárt bíróság határozatáról szóló
kivonat adattartalma
1. Az eljáró bíróság megnevezése
2. Ügy megjelölése
2.1. eljárás ügyszáma
2.2. eljáró bíró neve
2.3. hivatkozás az első fokon eljárt bíróság megnevezésére és ügyszámára
2.4. a kiadmányozó neve és beosztása
3. A határozat kivonata
3.1. a bíróság által hozott döntés
3.2. – a bejegyzést elrendelő határozat esetén – arra való utalás, hogy a törvényben meghatározott mely adatokat
és milyen időponttól kezdve kell az első fokon eljárt bíróságnak a nyilvántartásba bejegyeznie
4. A határozat meghozatalának napja
5. A papír alapú tájékoztató esetében az eljáró bíró aláírásának
5.1. helye
5.2. ideje
6. A bíróság bélyegzőlenyomata
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 17/2014. (III. 13.) KIM rendelete
a Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartásának vezetéséről és az abból történő
adatszolgáltatás részletes szabályairól
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 16. § tekintetében az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § g) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
a 20. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben és
a 19. és 21. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásának működtetésére
vonatkozó általános követelmények
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
informatikai alkalmazás: a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban: országos kamara)
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben és az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló
2008. évi XLV. törvényben (a továbbiakban: Kjnp.) meghatározott, a házassági és az élettársi vagyonjogi
szerződések (a továbbiakban együtt: vagyonjogi szerződés) elektronikus nyilvántartásának (a továbbiakban:
vagyonjogi szerződések nyilvántartása) a vezetésére, és a vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő
adatigénylések teljesítésének a technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők és a Kjnp. 36/K. § (2) bekezdése
szerinti, az informatikai alkalmazást – törvényben meghatározott feladata ellátása során térítésmentesen
(így különösen a felmerülő költségek megtérítése alól mentesen) – igénybe vevő szervek (a továbbiakban:
közfeladatot ellátó szerv) részére rendelkezésre álló országosan egységes számítástechnikai rendszere,
2.
közjegyző: az a közjegyző és közjegyző-helyettes (a továbbiakban együtt: közjegyző), aki a vagyonjogi
szerződések nyilvántartásába adatot bejegyez, továbbá az a közjegyző, közjegyzőhelyettes, valamint
a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 29. § (2a) bekezdésében nevesített
jogkörében eljáró közjegyzőjelölt, aki a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából adatot igényel,
3.
üzemszerű karbantartás: az informatikai alkalmazás tervszerű és rendkívüli esetekben végzett, előzetes
tájékoztatás alapján, előre meghatározott időtartamig tartó karbantartása, ami alatt az informatikai
alkalmazás szolgáltatásai nem érhetők el,
4.
üzemzavar: az informatikai alkalmazás tartós vagy átmeneti meghibásodása vagy ezt eredményező egyéb
technikai problémája, ami a szolgáltatásainak igénybevételét korlátozza vagy lehetetlenné teszi.
2. §

(1) Az informatikai alkalmazás alkalmazásgazdája és adatgazdája az országos kamara elnöke.
(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor bízhat meg más személyt
(a továbbiakban: külső szolgáltató), ha az vállalta a Kjnp.-ben és az e rendeletben előírt követelmények betartását
és azt, hogy az informatikai alkalmazás kezelésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során
tudomásukra jutott adatok tekintetében titoktartási nyilatkozatot tesznek, valamint kötelezettséget vállalnak
a tudomásokra jutott titok külön jogszabály szerinti megtartására.
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(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítését az országos kamarának a külső szolgáltatóval megkötött szerződésben
kell biztosítania.
(4) Az országos kamarának folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a külső szolgáltató teljesítése szerződésszerű-e.
3. §

(1) Az országos kamara biztosítja, hogy az informatikai alkalmazás – a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő
bejegyzés és az abból történő adatigénylés céljára – munkanapokon legalább 8 órától 20 óráig elérhető legyen.
(2) Az országos kamara az informatikai alkalmazás üzemszerű karbantartási idejéről legalább 72 órával annak kezdetét
megelőzően, és a karbantartási ideje alatt is tájékoztatást ad a közjegyző és a közfeladatot ellátó szerv részére.
Az üzemszerű karbantartást az (1) bekezdésben meghatározott időszakon kívül kell elvégezni.
(3) Az üzemzavarról az országos kamara a honlapján ad tájékoztatást.

4. §

(1) A közjegyző köteles az irodájának megnyitásától kezdve a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzést
és a nyilvántartásból való adatigénylést lehetővé tévő elektronikus adatkapcsolat kialakításának feltételeit
irodájában biztosítani.
(2) Az országos kamara a közjegyző számára az (1) bekezdés szerinti kötelezettség teljesítéséhez az informatikai
alkalmazást, valamint az adatok megőrzését és törlését biztosítja, továbbá az informatikai alkalmazás használatához
szükséges ismereteket elérhetővé teszi.
(3) A közjegyző a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő bejegyzésre és az abból történő adatigénylésre
szolgáló műveleteinek elvégzéséhez a Kjtv. szerinti, az országos kamara által rendszeresített minősített elektronikus
aláírást használ.

2. A vagyonjogi szerződés tényének bejegyzése a vagyonjogi szerződések nyilvántartásba
5. §

(1) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adat bejegyzésére az informatikai alkalmazás erre szolgáló felületén,
az erre rendszeresített elektronikus adatlap kitöltésével kerül sor.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus adatlap kitöltésének befejezésekor, az adatlap
elektronikus aláírását követően a közjegyző nevét és székhelyét, valamint a bejegyzés pontos időpontját
a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában rögzítse.

6. §		
Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
a)
ha a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlap tartalmazza a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdésében foglalt
valamennyi adatot, akkor azokat a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában – az elektronikus adatlap
elektronikus aláírását követően – rögzítse,
b)
hiányosan kitöltött adatlap alapján ne rögzítsen adatot a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában; erről
a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a közjegyző részére,
c)
az adat rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról szóló rendszerüzenet képernyőn való
megjelenítésével értesítse a közjegyzőt.
7. §		
Ha az informatikai alkalmazás a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába történő adatrögzítés időpontjában nem
elérhető a közjegyző számára, a bejegyzést az informatikai alkalmazás újbóli rendelkezésre állásakor haladéktalanul,
de legkésőbb a rendelkezésre állást követő munkanap 12 óráig teljesíteni kell.

3. A bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének
bejegyzése a nyilvántartásba
8. §		
A vagyonjogi szerződés módosítása tényének bejegyzése iránt a közjegyző akkor intézkedhet, ha a módosítással
egységes szerkezetbe foglalt vagyonjogi szerződés is benyújtásra került a közjegyzőnek.
9. §

(1) A vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése esetén
a közjegyző az új adatot az adat bejegyzésére irányadó szabályok (5. §) szerint jegyzi be a vagyonjogi szerződések
nyilvántartásába.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az új adatot a korábban bejegyzett adatok mellett
automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában.
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(1) Ha a szerződő félnek a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adata megváltozott, azt a közjegyző
részére haladéktalanul be kell jelentenie.
(2) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt adatok változását azt követően jegyzi be
a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, hogy a bejelentő személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése
szabályainak alkalmazásával meggyőződött.

4. A nyilvántartás adatainak kijavítása
11. §

(1) Ha a közjegyző észleli, hogy a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bejegyzett adatot elírás miatt ki kell javítani,
az adat kijavítása iránt hivatalból intézkedik.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy a javított adatot a korábban bejegyzett adat mellett
e rendeletnek a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába adat bejegyzésére vonatkozó szabályai megfelelő
alkalmazásával automatikusan rögzítse a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában.

5. Betekintés a nyilvántartásba
12. §

(1) A közjegyző a Kjnp. 36/K. § (3) bekezdése esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen a
a)
betekintést kérőnek az azonosítására alkalmas adatait és
b)
jogi érdek igazolásának módját.
(2) Ha a betekintés megtagadásának nincs helye, a közjegyző a betekintést kérő részére biztosítja – az informatikai
alkalmazás szolgáltatásaihoz jogosulatlan hozzáférést kizáró módon – a vagyonjogi szerződések nyilvántartása
adatainak megismerését.

6. Felvilágosítás adása a vagyonjogi szerződés tartalmáról
13. §

(1) A Kjnp. 36/K. § (5) bekezdése alapján történő felvilágosítás adás a vagyonjogi szerződés tényének, a bejegyzett
vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzése során
eljárt közjegyzőtől kérhető; ha a közjegyző észleli, hogy utóbb a vagyonjogi szerződés módosítása, törlése,
megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére került sor a vagyonjogi szerződések nyilvántartásába, arról
a felvilágosítást kérőt tájékoztatja.
(2) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti kérelem esetén jegyzőkönyvet készít, melyben rögzíti különösen
a)
a felvilágosítást kérőnek az azonosítására alkalmas adatait és
b)
annak igazolásának módját, hogy a felvilágosítást kérő valamelyik szerződő féltől írásbeli felhatalmazást
kapott.
(3) A vagyonjogi szerződés tartalmáról szóló felvilágosítás adása során a közjegyző a vagyonjogi szerződésről
a)
– ha a vagyonjogi szerződést a felvilágosítást adó közjegyző készítette – kiadmányt,
b)
– ha a vagyonjogi szerződést ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták vagy azt másik közjegyző
készítette – hiteles másolatot
készít.

7. Közjegyzői lekérdezés a vagyonjogi szerződések nyilvántartásából
14. §

(1) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásból történő adatigénylés az erre szolgáló elektronikus adatlapnak az érintett
személy(ek) Kjnp. 36/K. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt adataival való kitöltésével történik.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy
a)
a lekérdezést végző közjegyző nevét és székhelyét, valamint a lekérdezés időpontját a nyilvántartásban
rögzítse,
b)
az adatigénylést ne teljesítse, ha az adatlap nem tartalmazza legalább az érintett személy(ek) családi és
utónevét, valamint – a születési családi és utónév kivételével – egy további természetes személyazonosító
adatát; erről a hiányosság megjelölésével hibaüzenetet küldjön a lekérdező részére,
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c)

d)
e)
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ha az adatigénylés során kitöltött adatokkal részben egyezően az érintett személy(ek) adatai szerepelnek
a vagyonjogi szerződések nyilvántartásában, erről az adatok képernyőn való megjelenítésével értesítse
az adatigénylőt,
ha az érintett személy(ek) a lekérdezés során kitöltött adatokkal nem szerepel(nek) a vagyonjogi szerződések
nyilvántartásában, az adatigénylést ezen eredmény közlésével teljesítse,
tegye lehetővé az adatszolgáltatásban szereplő adatok szerkesztésre alkalmas formátumban történő
exportálását és nyomtatását.

8. A nyilvántartás adatainak őrzése és őrzési időt követő törlése
15. §

(1) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy automatikusan és visszaállíthatatlanul törölje a vagyonjogi
szerződések nyilvántartásából a vagyonjogi szerződésre vonatkozó valamennyi adatot, ha a legutolsó bejegyzés
időpontja óta 100 év eltelt.
(2) A Kjnp. 36/K. § (6) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatokat az országos kamarának az informatikai alkalmazás
útján 5 év elteltével kell visszaállíthatatlanul törölnie.

9. Költségtérítés
16. §

(1) Az informatikai alkalmazás létrehozásának, működésének és fejlesztésének költségeit az országos kamara viseli.
(2) A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzés költségtérítése 10 000 forint; a nyilvántartásból való
lekérdezés költségtérítése 1000 forint.
(3) A költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget az országos kamara honlapján közzétett tájékoztatás szerint,
az abban megjelölt fizetési számla javára kell teljesíteni.
(4) A költségtérítés megfizetéséről a számviteli bizonylatot az országos kamara állítja ki.

10. Záró rendelkezések
17. §		
Ez a rendelet 2014. március 15. napján lép hatályba.
18. §		
Az országos kamara az informatikai alkalmazás elektronikus rendszerének tervezése, kialakítása és működtetése,
valamint az abból történő adatszolgáltatások nyújtása során 2015. március 15. napjáig gondoskodik az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban
e §-ban: törvény) és végrehajtási rendeletei előírásainak való megfelelésről, valamint a törvény 15. §-a szerinti
nyilvántartásba vétel érdekében szükséges bejelentésről.
19. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. számú melléklet
3. pontja a következő 12. alponttal egészül ki:
„12. A házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és
a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére
irányuló nemperes eljárás”
20. §		
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/G. §-sal egészül ki:
„30/G. § (1) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő
bejegyzésére és a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése
tényének bejegyzésére irányuló nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány kiállításáért, ha
a vagyonjogi szerződést az eljáró közjegyző készítette, a 12. § (2) bekezdés d) pontjában egy órára megállapított
munkadíj illeti meg.
(2) A közjegyzőt az (1) bekezdés szerinti nemperes eljárás iránti kérelem előterjesztéséért és a tanúsítvány
kiállításáért, ha a vagyonjogi szerződést nem az eljáró közjegyző készítette vagy azt ügyvéd által ellenjegyzett teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalták, a 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti munkadíj illeti meg, azzal, hogy
az nem lehet kevesebb a két órára járó munkadíj összegénél.
(3) A közjegyzőt a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő betekintés
biztosításáért munkadíj és költségtérítés fejében 3000 forint illeti meg.”
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21. §		
A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő l) ponttal
egészül ki:
(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)
„l) a házassági és az élettársi vagyonjogi szerződések elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzésére és
a bejegyzett vagyonjogi szerződés módosítása, törlése, megszüntetése vagy megszűnése tényének bejegyzésére
irányuló nemperes eljárás”
(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)
Dr. Navracsics Tibor s. k.,

		
		

közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 18/2014. (III. 13.) KIM rendelete
a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
A hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 1–21. §, a 23. §, a 26. §, a 29–31. §, a 33–36. §, a 38. §, a 39. §, a 46. §, a 47. § (1), (2) és (4)–(9) bekezdése, a 48. §, a 49. § és
az 51–53. § tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 40–44. § és az 50. § tekintetében a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény 32. § c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben,
az 55. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva és
az 54. § és az 56. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A hitelbiztosítéki rendszer működtetésére vonatkozó általános követelmények
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában hitelbiztosítéki rendszer: a Magyar Országos Közjegyzői Kamarának (a továbbiakban:
országos kamara) a Polgári Törvénykönyv és a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvény
(a továbbiakban: Hbnytv.) szerinti hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételének technikai támogatására szolgáló,
a közjegyzők, a regisztrált és nem regisztrált felhasználók, valamint a közfeladatot ellátó szervek részére
rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszere.
(2) A hitelbiztosítéki nyilvántartásnak a Hbnytv. 25. § (1) bekezdése szerint azonosítás nélkül megismerhető adatait
az országos kamara azonosítás nélkül, ingyenesen elérhetővé teszi az interneten; e célból az országos kamara
honlapot üzemeltet.
(3) Az országos kamara a felhasználók számára a hitelbiztosítéki rendszer használatának elősegítésére a hitelbiztosítéki
rendszer nem regisztrált felhasználók számára elérhető felületén is folyamatosan működtetett elektronikus úton
elérhető technikai tájékoztatást nyújt a hitelbiztosítéki rendszer használata vonatkozásában.
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2. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a kifejezetten emberi közreműködést nem
igénylő műveletek automatizált, gépi adatfeldolgozással történő elvégzésére.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatot automatikusan, azonnal rögzítse
a hitelbiztosítéki rendszerben.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen a regisztrált felhasználók számára fenntartott
műveletek elvégzésének, a felhasználó azonosítását követően történő naplózására.
(4) A naplózási rendszernek alkalmasnak kell lennie a regisztrált felhasználók, a nem regisztrált felhasználók, valamint
a Hbnytv. 26. §-a szerint adatigénylésre jogosultak által végzett művelet szelektív leválogatására.
(5) Az országos kamara rendszere naplót készít különösen a következő eseményekről:
a)
rendszerindítások és -leállítások,
b)
rendszeróra-állítások,
c)
az azonosítási és a hitelesítési mechanizmus használata,
d)
a rendszer által végzett cselekményekről, azok időpontjának feltüntetésével,
e)
a Hbnytv. 26. §-a szerinti adatigénylésről, az adatigénylőről, az adattovábbítás időpontjáról és az ahhoz
megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelölésével,
f)
az üzemzavar terjedelméről és időtartamáról,
g)
a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylő nevének és címének,
az adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, az adatszolgáltatás időpontjának, valamint
az adatszolgáltatást végző azonosító adatainak feltüntetésével.

3. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszer alkalmazásgazdája és adatgazdája az országos kamara elnöke.
(2) Az országos kamara a hitelbiztosítéki rendszer üzemeltetésével vagy fejlesztésével akkor bízhat meg más személyt
(a továbbiakban: külső szolgáltató), ha az vállalta az e rendeletben előírt követelmények betartását és azt, hogy
a hitelbiztosítéki rendszer kezelésével megbízott személyek az e tevékenységük végzése során tudomásukra jutott
adatok tekintetében titoktartási nyilatkozatot tesznek, valamint kötelezettséget vállalnak a tudomásukra jutott titok
jogszabály szerinti megtartására.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesítését az országos kamarának a külső szolgáltatóval megkötött szerződésben
kell biztosítania.
(4) Az országos kamarának folyamatosan ellenőriznie kell, hogy a külső szolgáltató teljesíti-e a szerződéses kikötéseket.

4. §

(1) Az országos kamara a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig a hitelbiztosítéki rendszerben szereplő adatok
alapján, az 1. melléklet szerinti tartalommal készít országos statisztikai jelentést a tárgyhónapban érkezett
hitelbiztosítéki nyilatkozatokról.
(2) Az országos kamara a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig továbbítja a statisztikai jelentést az igazságügyért
felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumhoz.

2. A rendszerüzenetek és a rendszerüzenetek fogadására szolgáló tárhely, az állandó képviselők
hozzáférése a képviseltek rendszerüzeneteihez és tárhelyéhez
5. §

(1) Ha a regisztrált felhasználónak több állandó képviselője van, tárhelyéhez valamennyi állandó képviselő hozzáfér
és hitelbiztosítéki nyilatkozatot tehet. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az állandó képviselők
egyidejűleg is hozzáférjenek a tárhelyhez és a regisztrált felhasználók számára nyújtott szolgáltatásokat
egyidejűleg, egymástól függetlenül igénybe vehessék. Az állandó képviselő saját felhasználónevének és jelszavának
megadásával veheti igénybe a hitelbiztosítéki rendszert.
(2) Annak a személynek, aki a hitelbiztosítéki rendszerbe állandó képviselőként regisztrált, a regisztráció során
külön felhasználónevet és jelszót kell adni arra az esetre, ha a hitelbiztosítéki rendszer szolgáltatásait állandó
képviselőként kívánja igénybe venni és arra az estre, ha nem állandó képviselőként kívánja a hitelbiztosítéki
rendszer szolgáltatásait igénybe venni, kivéve ha a regisztráció során úgy nyilatkozik, hogy a hitelbiztosítéki
rendszert kizárólag állandó képviselőként kívánja igénybe venni.
(3) Nem természetes személy regisztrált felhasználó esetén kizárólag a regisztrált felhasználó állandó képviselője férhet
hozzá a regisztrált felhasználó tárhelyéhez.
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(4) Ha a természetes személy regisztrált felhasználó a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójává személyes
regisztráció útján vált, vagy utóbb személyesen regisztrált a hitelbiztosítéki rendszerbe, tárhelyéhez az állandó
képviselő mellett maga is hozzáférhet és nyilatkozatot tehet.
6. §

(1) A rendszerüzenetben fel kell tüntetni legalább
a)
a rendszerüzenet érkezésének időpontját,
b)
– szükség esetén – az arról szóló tájékoztatást, hogy a rendszerüzenettel érintett hitelbiztosítéki nyilatkozatot
hogyan tekintheti meg,
c)
a hitelbiztosítéki nyilatkozat azonosítóját.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy rendszerüzenetnek a címzett tárhelyére érkezéséről
a hitelbiztosítéki rendszer nem biztonságos csatornán megvalósuló elektronikus úton figyelmeztetést küldjön
a regisztrált felhasználó ebből a célból megadott elektronikus levelezési címére. A figyelmeztetésnek tartalmaznia
kell a rendszerüzenet érkezéséről szóló tájékoztatást, annak tárgyát, valamint annak érkezésének időpontját.
(3) Ha a regisztrált felhasználónak több állandó képviselője van, a rendszerüzenet érkezéséről valamennyi állandó
képviselő a (2) bekezdés szerinti figyelmeztetést kap.
(4) Ha a természetes személy regisztrált felhasználó a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználójává személyes
regisztráció útján vált, vagy utóbb személyesen regisztrált a hitelbiztosítéki rendszerbe, a rendszerüzenet
érkezéséről mind a természetes személy regisztrált felhasználó, mind annak állandó képviselője (2) bekezdés szerinti
figyelmeztetést kap.
(5) Ha a regisztrált felhasználó helyett a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a Hbnytv. 8. §-a szerint a közjegyző vagy a Hbnytv.
10. §-a alapján a hitelbiztosítéki rendszerben azonosított, regisztrált felhasználó ügyvéd teszi meg, a hitelbiztosítéki
nyilatkozattal kapcsolatos rendszerüzenetet a regisztrált felhasználó és a közjegyző, illetve az ügyvéd tárhelyére is
meg kell küldeni.
(6) A regisztrált felhasználó rendszerben rögzített adatainak módosulásáról rendszerüzenetben kell tájékoztatást
adni azon regisztrált felhasználók számára, akik a módosulással érintett regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki
nyilatkozatával érintettek.

3. A hitelbiztosítéki rendszer működtetésére vonatkozó szabályozatok
7. §

(1) Az országos kamarának a tervezett karbantartások időpontját, és időtartamát legalább 3 munkanappal
a karbantartást megelőzően kell közzétennie.
(2) A karbantartás időpontját az országos kamarának akként kell ütemeznie, hogy az lehetőség szerint a munkanapon
8 órától 20 óráig terjedő időszakon kívülre essen.

8. §

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált vagy nem regisztrált felhasználóként történő
használatának feltételeit szabályzatban (a továbbiakban: felhasználói szabályzat) állapítja meg.
(2) A felhasználói szabályzat kötelező tartalmi elemei a következők:
a)
a hitelbiztosítéki rendszer igénybevétele során a felhasználók részéről betartandó informatikai
követelmények,
b)
a felhasználói szabályzat és a módosítása regisztrált és nem regisztrált felhasználó által történő
elfogadásának módja,
c)
tájékoztató a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára nyújtott
szolgáltatásairól és az egyes szolgáltatások igénybe vételének módjáról,
d)
a jelszó elvesztése esetén követendő eljárás szabályai,
e)
tájékoztatás a hitelbiztosítéki rendszerbe történő betekintés módjáról,
f)
a hitelbiztosítéki rendszerhez tartozó, a regisztrált felhasználók rendelkezésére álló technikai tájékoztató
tartalma.
(3) A felhasználói szabályzatot és annak módosítását az országos kamara a felhasználók számára honlapján közzéteszi;
az a közzétételtől számított harminc napot követően alkalmazandó.
(4) A nyilatkozattevő a felhasználói szabályzat módosítása esetén a (3) bekezdésben meghatározott határidőt követően
a hitelbiztosítéki rendszer útján műveletet csak azt követően végezhet, hogy a felhasználói szabályzat módosítását
– a hitelbiztosítéki rendszer felületén, erre szolgáló művelet elvégzésével – elfogadta.
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9. §

(1) Ha a miniszter álláspontja szerint az országos kamara által megállapított felhasználói szabályzat nem alkalmas arra,
hogy a felhasználók a Hbnytv.-ben előírt módon igénybe vegyék a hitelbiztosítéki rendszert, vagy az egyébként
a Hbnytv. vagy e rendelet előírásaiba ütközne, határidő tűzésével felhívja az országos kamarát a felhasználói
szabályzat módosítására.
(2) Ha az országos kamara a miniszter felhívását határidőre nem teljesíti, a miniszter a felhasználói szabályzat
meghatározására egyeztető bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hív össze.
(3) Az országos kamara hitelbiztosítéki rendszer felületén közzétett felhasználói szabályzata a bizottság eljárásától
függetlenül alkalmazandó.

10. §

(1) A bizottságba két főt az országos kamara, két főt a miniszter delegál.
(2) A bizottságban minden delegáltnak egy szavazata van.
(3) Ha a bizottság egyhangúlag vagy három igen szavazattal és egy tartózkodással a felhasználói szabályzat vitatott
pontjaiban megállapodik, az országos kamara a bizottság döntésének megfelelően jár el. A felhasználói szabályzat
módosítására vonatkozó döntés esetén az országos kamara a felhasználói szabályzatot a bizottság döntésének
megfelelően alakítja át, és erről a hitelbiztosítéki rendszer felületén a 8. § (3) bekezdés szerint ad tájékoztatást.
(4) Ha a bizottság a felhasználói szabályzattal kapcsolatban nem jut a (3) bekezdésben meghatározott módon döntésre,
szakmai álláspontját döntéshozatal érdekében döntésre felterjeszti a miniszternek.
(5) A miniszter által hozott döntés kötelezi az országos kamarát.

4. Felhasználóként való regisztráció
11. §

(1) A Hbnytv.-ben meghatározott sikeres regisztrációs kérelem és azonossági nyilatkozat tételét követően az országos
kamara a kérelmezőt regisztrált felhasználóként nyilvántartásba veszi.
(2) Az országos kamara a sikeres regisztrációs kérelem esetén a kérelmezőnek felhasználónevet, jelszót, valamint
tárhelyet bocsát a rendelkezésére; a felhasználónév a kérelmező által ebből a célból megadott elektronikus
levelezési címe.
(3) A kérelmező a regisztrációs kérelem sikeres benyújtását követő tizenöt munkanapon belül köteles a Hbnytv.-ben
rögzített azonossági nyilatkozatot tenni; e határidő elmulasztása esetén új regisztrációs kérelmet kell előterjeszteni
a hitelbiztosítéki rendszer erre biztosított felületén.
(4) Az azonossági nyilatkozat megtétele tényének hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítésével egyidejűleg
az eljáró közjegyző a hitelbiztosítéki rendszer útján a regisztrált felhasználót egyéni azonosítóval látja el.
(5) Az eljáró közjegyző a regisztrált felhasználó számára tanúsítványt állít ki a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki
rendszerben rögzített adatairól.
(6) A regisztrált felhasználót a sikeres regisztrációról és a sikeres azonossági nyilatkozat megtételéről rendszerüzenet
útján kell értesíteni.
(7) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a regisztrált felhasználó kizárhassa, hogy nevében
meghatalmazottként hitelbiztosítéki nyilatkozat legyen tehető.

12. §		
Ha a regisztrációját kérő állandó képviselőként, önálló bírósági végrehajtóként (a továbbiakban: végrehajtó) kíván
eljárni, a regisztráció során ezt jelölnie, az azonossági nyilatkozat megtételékor pedig állandó képviselőként,
végrehajtóként való eljárási jogosultságát igazolnia kell.

5. A regisztráció során megadott adatokban bekövetezett változás
13. §		
Ha a regisztrált felhasználónak a regisztráció során rögzített adataiban változás következett be, a regisztrált
felhasználónak megváltozott adatait a felhasználóként történő regisztráció szabályai szerint kell megadnia.

6. Regisztráció törlése
14. §		
A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy az alkalmas legyen arra, hogy a közjegyző a regisztrált
felhasználó hitelbiztosítéki regisztrációját törölje.
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7. A hitelbiztosítéki rendszer nem regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásai
15. §		
A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nem regisztrált felhasználók a hitelbiztosítéki rendszer
következő szolgáltatásait vehessék igénybe:
a)
felhasználói szabályzat megtekintése,
b)
nem regisztrált felhasználók számára elérhető rendszertájékoztatók megtekintése,
c)
betekintés a hitelbiztosítéki nyilvántartásba,
d)
adatkérési eredmények megtekintése és nyomtatása.

8. A hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználók számára elérhető szolgáltatásai
16. §

(1) A regisztrált felhasználó felhasználónevének és jelszavának megadásával veheti igénybe – hitelbiztosítéki
nyilatkozat tételét kivéve – a hitelbiztosítéki rendszer regisztrált felhasználók részére nyújtott szolgáltatásait.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a regisztrált felhasználó elektronikus levelezési címét
megváltoztathassa. Az elektronikus levelezési cím változásával a regisztrált felhasználó felhasználóneve is
megváltozik.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye a rendszerüzeneteknek kinyomtatását.

9. A hitelbiztosítéki rendszer közjegyzők és okiratot ellenjegyző ügyvédek részére biztosított
szolgáltatásai
17. §

(1) A közjegyző a Hbnytv. 8. §-a szerinti esetben a nyilatkozatot tevő hitelbiztosítéki nyilatkozatát tartalmazó irat két
példányát záradéki tanúsítvánnyal látja el, melynek egy példányát átadja a nyilatkozatot tevőnek, a másik példányát
pedig 5 évig őrzi.
(2) A közjegyző választása szerint a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételének tanúsítását jegyzőkönyvbe is foglalhatja,
ebben rögzítve különösen a hitelbiztosítéki nyilatkozat adatait. A jegyzőkönyvet archiválni nem kell.

18. §

(1) A közjegyző és az ügyvéd a Hbnytv. 9. §-ában foglalt esetben jogosult arra, hogy azon regisztrált felhasználó
esetében, aki a hitelbiztosítéki nyilatkozat kötelezettje lesz, foglalással éljen.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott foglalással érintett nyilatkozatot tevő személyt kivéve a foglalással érintett
regisztrált felhasználóra vonatkozóan a foglalás időszakában hitelbiztosítéki nyilatkozat nem tehető; ezt
a hitelbiztosítéki rendszer útján kell biztosítani. A foglalás időszaka legfeljebb négy óráig tarthat.
(3) A foglalásra jogosult a hitelbiztosítéki nyilatkozatot a foglalás során az általános szabályok szerint rögzítheti.

10. A hitelbiztosítéki rendszer végrehajtók részére biztosított szolgáltatásai
19. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a végrehajtó által tett hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzésére
is alkalmas legyen. A végrehajtónak a végrehajtási ügyszámot a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor rögzítenie kell
a hitelbiztosítéki rendszerben.
(2) A hitelbiztosítéki rendszer végrehajtók számára biztosított szolgáltatásai kizárólag az (1) bekezdésben foglalt
követelmények teljesítése esetén érhetőek el.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a végrehajtó tesz hitelbiztosítéki nyilatkozatot,
a hitelbiztosítéki rendszer ne kérjen hozzájárulást azon hitelbiztosítéki nyilatkozatokról, melyek egyébként
hozzájáruláshoz kötöttek. A végrehajtó hitelbiztosítéki nyilatkozatáról a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintettek
rendszerüzenet útján értesülnek.

11. A hitelbiztosítéki nyilvántartás alapjául szolgáló hitelbiztosítéki nyilatkozatok
20. §		
A hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául a hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére jogosult által tett
hitelbiztosítéki nyilatkozat szolgál.
21. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hitelbiztosítéki nyilvántartásba történő bejegyzés,
a bejegyzés módosításának és törlésének alapjául szolgáló következő hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtehetőek
legyenek:
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a)

zálogjog esetén
aa)
a bejegyzésre irányuló nyilatkozat,
ab)
a bejegyzéshez hozzájáruló zálogkötelezetti nyilatkozat,
ac)
a bejegyzés módosítására irányuló nyilatkozat,
ad)
a bejegyzés módosításához hozzájáruló nyilatkozat,
ae)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
af )
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló zálogjogosulti
nyilatkozat,
ag)
a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat,
ah)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló zálogjogosulti
nyilatkozat,
b)
a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén
ba)
a bejegyzésre irányuló eladói nyilatkozat,
bb)
a bejegyzés módosítására irányuló eladói nyilatkozat,
bc)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
bd)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló eladói
nyilatkozat,
be)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló eladói
nyilatkozat,
c)
faktorálás esetén
ca)
a bejegyzésére irányuló faktori nyilatkozat,
cb)
a bejegyzés módosítására irányuló faktori nyilatkozat,
cc)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
cd)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló faktori
nyilatkozat,
ce)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés törléséhez hozzájáruló faktori
nyilatkozat,
d)
pénzügyi lízing esetén
da)
a bejegyzése irányuló lízingbeadói nyilatkozat,
db)
a bejegyzés módosítására irányuló lízingbeadói nyilatkozat,
dc)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat,
dd)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a bejegyzés fenntartására irányuló lízingbeadói
nyilatkozat,
de)
a bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat esetén a pénzügyi lízing bejegyzés törléséhez hozzájáruló
lízingbeadói nyilatkozat.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a jogosult vagy a kötelezett személye a Hbnytv. 24. § (2), (4)
vagy (6) bekezdésében foglalt okból változik meg, az bejelenthető legyen.

12. Hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételének általános szabályai
22. §

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilatkozat kitöltésére kódtárat rendszeresíthet.
(2) Ha az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilatkozat kitöltésére kódtárat rendszeresít, a kódtár alkalmazása kötelező.
(3) A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére szolgáló felületet el kell látni a hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére
szolgáló felület használatának módjára vonatkozó tájékoztatással. A tájékoztatás megtehető akként is, hogy azt
az országos kamara honlapján teszi közzé.

23. §		
A hitelbiztosítéki rendszer útján a hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzésének megkezdése és befejezése közötti
időtartam alatt a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett regisztrált felhasználónak rendszerüzenetben kell
tájékoztatást adni, ha a regisztrált felhasználó tekintetében hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele már folyamatban van
vagy utóbb megkezdődik.
24. §

(1) A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalmát a 2. melléklet határozza meg.
(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor a nyilatkozatot tevőnek a 2. melléklet szerint kell megadnia a hitelbiztosítéki
nyilatkozattal érintett személyek Hbnytv.-ben rögzített adatait. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy
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ha a regisztráció során megadott adatok és a hitelbiztosítéki nyilatkozatban megadott adatok között eltérés van,
úgy a hitelbiztosítéki rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozatot ne rögzítse.
(3) A hitelbiztosítéki rendszer akként is kialakítható, hogy a felhasználói szabályzatban előírt azonosító adatok
megadását követően, a regisztrált felhasználó regisztráció során megadott adatai a hitelbiztosítéki rendszer útján
automatizáltan kerüljenek kitöltésre.
(4) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a regisztrált felhasználó hitelbiztosítéki
nyilatkozatát annak megtételekor minősített aláírással és időbélyegzővel tudja ellátni.
25. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy a hitelbiztosítéki
rendszer e célra rendszeresített felületén egyedileg az alábbiak szerint legyen megadható:
a)
gépjármű esetében a gépjármű alvázszámának feltüntetésével, vagy
b)
az a) ponton kívüli egyéb vagyontárgy esetében a
ba)
gyártási évének,
bb)
gyártója nevének (elnevezésének),
bc)
gyártási számának,
bd)
gyártó által adott egyedi azonosítójának,
be)
a gyártó által adott elnevezésének
rögzítésével.
(2) Abban az esetben, ha már nyilvántartásba vett hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy, vagy a vagyontárgyak
köre körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg került megjelölésre, ugyanezen vagyontárgyra
vagy vagyontárgyakra vonatkozó további hitelbiztosítéki nyilatkozat e nyilatkozatban a rendszer által létrehozott
azonosítóra hivatkozással is megtehető.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti
módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen.
(4) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy több jogosult vagy kötelezett közös nyilatkozatát vagy több
jogosulttal vagy kötelezettel szembeni nyilatkozatot egy bejegyzésben rögzítse, ha a jogosultak vagy a kötelezettek
annak a jogviszonynak az egyetemleges jogosultjai vagy egyetemleges kötelezettjei, amelyre tekintettel
a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tették.

26. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a Hbnytv. és az e rendeletben meghatározott
adatok sikeres rögzítését követően annak megtörténtéről és tartalmáról a nyilatkozattevőt (a képviselőt) és
a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintettet rendszerüzenetben értesítse.
(2) Ha a hitelbiztosítéki rendszer hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételére biztosított felületén az adatok rögzítése
sikertelen, a hitelbiztosítéki rendszer erről rendszerüzenetben értesíti a nyilatkozattevőt „sikertelen nyilatkozat”
megjelöléssel és az arról való tájékoztatással, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat a hitelbiztosítéki rendszerben nem
került rögzítésre, továbbá – ha az a hitelbiztosítéki rendszer útján emberi közreműködés nélkül megállapítható –
a sikertelenség okáról.

27. §		
Előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjogi bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat esetén
a hitelbiztosítéki nyilatkozatban ranghely biztosítási azonosító jelölhető meg.
28. §		
A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nyilatkozattevő – választása szerint – meghatározott összeget
jelölhessen meg, amelynek erejéig a zálogtárgy kielégítésére fedezetet biztosít.

13. Hozzájáruló nyilatkozat és fenntartói nyilatkozat tétele
29. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki
nyilatkozathoz való hozzájárulás vagy fenntartás megtehető legyen, ha arra a regisztrált felhasználó a Hbnytv.
alapján jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat
a hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására vagy törlésére irányul.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nyilatkozatot tevő a Hbnytv. 20. § (3) bekezdésében foglalt
esetre tekintettel nyilatkozatában kérhesse azt, hogy a hitelbiztosítéki rendszer útján rendszerüzenetben arról is
tájékoztatást kapjanak az érintett regisztrált felhasználók, hogy a módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő
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ranghelyen álló zálogjogok jogosultjaiként a hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki
nyilatkozat nyilvántartásba történő rögzítéséhez hozzájárulhatnak.
30. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a következő hozzájáruló hitelbiztosítéki
nyilatkozatok megtehetőek legyenek:
a)
zálogjog esetén
aa)
zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzésére irányuló zálogjogosulti nyilatkozathoz,
ab)
zálogkötelezetti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló zálogjogosulti
nyilatkozathoz,
ac)
zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés módosítására irányuló zálogkötelezetti
nyilatkozathoz,
ad)
zálogjogosulti hozzájáruló nyilatkozat a bejegyzés törlésére irányuló zálogkötelezetti nyilatkozathoz,
ae)
ha a módosítással érintett zálogjogi bejegyzést követő raghelyen további zálogjogi bejegyzések
állnak, e bejegyzések jogosultjainak hozzájáruló nyilatkozata, ha a nyilatkozatot tevő a nyilatkozat
nyilvántartásban történő rögzítését ettől tette függővé,
b)
a vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén az eladó hozzájáruló nyilatkozata a bejegyzés
törlésére irányuló vevői nyilatkozathoz,
c)
faktorálás esetén a faktor hozzájáruló nyilatkozata az adós bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozatához,
d)
pénzügyi lízing esetén a lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata a bejegyzés törlésére irányuló lízingbevevői
nyilatkozathoz.
(2) Ha a hitelbiztosítéki bejegyzés módosításának indoka, hogy a felek személye a Hbnytv. 24. § (2), (4) vagy
(6) bekezdésben foglaltak szerint változik meg, a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy
a (3)–(6) bekezdésben meghatározott hozzájáruló hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtehetőek legyenek.
(3) Zálogjog esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy
a)
ha a bejegyzett zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye megváltozott, az új
zálogkötelezett és a zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata,
b)
ha az új zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye megváltozott, a zálogjogosult
hozzájáruló nyilatkozata,
c)
ha a zálogkötelezett jelenti be, hogy a zálogjogosult személye megváltozott, a bejegyzett és az új
zálogjogosult hozzájáruló nyilatkozata,
d)
ha a zálogjogosult jelenti be, hogy a zálogkötelezett személye megváltozott, az új zálogkötelezett
hozzájáruló nyilatkozata,
e)
ha az új zálogjogosult jelenti be, hogy a zálogjogosult személye megváltozott, a bejegyzett zálogjogosult
hozzájáruló nyilatkozata
megtehető legyen.
(4) Vagyontárgy tulajdonjog fenntartással történő eladása esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell
lennie arra, hogy, ha az új eladó jelenti be, hogy az eladó személye megváltozott a bejegyzett eladó hozzájáruló
nyilatkozata megtehető legyen.
(5) Faktorálás esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy, ha az új faktor jelenti be, hogy
a faktor személye megváltozott, a bejegyzett faktor hozzájáruló nyilatkozata megtehető legyen.
(6) Pénzügyi lízing esetén a hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy, ha az új lízingbeadó jelenti
be, hogy a lízingbeadó személye megváltozott, a bejegyzett lízingbeadó hozzájáruló nyilatkozata megtehető
legyen.

31. §		
A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie a következő, a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló
hitelbiztosítéki nyilatkozatok megtételére:
a)
bejegyzés törlésére irányuló zálogkötelezetti nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló
zálogjogosulti nyilatkozat,
b)
a bejegyzés törlésére irányuló vevői nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló eladói nyilatkozat,
c)
a bejegyzés törlésére irányuló adósi nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló faktori nyilatkozat,
d)
a bejegyzés törlésére irányuló lízingbevevői nyilatkozat esetén, a bejegyzés fenntartására irányuló
lízingbeadói nyilatkozat.
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14. A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat
32. §		
A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat adattartalmát a 3. melléklet
határozza meg.

15. Hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat részletes szabályai
33. §

(1) Hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele során a nyilatkozattevő
a bejegyzés módosításra irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételekor köteles a nyilatkozattevő – és képviselet
esetén a képviselő –, valamint a hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett másik fél azonosító adatait a hitelbiztosítéki
rendszer erre biztosított felületén rögzíteni.
(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló
nyilatkozat megtétele során
a)
a hitelbiztosítéki bejegyzés adatai megjelenjenek a hitelbiztosítéki rendszer erre biztosított felületén és
b)
a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki bejegyzés adatai mellett jelölhesse, hogy az adat törlésére, illetve
módosítására irányul a hitelbiztosítéki nyilatkozata.
(3) A hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett másik fél rendszerüzenet úján kap értesítést a hitelbiztosítéki bejegyzés
módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatról.

34. §

(1) A hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozathoz való hozzájárulás, illetve fenntartás
csak a módosításra irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat egésze vonatkozásában tehető meg.
(2) A hitelbiztosítéki rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy hitelbiztosítéki bejegyzés módosítására irányuló
hitelbiztosítéki nyilatkozat esetén a nyilatkozatot tevő a hitelbiztosítéki bejegyzés megtekintését követően hagyja
jóvá annak módosítását vagy tegyen a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló nyilatkozatot.

35. §

(1) Alvázszám módosítására abban az esetben kerülhet sor, ha a nyilatkozattevő a hitelbiztosítéki rendszer erre
biztosított felületén nyilatkozik arról, hogy az alvázszám módosítása jogerős hatósági döntésen alapul.
(2) Az alvázszám változása esetén a hitelbiztosítéki rendszerben az új alvázszám mellett a régi alvázszámot is meg kell
jeleníteni és lekérdezhetővé kell tenni.
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha bejegyzés módosítására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat
jogerős bírósági határozat végrehajtására irányul, a határozatot hozó bíróság megjelölése és a határozat száma
a hitelbiztosítéki nyilatkozatban jelölhető legyen.

36. §		
A 33–35. §-ban nem szabályozott kérdések tekintetében a hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki
nyilatkozat tételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

16. Hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat
37. §

(1) A hitelbiztosítéki nyilatkozatok törlésének adattartalmát a 4. melléklet határozza meg.
(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat vonatkozásában a hitelbiztosítéki
bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére vonatkozó szabályokat (22–24. §, 26. §) kell megfelelően
alkalmazni.

17. A hitelbiztosítéki bejegyzés bejegyzési sorszáma, egyéb nyilvántartási azonosító
38. §

(1) A hitelbiztosítéki rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozat megtétele során hitelbiztosítéki bejegyzési sorszámot képez.
A bejegyzési sorszám, a hitelbiztosítéki bejegyzés azonosítására szolgál, képzésének szabályait az országos kamara
állapítja meg.
(2) A hitelbiztosítéki rendszer a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgyat a bejegyzéssel egyidejűleg
nyilvántartási azonosítóval látja el.

39. §		
A hitelbiztosítéki rendszer az előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat
esetén a nyilatkozat alapjául szolgáló vagyontárgyat ranghely biztosítási azonosítóval látja el.
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18. Költségtérítés
40. §

(1) Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilvántartás létesítésének, működtetésének és fejlesztésének költségeit
a költségtérítésből fedezi.
(2) A hitelbiztosítéki nyilatkozat tételének költségtérítése 7000 forint, amely tartalmazza a hitelbiztosítéki
nyilatkozathoz hozzájáruló vagy a hitelbiztosítéki bejegyzés fenntartására irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat
költségtérítését is.
(3) A hitelbiztosítéki bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat tételéért fizetendő költségtérítés fejében
a hitelbiztosítéki bejegyzés tekintetében egy törlésre irányuló nyilatkozat további költségtérítés megfizetése nélkül
tehető.
(4) A költségtérítés megfizetésére irányuló kötelezettséget az országos kamara honlapján közzétett tájékoztatás szerint,
az abban megjelölt fizetési számla javára kell teljesíteni.
(5) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a nyilatkozatot tevő több gépjárművet jelöl meg egyedileg az e célra biztosított
mezőben, a (2) bekezdésben meghatározott költségtérítésen felül a második gépjárműtől kezdve gépjárművenként
3500 forint költségtérítést kell megfizetni.
(6) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a nyilatkozatot tevő több vagyontárgyat jelöl meg a 25. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott módon az e célra biztosított mezőben, a (2) bekezdésben meghatározott
költségtérítésen felül a második vagyontárgytól kezdve vagyontárgyanként 3500 forint költségtérítést kell
megfizetni.
(7) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több vagyontárgy kerül megjelölésre, az erre a célra biztosított mezőben
alvázszámmal, illetve a 25. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott módon, a (2) bekezdésben meghatározott
költségtérítésen felül a második vagyontárgytól kezdve vagyontárgyanként 3500 forint költségtérítést kell
megfizetni.
(8) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgyak megjelölésére a 25. § (3) bekezdése szerinti megjelölés
mellett az erre a célra biztosított mezőben alvázszámmal, illetve a 25. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
módon is sor kerül, a (2) bekezdésben meghatározott költségtérítésen felül vagyontárgyanként (gépjárművenként)
3500 forint költségtérítést kell megfizetni.

41. §

(1) A költségtérítést a hitelbiztosítéki rendszer útján bankkártyával kezdeményezett átutalással, online fizetési felület
igénybevételével kell megfizetni.
(2) A közjegyző által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozat esetében a költségtérítést bankkártyával kezdeményezett
átutalással, online fizetési felület igénybevételével kell megfizetni.

42. §

(1) Hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele esetén a fizetésre kötelezett a költségtérítés megfizetését az országos kamarával
kötött szerződés alapján úgy is teljesítheti, hogy az általa meghatározott összeget átutalja az országos kamarának
az erre a célra rendszeresített fizetési számlájára.
(2) Ha nyilatkozattevő által átutalt összeg nem fedezi a megfizetendő költségtérítés összegét, az országos kamara
figyelmezteti a nyilatkozattevőt, arra, hogy a költségtérítést meg kell fizetnie.
(3) Ha a szerződésben meghatározott időszakot követően az országos kamara fizetési számlaszámán fel nem használt
pénzösszeg marad, azt az országos kamara a megállapodásban meghatározottak szerint kezeli.
(4) A fél által előre megfizetett pénzösszeg kezeléséért – az országos kamara és a fél erre irányuló eltérő megállapodása
hiányában – az országos kamara kezelési költséget nem számíthat fel, és a fél kamatot nem igényelhet.
(5) Az országos kamara a szerződésben meghatározott időszak utolsó napját követő 10. napig összesítőt küld
a nyilatkozattevőnek, amely tartalmazza a nyilatkozattevő által tett és elszámolt hitelbiztosítéki nyilatkozatok
költségtérítését.

43. §		
A költségtérítés megfizetéséről a számviteli bizonylatot az országos kamara állítja ki. Az elektronikus számviteli
bizonylatot a költségtérítés megfizetőjének el kell fogadnia, ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatot elektronikus úton
tette.
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(1) Túlfizetés esetén a többletet kérelemre harminc napon belül kell visszatéríteni; a kérelemben meg kell jelölni
a visszatérítés okát, a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező
a visszatérített összeg utalását, kiutalását kéri. A visszafizetéssel járó költséget a kérelmező viseli.
(2) Az országos kamara a visszatérítés iránt akkor intézkedik, ha a túlfizetés a 400 forintot meghaladja.
(3) A kérelmező az át nem vett összeg visszatérítését, az eredménytelen visszatérítést követően öt évig kérheti.

19. Záró rendelkezések
45. §

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

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba.
A 17. § (2) bekezdése 2014. április 15-én lép hatályba.
A 40. § (5)–(8) bekezdése, valamint az 57. § (1) bekezdése 2014. december 1-jén lép hatályba.
A 42. § és az 57. § (2) bekezdése 2015. március 15-én lép hatályba.

46. §		
2014. március 15. napjától 2014. március 23. napjáig a hitelbiztosítéki rendszerbe történő regisztrációra és
azonossági nyilatkozat tételére van mód.
47. §

(1) 2014. március 24. napjától 2014. április 14. napjáig hitelbiztosítéki nyilatkozatot az e §-ban foglalt eltérésekkel kell
megtenni.
(2) Hitelbiztosítéki nyilatkozat tételére a Hbnytv. 8. §-a és 9. § a) pontja szerint van lehetőség.
(3) A hitelbiztosítéki nyilatkozatot a 2–4. mellékletben meghatározott adattartalommal az országos kamara által
rendszeresített és az interneten elérhetővé tett űrlapok igénybevételével lehet megtenni.
(4) Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozatban több jogosult vagy több kötelezett szerepel, a hitelbiztosítéki nyilatkozatot
a közjegyző előtt együttesen kell megtenniük. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat hozzájáruláshoz kötött vagy arra
fenntartó nyilatkozat tehető, akkor a nyilatkozatot tevőknek a hitelbiztosítéki nyilatkozatokat a közjegyző előtt
együttesen kell megtenniük.
(5) A nyilatkozatot tevőnek az űrlapot gépírással (író- vagy számítógéppel) kell kitöltenie és azt a közjegyzőnek
a nyilatkozat tételekor átadnia.
(6) A közjegyző az űrlapot megvizsgálja, és ha annak alapján a hitelbiztosítéki nyilatkozatot bejegyzésre alkalmasnak
találja, annak digitalizált másolatát hivatali elektronikus aláírásával hitelesíti. A digitalizált és hivatali elektronikus
aláírással ellátott másolatot a közjegyző az országos kamarának megküldi.
(7) Az országos kamara a megküldött, digitalizált és hivatali elektronikus aláírással ellátott másolatot haladéktalanul
megvizsgálja és haladéktalanul jelzi a közjegyzőnek, hogy az alapján helye van-e a hitelbiztosítéki nyilatkozat
hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítésének.
(8) Ha az országos kamara elektronikus úton arról ad tájékoztatást, hogy a hitelbiztosítéki nyilatkozat alkalmas
a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítésre, a közjegyző a fél által kitöltött űrlapot záradékolja; a záradékban
azt kell feltüntetni, hogy az űrlap alapján a hitelbiztosítéki nyilatkozat alkalmas a hitelbiztosítéki rendszerben
történő rögzítésre.
(9) Ha a közjegyző a hitelbiztosítéki nyilatkozatot bejegyzésre nem találja alkalmasnak vagy az országos kamara arról
ad tájékoztatást, hogy a megküldött digitalizált és hivatali elektronikus aláírással ellátott másolat alapján nincs helye
a hitelbiztosítéki nyilatkozat hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítésének, a közjegyző az űrlap záradékolását
megtagadja.

48. §

(1) Az országos kamara a 47. § (8) bekezdés szerinti hitelbiztosítéki nyilatkozatot a záradékolást követő munkanapon
10 óráig rögzíti a hitelbiztosítéki rendszerben.
(2) Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzéséről elektronikus levélben értesíti a hitelbiztosítéki
nyilatkozattal érintetteket.

49. §

(1) Az országos kamara 2014. március 24. napjától biztosítja a Hbnytv. 25. és 27. § szerinti lekérdezést a hitelbiztosítéki
nyilvántartásból.
(2) Az országos kamara a 47. § (8) bekezdés szerinti hitelbiztosítéki nyilatkozat alapján rögzített adatok kereshetőségét
azok rögzítését követően biztosítja.
(3) A Hbnytv. 26. §-a szerinti közfeladatot ellátó szerv 2014. április 14. napjáig az országos kamarától papír alapon
igényelhet a Hbnytv. 26. §-a szerinti adatot. Az országos kamara az adatszolgáltatást a közfeladatot ellátó szerv
megkeresésére papír alapon teljesíti.
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(4) Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/P. §-a szerinti jogutódlás megállapítására
2014. április 14. napját követően van lehetőség.
50. §		
A 40. §-ban foglaltaktól eltérően a hitelbiztosítéki nyilatkozat tétele 2014. április 14. napjáig mentes a költségtérítés
fizetése alól, eddig az időpontig a nyilatkozat megtételével a költségtérítés megfizetettnek tekintendő.
51. §		
A 8. § (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően 2014. április 16. napját megelőzően a felhasználók számára
a hitelbiztosítéki rendszer felületén közzétett felhasználói szabályzat a közzététel napjától alkalmazandó.
52. §		
Az országos kamara a hitelbiztosítéki nyilvántartás elektronikus rendszerének tervezése, kialakítása és működtetése,
valamint az adatkapcsolat-szolgáltatások nyújtása során 2015. március 15. napjáig gondoskodik az állami
és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban
e §-ban: törvény) és végrehajtási rendeletei előírásainak való megfelelésről, valamint a törvény 15. §-a szerinti
nyilvántartásba vétel érdekében szükséges bejelentésről.
53. §		
E rendelet alkalmazásában közfeladatot ellátó szerv a Hbnytv. 26. § (1) bekezdésében meghatározott szerv, amely
közfeladatának ellátása során térítésmentesen (így különösen a felmerülő költségek megtérítése alól mentesen)
adatot igényel.
54. §		
A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. számú melléklet
3. pont 11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló
nemperes eljárás”
55. §		
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/F. §-sal egészül ki:
„30/F. § (1) A közjegyzőt a hitelbiztosítéki nyilvántartásról szóló 2013. évi CCXXI. törvényben (a továbbiakban:
Hbnytv.) meghatározott azonossági nyilatkozat előterjesztéséért, a regisztrált felhasználók adataiban bekövetkezett
változás átvezetéséért, valamint a hitelbiztosítéki regisztráció törlésért munkadíj és költségtérítés fejében
5000 forint illeti meg.
(2) Ha a regisztrációját kérő egy meghatározott személy vagy szervezet nevében, annak állandó képviselőjeként
kíván eljárni, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért és a képviselt adatainak Hbnytv. 5. § (2) bekezdésben
meghatározott adatainak a hitelbiztosítéki rendszerben történő rögzítéséért a közjegyzőt munkadíj és költségtérítés
fejében a 12. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított munkadíjnak megfelelő összeg illeti meg, azzal hogy
az legfeljebb a 12. § (2) bekezdés c) pontjában három órára megállapított munkadíjnak megfelelő összegig
terjedhet.
(3) A közjegyzőt a Hbnytv. 8. § vagy 9. §-a szerinti esetben a hitelbiztosítéki nyilatkozat rögzítésért munkadíj és
költségtérítés fejében a 12. § (2) bekezdés c) pontjában megállapított munkadíjnak megfelelő összeg illeti meg,
azzal hogy az legfeljebb a 12. § (2) bekezdés c) pontjában három órára megállapított munkadíjnak megfelelő
összegig terjedhet.
(4) A közjegyzőt a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására
irányuló nemperes eljárás lefolytatásáért a 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti munkadíj illeti meg.”
56. §		
A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése a következő k) ponttal
egészül ki:
(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)
„k) hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyzett jogosult vagy kötelezett jogutódjának megállapítására irányuló
nemperes eljárás”
(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)
57. §

(1) E rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban egy vagy több
vagyontárgy a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén egyedileg az alábbiak szerint legyen
megadható:
a) gépjármű esetében az egyes gépjárművek alvázszámának feltüntetésével, vagy
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b) az a) ponton kívüli egyéb vagyontárgy esetében a
ba) gyártási évének,
bb) gyártója nevének (elnevezésének),
bc) gyártási számának,
bd) gyártó által adott egyedi azonosítójának,
be) a gyártó által adott elnevezésének
rögzítésével.
(2) Abban az esetben, ha már nyilvántartásba vett hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy, vagy
a vagyontárgyak köre körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg került megjelölésre,
ugyanezen vagyontárgy vagy vagyontárgyakra vonatkozó további hitelbiztosítéki nyilatkozat e nyilatkozatban
a rendszer által létrehozott azonosítóra hivatkozással is megtehető
(3) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti
módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen.
(4) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy több jogosult vagy kötelezett közös nyilatkozatát vagy több
jogosulttal vagy kötelezettel szembeni nyilatkozatot egy bejegyzésben rögzítse, ha a jogosultak vagy a kötelezettek
annak a jogviszonynak az egyetemleges jogosultjai vagy egyetemleges kötelezettjei, amelyre tekintettel
a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tették.”
(2) E rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § (1) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy egy hitelbiztosítéki nyilatkozatban egy vagy több
vagyontárgy a hitelbiztosítéki rendszer e célra rendszeresített felületén egyedileg az alábbiak szerint legyen
megadható:
a) gépjármű esetében az egyes gépjárművek alvázszámának feltüntetésével, vagy
b) az a) ponton kívüli egyéb vagyontárgy esetében a
ba) gyártási évének,
bb) gyártója nevének (elnevezésének),
bc) gyártási számának,
bd) gyártó által adott egyedi azonosítójának,
be) a gyártó által adott elnevezésének
rögzítésével.
(2) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy alkalmas legyen az (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg
meghatározott vagyontárgy lekérdezésére is. A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy ha a lekérdezés
során megadott adatok közül legalább három adat egyezik bármely (1) bekezdés b) pontja szerint egyedileg
megjelölt vagyontárgy adataival, a hitelbiztosítéki rendszer a lekérdezés eredményeként azt megjelenítse.
(3) Abban az esetben, ha már nyilvántartásba vett hitelbiztosítéki nyilatkozatban a vagyontárgy, vagy
a vagyontárgyak köre körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti módon, egyedileg került megjelölésre,
ugyanezen vagyontárgy vagy vagyontárgyakra vonatkozó további hitelbiztosítéki nyilatkozat e nyilatkozatban
a rendszer által létrehozott azonosítóra hivatkozással is megtehető
(4) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy vagyontárgy körülírással vagy nem az (1) bekezdés szerinti
módon, egyedileg történő megjelölése esetén a vagyontárgy legalább tízezer karakterben megadható legyen.
(5) A hitelbiztosítéki rendszert úgy kell kialakítani, hogy több jogosult vagy kötelezett közös nyilatkozatát vagy több
jogosulttal vagy kötelezettel szembeni nyilatkozatot egy bejegyzésben rögzítse, ha a jogosultak vagy a kötelezettek
annak a jogviszonynak az egyetemleges jogosultjai vagy egyetemleges kötelezettjei, amelyre tekintettel
a hitelbiztosítéki nyilatkozatot tették.”
58. §		
Hatályát veszti
a)
a zálogjogi nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló 11/2001. (IX. 1.) IM rendelet és
b)
az egyedi azonosításra kétséget kizáróan alkalmas ingó dolgok zálogjogi nyilvántartásának részletes
szabályairól szóló 80/2009. (XII. 28.) IRM rendelet.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Statisztikai jelentés adattartalma a hitelbiztosítéki nyilatkozatokról
1. Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
1.1. hitelbiztosítéki nyilatkozat célja
1.1.1.
bejegyzés
1.1.2.
módosítás
1.1.3.
törlés
1.1.4.
hozzájárulás
1.1.5.
fenntartás
1.1.6.
a zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat
1.2. alapul fekvő jogügylet típusa
1.2.1.
zálogjog
1.2.2.
tulajdonjog fenntartással történő eladás
1.2.3.
faktorálás
1.2.4.
pénzügyi lízing
1.3. egyedileg megjelölt gépjármű esetén
1.3.1.
egyedileg megjelölt gépjárművek száma
1.3.2.
alapul fekvő jogügylet típusa
1.3.2.1.
zálogjog
1.3.2.2.
tulajdonjog fenntartással történő eladás
1.3.2.3.
pénzügyi lízing.
2. A regisztrált felhasználók száma
2.1. regisztrált felhasználók
2.2. regisztrált állandó képviselők
3. Meghatalmazott ügyvédek útján tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
4. Közjegyző előtt tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
5. Hbnyvt. 9. §-a esetén
5.1. közjegyző által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
5.2. ügyvéd által rögzített hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma
6. Képviselő nélkül tett hitelbiztosítéki nyilatkozatok száma

2. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat adattartalma
1. A bejegyzésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa
1.1. a zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat
1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó nyilatkozat
1.3. faktori nyilatkozat
1.4. lízingbeadói nyilatkozat
2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, faktor,
lízingbe adó –
2.1. természetes személy esetén
2.1.1.
családi és utónév
2.1.2.
születési családi és utónév
2.1.3.
anyja születési neve
2.1.4.
születési idő
2.1.5.
lakcím
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2.2.

jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
2.2.1.
elnevezés
2.2.2.
székhely
2.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
2.2.3.1.
cégjegyzék száma
2.2.3.2.
adószáma
2.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
2.2.4.1.
adószáma
2.2.4.2.
nyilvántartási száma
2.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
2.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
2.2.5.1. adószáma
3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, vevő, eladó, faktor, adós,
lízingbe adó vagy lízingbe vevő –
3.1. természetes személy esetén
3.1.1.
családi és utónév
3.1.2.
születési családi és utónév
3.1.3.
anyja születési neve
3.1.4.
születési idő
3.1.5.
lakcím
3.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
3.2.1.
elnevezés
3.2.2.
székhely
3.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
3.2.3.1.
cégjegyzék száma
3.2.3.2.
adószáma
3.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
3.2.4.1.
adószáma
3.2.4.2.
nyilvántartási száma
3.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
3.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
3.2.5.1.
adószáma
4. Képviselő esetén
4.1. állandó képviselő esetén
4.1.1.
családi és utónév
4.1.2.
születési családi és utónév
4.1.3.
anyja születési neve
4.1.4.
születési idő
4.1.5.
lakcím
4.2. ügyvéd meghatalmazott esetén
4.2.1.
családi és utónév
4.2.2.
születési családi és utónév
4.2.3.
anyja születési neve
4.2.4.
születési idő
4.2.5.
lakcím
4.2.6.
nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazáson
alapul
5. Vagyontárgy
5.1. ha a vagyontárgy ingó
5.1.1.
gépjármű egyedileg történő elzálogosítása esetén
5.1.1.1.
alvázszám
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– ha az ingó azonosítására körülírással kerül sor, vagy ha ingó egyedi azonosításra alkalmas, és arra
nem az 5.1.1. pont szerinti módon, de egyedi azonosításra alkalmas módon kerül sor –
5.1.2.1.
az ingó egyedi azonosításra alkalmas meghatározása
5.1.2.2.
ingó körülírással történő meghatározása
5.1.3.
a nyilatkozatot kitöltő választása esetén, közös tulajdonban álló dolognak kötelezett tulajdonában
lévő tulajdoni hányada
5.2. ha a vagyontár jog
5.2.1.
a jog körülírással történő meghatározása
5.2.2.
a nyilatkozattevő választása esetén, több személyt megillető jognak a kötelezettet megillető
hányada
5.3. ha a vagyontárgy követelés
5.3.1.
a követelés körülírással történő meghatározása
5.3.2.
a nyilatkozattevő választása esetén, osztható követelés meghatározott résznek meghatározására
vonatkozó adat
5.4. A nyilatkozatot tevő választása szerint
5.4.1.
ha a vagyontárgy már más hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett
5.4.1.1.
az 5.1–5.3. ponttól eltérően a vagyontárgy nyilvántartási azonosítója, ha a vagyontárgy
már más hitelbiztosítéki nyilatkozattal érintett
5.4.2.
előzetesen biztosított ranghelyre történő zálogjog bejegyzésére irányuló nyilatkozat esetén
az 5.1–5.3. ponttól eltérően
5.4.2.1.
előzetesen biztosított ranghely esetén a ranghely biztosítás azonosítója
5.4.2.2.
a zálogjog nyilvántartási azonosítója
5.4.3.
az összeg, amelynek erejéig a zálogtárgy a kielégítésre fedezetet biztosít
6. A hitelbiztosítéki nyilatkozat bejegyzése iránti határozott nyilatkozat
7. Ha a hitelbiztosítéki nyilatkozat alapjául szolgáló jogügylet
7.1. tulajdonjog-fenntartás
7.1.1.
a tulajdonjog-fenntartás ténye
7.2. pénzügyi lízingszerződés
7.2.1.
a lízingbeadás ténye
7.3. faktoring szerződés
7.3.1.
faktorálás ténye
8. Nyilatkozat megtételének időpontja.

3. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
A zálogjogosult ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat adattartalma
1. Tulajdonos adatai
1.1. a 2. melléklet 2. pontjában előírt adatok
2. Képviselő esetén
2.1. a 2. melléklet 4. pontjában előírt adatok
3. Vagyontárgy
3.1. a 2. melléklet 5. pontjában előírt adatok
4. Az az összeg, amelynek erejéig a tulajdonos zálogjogot kíván alapítani
5. A tulajdonos választása esetén a jogosult megjelölése
6. A zálogjog ranghelyének előzetes biztosítására irányuló tulajdonosi nyilatkozat rögzítése iránti nyilatkozat
7. Nyilatkozat megtételének időpontja
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4. melléklet a 18/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
A hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat adattartalma
1. A törlésre irányuló hitelbiztosítéki nyilatkozat típusa
1.1. a zálogjog törlésére irányuló nyilatkozat
1.2. a tulajdonjog fenntartással történő eladásra vonatkozó bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat
1.3. faktorálási bejegyzés törlésére irányuló nyilatkozat
1.4. pénzügyi lízing bejegyzésének törlésére irányuló nyilatkozat
2. Nyilatkozattevő adatai – annak jelölésével, hogy a nyilatkozattevő zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, vevő, faktor,
adós, lízingbe adó, lízingbe vevő –
2.1. természetes személy esetén
2.1.1.
családi és utónév
2.1.2.
születési családi és utónév
2.1.3.
anyja születési neve
2.1.4.
születési idő
2.1.5.
lakcím
2.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
2.2.1.
elnevezés
2.2.2.
székhely
2.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
2.2.3.1.
cégjegyzék száma
2.2.3.2.
adószáma
2.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
2.2.4.1.
adószáma
2.2.4.2.
nyilvántartási száma
2.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
2.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
2.2.5.1.
adószáma
3. A másik fél adatai – annak jelölésével, hogy a másik fél zálogjogosult, zálogkötelezett, eladó, vevő, faktor, adós,
lízingbe adó, lízingbe vevő –
3.1. természetes személy esetén
3.1.1.
családi és utónév
3.1.2.
születési családi és utónév
3.1.3.
anyja születési neve
3.1.4.
születési idő
3.1.5.
lakcím
3.2. jogi személy, jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet esetén
3.2.1.
elnevezés
3.2.2.
székhely
3.2.3.
cégjegyzékbe bejegyzett szervezet esetén
3.2.3.1.
cégjegyzék száma
3.2.3.2.
adószáma
3.2.4.
egyéb, nyilvántartásba vett szervezet esetén
3.2.4.1.
adószáma
3.2.4.2.
nyilvántartási száma
3.2.4.3.
a nyilvántartást vezető bíróság, hatóság megnevezése
3.2.5.
nyilvántartásba nem vett szervezet esetén
3.2.5.1.
adószáma
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4. Képviselő esetén
4.1. állandó képviselő esetén
4.1.1.
családi és utónév
4.1.2.
születési családi és utónév
4.1.3.
anyja születési neve
4.1.4.
születési idő
4.1.5.
lakcím
4.2. meghatalmazott esetén
4.2.1.
családi és utónév
4.2.2.
születési családi és utónév
4.2.3.
anyja születési neve
4.2.4.
születési idő
4.2.5.
lakcím
4.2.6.
nyilatkozat arról, hogy a képviseleti jogosultság érvényes és hatályos írásbeli meghatalmazáson
alapul
5. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat megjelölése
5.1. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat nyilvántartási száma
6. A bejegyzett hitelbiztosítéki nyilatkozat törlésére irányuló nyilatkozat
7. Ha a törlés bírósági határozat végrehajtására irányul
7.1. határozatot hozó bíróság megjelölése
7.2. határozat száma
8. A nyilatkozat megtételének időpontja

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 19/2014. (III. 13.) KIM rendelete
a közjegyzői letéttel összefüggő egyes kérdésekről
Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 38. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. Általános szabályok
1. §		
A rendeletet kell alkalmazni a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyes
közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény (a továbbiakban: Kjnp.) szerinti közjegyzői letéti
eljárásra.
2. §

(1) A letéti eljárás a letét elfogadását, kezelését (őrzését), kiutalását, illetve az őrzés megszüntetését foglalja magában.
(2) A közjegyző – közjegyzői díjszabásról szóló miniszteri rendeletben megállapított – munkadíját és költségtérítését
a letéti eljárást kérelmező (a továbbiakban: letevő) előlegezi és viseli.

3. §

(1) A letéti eljárás során letétbe vett pénzt vagy tárgyat a közjegyző, illetve a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
(a továbbiakban: MOKK) saját vagyonától elkülönítetten köteles kezelni. A közjegyző és a MOKK a letétet nem
használhatja, és más őrizetébe csak jogszabályban meghatározott esetben adhatja.
(2) Az egyes pénzletétek elkülönített kezelését a MOKK a saját nyilvántartása útján biztosítja.
(3) A letéti eljárás során a közjegyző és a MOKK közötti kommunikáció elektronikus úton történik.
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2. Pénzletét
4. §

(1) A letéti eljárást az illetékes közjegyző folytatja le; a pénzletétet a MOKK letéti számlán kezeli.
(2) A pénzletétet a MOKK-nak az eljáró közjegyző által megadott számlaszámú letéti számlájára átutalással kell
megfizetni olyan fizetési számláról, amely felett a letevő rendelkezésre jogosult.
(3) A letevő a (2) bekezdésben foglalt jogosultságnak az átutaló pénzforgalmi szolgáltatónál való ellenőrzésére
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan felhatalmazást adhat a közjegyzőnek a letét
elfogadása iránti kérelmének előterjesztésével egyidejűleg.

5. §

(1) Az átutalási megbízáson fel kell tüntetni a már benyújtott letéti kérelmet elbíráló közjegyző által megadott
ügyszámot.
(2) A MOKK az (1) bekezdés szerinti ügyszám alapján haladéktalanul azonosítja az eljáró közjegyzőt és tájékoztatja
a letéti eljárásban a MOKK-hoz megfizetett pénzösszegről és az átutalás adatairól.
(3) Ha a letét átutalási adatai alapján nem állapítható meg, hogy az a letevőtől származik, a közjegyző
– a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kérelmet elutasítja.
(4) Ha a közjegyző a 4. § (3) bekezdése szerinti felhatalmazással rendelkezik, megkeresi az átutaló pénzforgalmi
szolgáltatót annak 15 munkanapon belüli közlése iránt, hogy a számla feletti rendelkezésre jogosult-e a letevő.
Ha a pénzforgalmi szolgáltató közlése szerint a letevő nem jogosult a számla feletti rendelkezésre, a közjegyző
a kérelmet elutasítja.

6. §

(1) Ha a megfizetett pénzösszeghez kapcsolódó letéti eljárás az 5. § (2) bekezdése szerinti eljárással 15 munkanapon
belül nem azonosítható be, a MOKK az összeget visszautalja és jegyzőkönyvben rögzíti az eljárást.
(2) A közjegyző az 5. § (3) és (4) bekezdés szerinti elutasító végzést megküldi a MOKK-nak; a MOKK a megfizetett
összeget 15 munkanapon belül visszautalja és jegyzőkönyvben rögzíti az eljárást.
(3) Visszautalás esetén a közleményben fel kell tüntetni a visszautalás okát; a visszautalással kapcsolatos költségeket
az átutalt összegből a MOKK levonja.
(4) Ha a visszautalás sikertelen, vagy nem lehetséges, mert a pénzösszeg nem átutalás útján került megfizetésre,
a MOKK – az eljáró közjegyző értesítését követően – az átutalt vagy befizetett pénzösszeget a letéti számlán tartja.
Ha az elévülési időn belül a pénzösszeget átutaló a visszautalást nem kéri, a pénzösszeg a MOKK-ot illeti.

7. §		
A MOKK letéti számlájára megfizetett eljárási költségek közjegyzőnek történő megfizetése iránt a MOKK az erre
irányadó szabályzata szerint, a tárgyhónapot követő hónapban intézkedik.

3. Tárgyletét
8. §

(1) A közjegyzői letéti eljárást az illetékes közjegyző folytatja le; a letétbe helyezni kívánt értékpapírt, illetve okiratot
(a továbbiakban együtt: tárgy) a közjegyző – a tárgy értéke, illetve őrzéséhez szükséges feltételek rendelkezésre
állásának figyelembe vételével meghozott – döntése szerint a közjegyző vagy a MOKK által működtetett közjegyzői
levéltár (a továbbiakban: közjegyzői levéltár) kezeli.
(2) A közjegyzői letétbe helyezni kívánt tárgyat a letevő személyesen adja át a közjegyzőnek.
(3) A közjegyző a tárgyletét átvétele előtt tájékoztatja a letevőt a letéti eljárás költségéről, és annak megfizetése,
valamint a letétbevétel egyéb feltételeinek fennállása esetén veszi át a tárgyat.

9. §

(1) A közjegyzői levéltár a közjegyző – 8. § (1) bekezdése alapján meghozott – döntése esetén gondoskodik a tárgyletét
megfelelő kezeléséről.
(2) Ha a tárgyletétet a közjegyzői levéltár kezeli, a tárgyletétet a MOKK szabályzatában meghatározottak szerint veszi át
a közjegyzőtől.

10. §		
Ha a közjegyző arról értesül, hogy a letett tárgyhoz (sorsjegy, nyereménybetétkönyv) – a letétkénti kezelés ideje
alatt – nyeremény járult, annak letétbe vételéről gondoskodik. A letétbe nem vehető ingóság-nyeremény esetében
a közjegyző intézkedik annak bírósági letétbe helyezése iránt.
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11. §		
Ha feltételezhető, hogy a letétbe helyezendő tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, a letét elfogadása
iránti kérelemhez mellékelni kell az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi
hivatalának (a továbbiakban: ÖH) a tárgy védetté nyilvánításának és – a letétbe helyezés időtartamára –
közgyűjteményben való ideiglenes elhelyezésének kérdése tárgyában hozott döntéséről szóló nyilatkozatát.
12. §		
A tárgynak a 10. és a 11. § szerinti elhelyezése nem érinti a tárgy kiadása vagy megfelelő ellenérték megfizetése
iránti igényt.
13. §		
A közjegyző és a közjegyzői levéltár köteles a letétbe helyezett tárgy állagának megóvásáról gondoskodni és
a letevőt minden, a tárgy állagával kapcsolatos lényeges körülményről értesíteni.

4. A pénz- és a tárgyletét elfogadása iránti kérelem
14. §		
A pénz, illetve a tárgy közjegyzői letétként történő elfogadása iránti kérelmet – az átutalást, illetve az átadást
megelőzően – a Kjnp. szerint illetékes közjegyzőnél személyesen kell előterjeszteni.
15. §

(1) A közjegyzői letétre irányuló kérelemben fel kell tüntetni:
a)
a letétbe helyezés okát
aa)
a Ptk. 6:53. § (1) bekezdés valamelyik pontjának megjelölésével és
ab)
az alapjául szolgáló jogok és tények ismertetésével (a teljesítendő kötelezettség jogalapja,
a teljesítés módja és a teljesítés elmaradása),
b)
a letevő nevét (megnevezését) és lakcímét (székhelyét),
c)
a jogosult nevét (megnevezését) és lakcímét (székhelyét),
d)
a letét
da)
összegét (pénzletét) vagy
db)
becsült értékét (okirat) vagy névértékét (értékpapír), valamint
e)
erre irányuló kikötés esetén a letét kiutalásával kapcsolatos kikötéseket a teljesítendő szolgáltatás igazolási
módjának leírásával [Ptk. 6:55. § (4) bekezdés].
(2) A kérelemhez mellékelni kell az (1) bekezdés a) pont ab) alpontjával kapcsolatos állítások alátámasztására szolgáló
bizonyítékokat (pl. a jogosult lakcímét igazoló közokirat, tértivevény).
(3) A kérelemben az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott adatot
a)
nem kell megadni, ha a jogosult személye bizonytalan, vagy
b)
jogosulti együttesség esetében valamennyiükre vonatkozóan meg kell adni.
(4) A kérelemben az (1) bekezdés d) pont db) alpontja szerinti adatot a tárgyon szereplő, illetve az abban foglalt
jogügyletre vonatkozó adatokkal valószínűsíteni kell úgy, hogy a letét tárgya egyedileg beazonosítható legyen.

5. A letét elfogadása
16. §

(1) A közjegyző a kérelmet az elfogadásról szóló záradékkal akkor látja el, ha
a)
a letevő a letét költségeit megfizette és
b)
a letétet
ab)
– ha az tárgyletét – átvette, vagy
bb)
– ha az pénzletét – a MOKK letéti számlájára a letevő átutalta és erről a MOKK a közjegyzőt
tájékoztatta.
(2) A közjegyző a záradékolás feltételeinek fennállása esetén a letéti kérelmet tárgyletét esetén haladéktalanul,
pénzletét esetén a MOKK tájékoztatását követő 5 munkanapon belül látja el záradékkal; továbbá a záradékolt
kérelmet haladéktalanul megküldi a letevőnek és a letétet kezelő MOKK-nak, illetve közjegyzői levéltárnak.

17. §		
A letétbe helyezés – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a letéti kérelem záradékolásával, a pénz MOKK
letéti számlára érkezésének, tárgy esetében pedig a tárgy átvételének időpontjára visszaható hatállyal jön létre.
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6. A letét kiutalása
18. §

(1) A letét kiutalása pénzletét esetén átutalással, tárgyletét esetén kiadással történik.
(2) Ha a jogosult személye és lakcíme (székhelye) ismert, a közjegyző írásban értesíti a közjegyzői letét útján történt
teljesítésről és arról, hogy a letét kiutalása iránt kérelmet terjeszthet elő.

19. §		
A pénz, valamint a tárgy kiadása iránti kérelmet a letétet elfogadó közjegyzőnél lehet előterjeszteni.
20. §		
A kiutalásról rendelkező határozat meghozatalának feltétele
a)
a jogosulti minőség (személyazonosság, képviseleti jogosultság) személyes és
b)
a 15. § (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a teljesítendő szolgáltatás megfelelő
igazolása.
21. §

(1) A letét kiutalásáról a letéti eljárást lefolytató közjegyző dönt.
(2) A kiutaló határozatnak a következő adatokat is tartalmaznia kell:
a)
a letét nyilvántartási tételszáma, a bevételezés időpontjának (év, hó, nap) megjelölésével,
b)
a jogosult személy vagy szerv (képviselő) neve (megnevezése), születési ideje, anyja neve, lakcíme
(székhelye),
c)
a kiutalandó
ca)
pénzletét összege és a jogosult fizetési számla száma vagy
cb)
tárgyletét 15. § (4) bekezdése szerinti leírása,
d)
a kiutalt összeg rendeltetése, illetve a letéti tárgy kiadásának jogcíme.
(3) A kiutaló határozatra – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – rá kell vezetni a jogerőre emelkedést tanúsító
záradékot.

22. §

(1) A közjegyző a kiutaló határozatot a jogerőre emelkedést követő 3 munkanapon belül megküldi a letétet kezelő
MOKK-nak, illetve közjegyzői levéltárnak.
(2) A MOKK a kiutaló határozatot megvizsgálja, és ha az a záradékolt kérelem adataival nincs összhangban, erről
az esetlegesen szükséges intézkedések megfontolása érdekében a közjegyzőt értesíti. Ha az értesítés alapján
indokolt, a közjegyző a kijavításról, illetve kiegészítésről végzéssel határoz.

23. §		
A 22. § (1) bekezdésben foglaltak szerinti – vagy a 22. § (2) bekezdés szerinti kijavító vagy kiegészítő végzés jogerőre
emelkedéséről szóló – értesítést követően a MOKK a kiutalás céljából
a)
5 munkanapon belül intézkedik a pénzletét átutalásáról, illetve
b)
a személyesen megjelenő – személyazonosságát az annak igazolására szolgáló okmánnyal igazoló –
jogosultnak a tárgyletétet átadja.
24. §

(1) A letét kiutalását követően fennmaradó pénzletét vagy tárgyletét (a továbbiakban együtt: maradvány) a letevőt
illeti; erről a közjegyző a letevőt – 30 napos határidővel – a jogosult értesítésére irányadó szabályok szerint
tájékoztatja és a kiutalásra irányadó szabályok szerint jár el.
(2) Ha a letevő a maradványt a megjelölt határnapot követően az elévülési időn belül nem kéri, illetve nem veszi át,
a letét a MOKK-ot illeti.

7. Az őrzés megszüntetésének rendje
25. §		
A letét őrzésének megszüntetését követően a letét a MOKK-ot illeti.
26. §

(1) A letét őrzésének megszüntetését követően a 11. §-ban megjelölt tárgyletét végleges elhelyezéséről
az ÖH intézkedik.
(2) Az (1) bekezdés alá nem eső tárgyak közül:
a)
a közjegyzői levéltárban kell elhelyezni az okiratot,
b)
értékesítés, egyéb intézkedés céljából kell átadni
ba)
a készpénz-helyettesítő fizetőeszközt és az értékpapírt a kibocsátó vagy az azok kezelésére jogosult
szervezetnek,
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bb)
bc)

a zálogjegyet a tevékenység végzésére feljogosított szervezetnek,
egyéb tárgyakat a tárgyak forgalomba hozatalával, feldolgozásával, illetve felvásárlásával foglalkozó,
kereskedelmi tevékenység folytatására feljogosított szervezetnek.
(3) A közjegyzői levéltárban elhelyezett okirat 100 év elteltével selejtezhető.

8. Adatkezelés
27. §

(1) A közjegyző, a MOKK és a közjegyzői levéltár az e rendeletben meghatározott eljárás során rendelkezésére
bocsátott, illetve keletkezett adatokat a kötelem teljesítése céljából a letét kiutalását vagy az őrzés megszüntetését
követő 10 évig kezelheti.
(2) A közjegyző, a MOKK és a közjegyzői levéltár az e rendeletben meghatározott eljárás során rendelkezésére
bocsátott, illetve keletkezett adatokról a letevőn kívül más személy kérelmére vagy megkeresésére felvilágosítást
csak akkor adhat, ha a bíróság, bírósági végrehajtó, büntetőügyben eljáró nyomozó hatóság és ügyészség,
nemperes eljárást lefolytató közjegyző vagy közigazgatási szerv törvényben meghatározott feladatainak
teljesítéséhez, illetve a felvilágosítást kérő személynek törvényben biztosított jogai gyakorlásához szükséges.
A törvényes jogcímet valószínűsíteni kell.
(3) Ilyen esetben az adatszolgáltatás tényét oly módon kell rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás időpontja, jogcíme és
az adat felhasználója megállapítható maradjon.

9. Záró rendelkezések
28. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 20/2014. (III. 13.) KIM rendelete
az igazságügyi szakértői intézménynél betölthető munkakörök elnevezéseiről és a képesítési követelmények
részletes szabályairól, valamint a veszélyességi pótlékra jogosító munkakörökről
Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 135. § (3) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet hatálya az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 1. §
(1) bekezdés c) pontja szerinti igazságügyi szakértői intézményre és az általa foglalkoztatott
a)
igazságügyi szakértőkre,
b)
szakértőjelöltekre,
c)
tisztviselőkre, és
d)
fizikai dolgozókra
(a továbbiakban együtt: igazságügyi alkalmazottak) terjed ki.
2. §		
Az igazságügyi alkalmazottak által ellátható munkaköröket és azok fizetési osztályait az 1. melléklet tartalmazza.

3814

3. §

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

(1) Az igazságügyi szakértői intézmény igazságügyi szakértőjének és szakértőjelöltjének képesítési követelményei
vonatkozásában az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekről szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: Iszr.) rendelkezései az irányadók.
(2) Ha az Iszr. az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételhez egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett
végzettségen túl szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség, szakvizsga, vagy egyéb szakképesítés
meglétét írja elő, úgy szakértőjelöltté kinevezhető az is, aki az Iszr.-ben az adott szakterülethez előírt egyetemi vagy
főiskolai alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel rendelkezik és vállalja, hogy az Iszr.-ben előírt
további szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettséget, szakvizsgát vagy egyéb szakképesítést a kinevezési
(munkáltatói) jogkör gyakorlója által előírt határidőben megszerzi.
(3) Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire vonatkozó képesítési követelményeket a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelményeket a 3. melléklet
tartalmazza.
(5) A (3) és (4) bekezdésben megjelölt igazságügyi alkalmazottak részére – ide nem értve a gazdasági vezető, a belső
ellenőr és a jogtanácsos munkakört – a kinevezési (munkáltatói) jogkör gyakorlója a képesítés megszerzésére,
kivételesen indokolt esetben – határidő megjelölésével, de legfeljebb 3 évre – halasztást engedélyezhet.

4. §		
A veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket a 4. melléklet tartalmazza.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 4. § és a 4. melléklet 2015. január 1. napján lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

1. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézménynél ellátható munkakörök és azok fizetési osztályai
A

B

Munkakör

Fizetési osztály

1. Igazságügyi szakértői munkakör
  1.1. szakértő (antropológia)

III.

   1.2. szakértő (igazságügyi toxikológia)

III.

   1.3. szakértő (igazságügyi genetika)

III.

  1.4. szakértő (vegyészet)

III.

   1.5. szakértő (igazságügyi orvostan)

III.

  1.6. szakértő (pszichiáter)

III.

  1.7. szakértő (pszichológus)

III.

  1.8. szakértő (patológus)

III.

  1.9. szakértő (sebész)

III.

  1.10. szakértő (egészségbiztosítás)

III.

   1.11. szakértő (gépjármű, közlekedési-műszaki)

III.

  1.12. szakértő (informatika)

III.

   1.13. szakértő (közgazdaság, pénzügy)

III.

  1.14. szakértő (építésügy)

III.
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  1.15. szakértő (lakásügy)

III.

   1.16. szakértő (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

III.

2. Szakértőjelölti munkakör
  2.1. szakértőjelölt (antropológia)

III.

   2.2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)

III.

   2.3. szakértőjelölt (igazságügyi genetika)

III.

  2.4. szakértőjelölt (vegyészet)

III.

   2.5. szakértőjelölt (igazságügyi orvostan)

III.

  2.6. szakértőjelölt (pszichiáter)

III.

  2.7. szakértőjelölt (pszichológus)

III.

  2.8. szakértőjelölt (patológus)

III.

  2.9. szakértőjelölt (sebész)

III.

  2.10. szakértőjelölt (egészségbiztosítás)

III.

   2.11. szakértőjelölt (gépjármű, közlekedési-műszaki)

III.

  2.12. szakértőjelölt (informatika)

III.

   2.13. szakértőjelölt (közgazdaság, pénzügy)

III.

  2.14. szakértőjelölt (építésügy)

III.

  2.15. szakértőjelölt (lakásügy)

III.

   2.16. szakértőjelölt (egyéb, az Iszr.-ben meghatározott szakterület)

III.

3. Tisztviselői munkakör
  3.1. gazdasági vezető

III.

   3.2. technikus (labor-, vegyész-, könyv-, műszaki)

III., IV.

   3.3. szakügyintéző (pénzügy-számvitel, humánpolitika-személyügy,
   informatika, műszaki, bérszámfejtés és társadalombiztosítás)

III., IV.

  3.4. belső ellenőr

III.

  3.5. jogász, jogtanácsos

III.

   3.6. titkársági ügyintéző (titkársági, kezelőirodai)

IV.

  3.7. gazdasági ügyintéző

III., IV.

  3.8. irodai adminisztrátor

IV.

  3.9. kontroller

III.

4. Fizikai dolgozói munkakör
  4.1. hivatalsegéd (kézbesítő)

fizikai

  4.2. boncmester

fizikai

   4.3. takarító (általános, labor-)

fizikai

  4.4. gondnok

fizikai

  4.5. gépkocsivezető

fizikai
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2. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézmény tisztviselőire vonatkozó képesítési követelmények
A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

1. Gazdasági vezető, III. besorolási osztály

Közgazdasági szakirányának megfelelő felsőfokú
végzettségi szint, szakképzettség
vagy
felsőfokú végzettségi szint és az OKJ szerinti államilag
elismert szakirányú szakképesítés

2. Technikus III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettségi szint

3. Technikus IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy
középfokú végzettség és az OKJ szerinti államilag
elismert szakirányú szakképesítés

4. Szakügyintéző III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

5. Szakügyintéző IV. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő középfokú végzettség, vagy
középfokú végzettség és az OKJ szerinti államilag
elismert szakirányú szakképesítés

6. Belső ellenőr III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség vagy
felsőfokú végzettségi szint és mérlegképes
könyvelői, pénzügyi és számviteli szakellenőri
vagy okleveles pénzügyi revizori képesítés vagy
okleveles könyvvizsgáló képesítés, államilag elismert
szakképesítés

7. Jogász III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség

8. Jogtanácsos III. besorolási osztály

Okleveles jogász szakképzettség és
jogi szakvizsga

9. Titkársági ügyintéző IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség (szakközépiskolai szakmai
érettségi végzettség, gimnáziumi érettségi végzettség)

10. Gazdasági ügyintéző III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú végzettség

11. Gazdasági ügyintéző IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség és az OKJ szerinti államilag
szakirányú szakképesítés

12. Irodai adminisztrátor IV. besorolási osztály

Középiskolai végzettség

13. Kontroller III. besorolási osztály

Szakirányának megfelelő felsőfokú iskolai végzettség
vagy
felsőfokú végzettségi szint és pénzügyi-számviteli vagy
mérlegképes könyvelői államilag elismert szakképesítés

3. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Az igazságügyi szakértői intézmény fizikai dolgozóira vonatkozó képesítési követelmények
A

B

Munkakör megnevezése

Képesítési feltétel

1. Hivatalsegéd (kézbesítő)

Alapfokú iskolai végzettség

2. Boncmester

Alapfokú iskolai végzettség és boncmesteri
szakképesítés

3. Takarító

Alapfokú iskolai végzettség

4. Gondnok

Szakiskolai végzettség
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5. Gépkocsivezető

Szakiskolai középfokú végzettség vagy szakközépiskola
befejező tizenkét évfolyamának sikeres elvégzését
tanúsító középfokú végzettség vagy gimnázium
befejező tizenkét évfolyamának sikeres elvégzését
tanúsító középfokú végzettség és
B vagy C kategóriás jogosítvány, pályaalkalmassági
vizsgálat I.

4. melléklet a 20/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
Veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök
Munkakör

1. Igazságügyi szakértői munkakör
  1.1. szakértő (antropológia)
   1.2. szakértő (igazságügyi toxikológia)
   1.3. szakértő (igazságügyi genetika)
  1.4. szakértő (vegyészet)
   1.5. szakértő (igazságügyi orvostan)*
  1.6. szakértő (patológus)
2. Szakértőjelölti munkakör
  2.1. szakértőjelölt (antropológia)
   2.2. szakértőjelölt (igazságügyi toxikológia)
   2.3. szakértőjelölt (igazságügyi genetika)
  2.4. szakértőjelölt (vegyészet)
  2.5. szakértőjelölt (igazságügyi orvostan)*
  2.6. szakértőjelölt (patológus)
3. Technikusi munkakör
   3.1. technikus (labor-, vegyész-)
4. Fizikai dolgozói munkakör
  4.1. boncmester
  4.2. takarító (labor-)
* a munkakör jellegére figyelemmel adható
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 21/2014. (III. 13.) KIM rendelete
az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosításáról
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 2. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 3. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 115. § (3) bekezdésében és 395. § (4) bekezdésének
a) pontjában,
a 4. § tekintetében a jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet 22. § (2) bekezdésében,
az 5. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés f ) pontjában,
a 6. § tekintetében a Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában az 1980. évi október
25. napján kelt szerződés kihirdetéséről szóló, 1986. évi 14. törvényerejű rendelet 3. § (2) bekezdésében,
a 7. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában,
a 8. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában,
a 9. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 12. § (3) bekezdésében és 183. § b) pontjában,
a 10. § tekintetében a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében,
a 11. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 12. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) pontjában és a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában,
a 13. § tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés c) pontjában, a büntetőeljárásról
szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés i) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (3) bekezdés
a) pontjában,
a 14. és 15. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában,
a 16. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában,
a 17–19. § tekintetében a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
128. § (1) bekezdés a)–c), és e) pontjában,
a 20. § tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában,
a 21. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés o) pontjában,
a 22. § tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés a) pontjában,
a 23. § tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § d) pontjában,
a 24. § tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában,
a 25. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § e) pontjában,
a 26. § tekintetében a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény 97. § a) pontjában,
a 27. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 28. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 6. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, a 41. §
d) és l) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró emberi erőforrások miniszterével, valamint a 114. § a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel,
a 8. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel,
a 19. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

3819

a 25. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben,
a 9. § tekintetében a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének,
a 10. § tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének,
a 12. § tekintetében az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének
kikérésével
a következőket rendelem el:

1. A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló
1/1960. (IV. 13.) IM rendelet módosítása
1. §

(1) A holtnak nyilvánítási, valamint a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról szóló 1/1960. (IV. 13.)
IM rendelet (a továbbiakban: Hnytmr.)
a)
2. § (2) bekezdésében az „Aki” szövegrész helyébe az „Aki a Polgári Törvénykönyv alapján” szöveg,
b)
9. § (2) bekezdésében a „Magyar Vöröskereszt Országos Központjának” szövegrész helyébe a „Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatóságának” szöveg,
c)
15. §-ában a „Magyar Vöröskereszt Országos Központja” szövegrész helyébe a „Magyar Vöröskereszt Országos
Igazgatósága” szöveg,
d)
21. § (2) bekezdésében a „Magyar Vöröskereszt Országos Központjával” szövegrész helyébe a „Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatóságával” szöveg
lép.
(2) Hatályát veszti a Hnytmr.
a)
1. §-ában a „(Polgári Törvénykönyv 23. §-a)”,
b)
14. § (2) bekezdésében az „a Polgári Törvénykönyv 24. §-ának megfelelően”,
c)
17. § (1) bekezdésében a „(2. §)”,
d)
18. § (1) bekezdésében a „[Polgári Törvénykönyv 25. §-ának (2) bekezdése]”, a „[Polgári Törvénykönyv
25. §-ának (3) bekezdése]”, és a „(2. §)”,
e)
19. § (1) bekezdésében a „(2. §)”, és a „[Polgári Törvénykönyv 25. §-ának (4) bekezdése]”
szövegrész.
(3) Hatályát veszti a Hnytmr. 2. § (1) bekezdése.

2. A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló
2/1968. (I. 24.) IM rendelet módosítása
2. §		
A költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet
3. § (3) bekezdésében a „(korlátozottan cselekvőképes)” szövegrész, és az 1. számú melléklet „Tájékoztató
az 1–5. számú mellékletek szerinti nyomtatványok hátoldalához” alcíme 2. pontjában a „(korlátozott cselekvőképes)”
szövegrész helyébe a „nagykorú, vagy az ügy tárgya tekintetében, vagy perbeli eljárási cselekményekre kiterjedő
hatállyal cselekvőképességében részlegesen korlátozott” szöveg lép.

3. A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló
15/1976. (XII. 7.) IM rendelet módosítása
3. §

(1) A polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.) IM rendelet 3. §
(2) bekezdésében az „A gyermek elhelyezése” szövegrész helyébe az „A gyermeket érintő szülői felügyelet
gyakorlásának rendezése, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése” szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a polgári eljárási cselekményeknek hangfelvétellel való rögzítéséről szóló 15/1976. (XII. 7.)
IM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „(Csjt. 76. §)” és a „(Csjté. 43. §)” szövegrész.
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4. A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló
7/1983. (VIII. 25.) IM rendelet módosítása
4. §		
A jogtanácsosi tevékenységről szóló 1983. évi 3. törvényerejű rendelet végrehajtásáról szóló 7/1983. (VIII. 25.)
IM rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Tvr. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezet a különleges szakismeretet igénylő ügyben eseti megbízást
adhat más, a pontban felsorolt szervezet jogtanácsosának.”

5. A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet
módosítása
5. §

(1) A költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.)
12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A meg nem fizetett illetékről és a fél helyett előlegezett költségekről a bíróság, illetve a bírósági végrehajtási
eljárásban a bírósági végrehajtó költségjegyzéket vezet. A költségjegyzékbe az egyes tételeket – a Kúria eljárása
során felmerült költségek kivételével – azok felmerülésekor kell bejegyezni.”
(2) A Kmr. 15/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Kúria eljárása során állam által előlegezett költség merül fel, az elsőfokú bíróság kezelőirodájának vezetője
bírói utasításra a költségjegyzéket újból megnyitja, és abban feltünteti – a Kúria felülvizsgálati eljárásban hozott
határozatának megfelelő tartalommal – a már lezárt tételek tekintetében a módosítás tényét és idejét, továbbá
a felülvizsgálati eljárásban felmerült illetéket és költséget, majd a költségjegyzéket bírói utasításra ismét lezárja.”
(3) A Kmr. 15/C. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Kúria a felülvizsgálati eljárásban a megtámadott jogszabálysértő határozat helyett új határozatot
hoz, haladéktalanul gondoskodni kell az (1) bekezdés szerinti értesítés megküldéséről, mellékelve hozzá a Kúria
határozatának egy példányát is.
(2b) Ha a Kúria a felülvizsgálati eljárásban hatályon kívül helyező végzést hoz és új eljárás lefolytatását rendeli el,
az új eljárásra utasított bíróság kezelőirodája – bírói utasításra – a költségjegyzéket újból megnyitja, és a Kúria
határozatának egyidejű megküldésével haladéktalanul értesíti az adóhatóságot és az illetékes BGH-t arról, hogy
a lezárt költségjegyzékre tekintettel korábban megküldött értesítés alapján végrehajtásnak nincs helye.”
(4) A Kmr. 13. § (5) bekezdésében a „Csjt. 57. §” szövegrész helyébe a „Ptk. 4:139. §” szöveg lép.
(5) Hatályát veszti a Kmr.
a)
12. § (4) bekezdése,
b)
15/C. § (7) bekezdése.

6. A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában,
az 1980. évi október 25. napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés
végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása
6. §

(1) A Gyermekek Jogellenes Külföldre Vitelének Polgári Jogi Vonatkozásairól szóló, Hágában, az 1980. évi október 25.
napján kelt, az 1986. évi 14. törvényerejű rendelettel kihirdetett szerződés végrehajtásáról szóló 7/1988. (VIII. 1.)
IM rendelet (a továbbiakban: Gyvr.) 14. §-ában az „ügyvédi munkaközösségnek” szövegrész helyébe az „ügyvédnek”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a Gyvr. 14. §-ában az „a Csjt. 92. §-a alapján” szövegrész.

7. A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet
módosítása
7. §

(1) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban:
Kjvhr.) 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A Budapesten kívül működő közjegyző – az illetékességi területén – a székhelyén kívüli településen is tarthat
fenn hivatali helyiséget.”
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(2) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. számú melléklet
3. pontja a következő 13. alponttal egészül ki:
„13/a. közjegyzői letétbevételi kérelem záradékolása
13/b. közjegyzői letét kiutalásáról szóló határozat”
(3) A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 5. számú melléklet
3. pontja a következő 14. alponttal egészül ki:
„14. Összesen”

8. A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosítása
8. §		
A közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet a következő 30/H. §-sal egészül ki:
„30/H. § A közjegyző a Ptk. 6:56. § szerinti letéti eljárásért
a) munkadíjként a 9. § szerinti munkadíjat, ha pedig az ügyérték nem állapítható meg, a 12. § (2) bekezdés b) pont
szerinti munkadíj háromszorosának megfelelő összeget,
b) készkiadást és
c) az e rendelet szerinti költségátalányt, ha pedig a letétet a MOKK őrzi, ezen felül 20 000 Ft költségátalányt
számít fel.”

9. A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet
módosítása
9. §

(1) A közjegyzői állások számáról és a közjegyzők székhelyéről szóló 15/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban:
Kjösz.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon 316 közjegyző működik.”
(2) A Kjösz. 1. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha ugyanazon illetékességi területen több székhelyen
működik közjegyző.”
(3) A Kjösz. a következő 6. §-sal egészül ki:
„6. § Az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról
szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet (a továbbiakban: Módr.) 2. mellékletében Törökbálint székhellyel létrehozott új
álláshelyre a pályázatot a Módr. 2. mellékletének hatálybalépését követő 15 napon belül meg kell hirdetni.”
(4) A Kjösz. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(5) A Kjösz. Melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosítása
10. §

(1) A szabadalmi ügyvivői vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: IKM rendelet)
5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyai a következők:)
„a) a szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog és a személyeket a vagyoni értékű gazdasági,
műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok vagy ezek összeállítása (know-how) tekintetében a Polgári
Törvénykönyv 2:47. §-a alapján megillető védelem;”
(2) Az IKM rendelet 1. § (4) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg lép.

11. A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet módosítása
11. §		
A bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 16/2001. (X. 26.) IM rendelet 10. §-a a következő (2a) bekezdéssel
egészül ki:
„(2a) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl, ha a pályázó annak igazolása céljából, hogy nem áll
cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt, az Országos Bírósági Hivatal erre vonatkozó tájékoztatása
iránti kérelmét a kamara elnöksége adatigénylésének kezdeményezése útján terjeszti elő, a pályázathoz csatolni
kell a gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása részletes szabályainak megállapításáról szóló
miniszteri rendeletben meghatározott kérelmet és a kérelem előterjesztéséért meghatározott díj megfizetésének
igazolását.”
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12. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása
12. §

(1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet (a továbbiakban: Büsz.) 20. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az általános meghatalmazás hatályát vesztette, a bejegyzést át kell húzni és a hatályvesztés tényét
a bejegyzés mellett fel kell tüntetni.”
(2) A Büsz. 21. §-a és az azt megelőző alcím cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása
21. § A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok OBH elnöke által kezelt nyilvántartásába a gondnokoltak
és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott adatokat a gondnokoltak és
az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott illetékes bíróság jegyzi be.”
(3) A Büsz. 29. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és
a külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen
a következők:)
„b) szabálysértési ügyek
1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz),
2. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy,
3. szabálysértési elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy,
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás,
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,
6. a közérdekű munka szabálysértési elzárásra történő átváltoztatása iránti ügy,
7. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy,
8. szabálysértési perújítási ügy,
9. bíróság kijelölése szabálysértési ügyben;
c) polgári ügyszakban
1. első fokú polgári peres ügy,
2. fellebbezett polgári peres ügy,
3. polgári nemperes ügy,
4. bírósági közvetítői ügy (mediáció)
5. fellebbezett polgári nemperes ügy,
6. bíróság kijelölése,
7. felülvizsgálati ügy,
8. egyéb (vegyes) ügy,
9. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
(4) A Büsz. 29. § d) pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 8. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a külön
jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők:
d) munkaügyi ügyekben]
„7. egyéb (vegyes) ügy,
8. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
(5) A Büsz. 29. § e) pont 8. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a pont a következő 9. alponttal
egészül ki:
[A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és a külön
jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen a következők:
e) közigazgatási ügyszakban]
„8. egyéb (vegyes) ügy,
9. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt;”
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(6) A Büsz. 29. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján – a Harmadik Részben és
a külön jogszabályokban foglaltakon kívül – az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok különösen
a következők:)
„f ) valamennyi ügyszakban a jogegységi határozat hozatalára irányuló kezdeményezés.”
(7) A Büsz. 53. §-a a következő m) és n) ponttal egészül ki:
(A cégeljárásban az ügycsoportok a következők:)
„m) kényszertörlési ügy,
n) fellebbezett kényszertörlési ügy.”
(8) A Büsz. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A cégbíróság a kérelemnek helyt adó bejegyző végzést és a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat annak
megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a Ctv. 39. § (2) bekezdése szerint kézbesíti.
A végzésben szereplő adatokat a számítógépen egyidejűleg le kell zárni és jogerősíteni kell, továbbá meg kell
adni azoknak az iratoknak a sorszámát, amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik. A bejegyző végzést, illetve
a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat a cégbíróság a bíróság elektronikus nyilvántartásának elkülönített részében
(a továbbiakban: elektronikus irattár) őrzi.”
(9) A Büsz. a következő 58/A. §-sal egészül ki:
„58/A. § (1) A Ctv. 9/B. § szerinti cégügyben a végrehajtó, illetve a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság
(bíróság) elektronikus értesítése vagy elektronikusan megküldött foglalási jegyzőkönyve a kezdőirat. A Ctv. 9/D. §
(4) bekezdés szerinti cégügyben kezdőirat a cégbíróságnak a Ctv. 9/B. § (4) bekezdése szerinti vagy a Ctv. 9/C. §-a
szerinti eltiltásról rendelkező jogerős végzése.
(2) A Ctv. 9/D. § (4) bekezdése szerinti automatikus végzést a cégbíróság informatikai rendszere külön intézkedés
nélkül szerkeszti meg.
(3) A cégbíróság informatikai rendszere biztosítja a cégbíróságok közötti elektronikus kommunikációt.”
(10) A Büsz. 61. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A cég nyilvános iratairól (pl. tagjegyzékről, elfogadó nyilatkozatról, jegyzőkönyvről) hiteles és nem hiteles
másolat adható ki; a nem nyilvános cégiratokról történő felvilágosításra a 10–12. § rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(11) A Büsz. 61/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Ctv. 9/D. § szerinti automatikus végzés fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített
időbélyegzővel is ellátható.”
(12) A Büsz. 61/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/C. § Ha a bíró a cégbejegyzést elrendeli, a cégbíróság az elektronikus okirat formájában meghozott végzést és
a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat annak megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a Ctv.
39. § (2) bekezdése szerint közli a fél jogi képviselőjével.”
(13) A Büsz. a következő 61/F. §-sal egészül ki:
„61/F. § A kényszertörlési eljárásban a Ctv. 117. § (1) bekezdése szerinti jogerős végzés a kezdőirat.”
(14) A Büsz. a következő 61/I. §-sal egészül ki:
„61/I. § A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárásban a Ctv. 72. § (5) bekezdése szerinti jogerős intézkedést,
a kényszertörlési eljárásban a Ctv. 118. § (1)–(3), (5) és (6) bekezdése szerinti végzés jogerőre emelkedését követően
haladéktalanul intézkedik az iratok nyilvánosan hozzáférhetővé tételéről.”
(15) A Büsz. 61/L. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Cégtörvényességi ügyként kerül sor a Ctv. 9/D. § (5) bekezdés szerinti felhívás kiadására, azonban ha a cég
eleget tesz a felhívásban foglaltaknak, a törvénysértő működés megállapítására nem kerül sor.”
(16) A Büsz. 62. §-a a következő x) ponttal egészül ki:
(A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők:)
„x) jogutód nélkül megszűnt gazdálkodó szervezet javára bejegyzett jog vagy tény törlésével összefüggő
fellebbezett nemperes ügy.”
(17) A Büsz. 63. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Csődeljárásban és felszámolási eljárásban a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő és a felszámoló
kirendelése – a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.)
66. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a Cstv. 27/A. § (1) bekezdése, valamint a felszámolók, a vagyonfelügyelők
és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló rendelet (a továbbiakban:
Felsz.kijr.) szerint, a Felsz.kijr.-ben meghatározott elektronikus kijelölő program felhasználásával történik. A kijelölési
műveletről külön iratot kell készíteni.”
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(18) A Büsz. 75/A. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazása során)
„b) bírósági közvetítői ügy kezdőirata: a félnek vagy a feleknek a bírósági közvetítési feladatokat ellátó bíróságnál
előterjesztett, bírósági közvetítés lefolytatása iránti egyoldalú vagy közös kérelme.”
(19) A Büsz. 75/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A bírósági közvetítői ügy valamennyi iratát a bíróságon – az érkeztetést és lajstromozást követően a bírósági
közvetítői ügy befejeződését követő 10 évig – bírósági közvetítő kezeli. A bírósági közvetítőnek a bírósági közvetítői
ügy iratait a bíróság egyéb irataitól elkülönítetten és elzártan kell tartania.”
(20) A Büsz. 75/A. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A bírósági közvetítői ügyről felvilágosítást és az iratokból másolatot a bírósági közvetítői ügy befejeződését
követően is csak bírósági közvetítő adhat. A bírósági közvetítői ügyben részt vevő felekkel szóban (ideértve a telefon
alkalmazását is) vagy írásban (ideértve a telefax és az elektronikus levél alkalmazását is) a bírósági közvetítő tart
kapcsolatot (ideértve az egyoldalú kérelem esetén a bírósági közvetítő közreműködését abban, hogy a többi fél
a kérelemhez csatlakozzon); a bírósági közvetítői üggyel kapcsolatos időpontot (első közvetítői megbeszélés és
a bírósági közvetítői eljárás ülésének napja) egyeztetheti és arról, valamint a megjelenéssel kapcsolatos teendőkről
a feleket tájékoztathatja.”
(21) A Büsz. 75/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A bírósági közvetítői ügy befejezett,
a) ha a fél (felek) arra irányuló nyilatkozatot tesz, hogy az ügy befejezett,
b) az a) pontban foglalt nyilatkozat hiányában – ha nem indult meg a közvetítői eljárás – a kérelem beérkezésének
napjától számított öt hónap elteltével, vagy
c) ha a közvetítői eljárás a Kvtv.-ben meghatározott okból befejeződik.”
(22) A Büsz.
a)
49. §-ában, 68. §-ában, 77. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 87. §-ában az „a Magyar Köztársaság”
szövegrész helyébe a „Magyarország” szöveg,
b)
63. § (5) bekezdésében a „kijelölésekor” szövegrész helyébe a „kirendelésekor” szöveg,
c)
63. § (6) bekezdésében a „kijelölésről” szövegrész helyébe a „kirendelésről” szöveg
lép.
(23) Hatályát veszti a Büsz. 55. § (1) bekezdésében az „áttételt elrendelő,” szövegrész.

13. A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet módosítása
13. §

(1) A bíróságon kezelt letétekről szóló 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet (a továbbiakban: Blr.) 1. § a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Bírósági letétbe helyezésnek)
„a) teljesítés céljából [a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 6:53–6:55. §]
(a továbbiakban: teljesítési letét),”
(van helye.)
(2) A Blr. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a bírósági letétbe helyezett tárgy a védett kulturális javak körébe tartozik, a letétkezelő 3 napon belül
megkeresi az illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal járási építésügyi és örökségvédelmi hivatalát (a továbbiakban:
ÖH).”
(3) A Blr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Bírósági letéti ügyben hivatásos bíró, bírósági titkár vagy bírósági ügyintéző jár el. Azokra az eljárási kérdésekre,
amelyeket ez a rendelet nem szabályoz, a Pp. rendelkezései a nemperes eljárások sajátosságaiból adódó eltérésekkel
irányadóak.”
(4) A Blr. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírósági letétbe helyezni kívánt tárgyat a letevő a letétkezelőnek köteles átadni vagy postán megküldeni
a letét elfogadása iránti kérelmének benyújtását követően, a bíróság erre vonatkozó felhívására.”
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(5) A Blr. 18. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a letevő az (1) bekezdés szerinti kérelem előterjesztése nélkül utalt át a bírósági letéti számlára pénzt
vagy küldött meg postán tárgyletétet, a bíróság a pénz vagy a tárgy beérkezését követő 30 nap elteltével a pénzt
– a költségek levonása után – visszautalja, illetve a tárgyat visszaküldi a feladónak. Ha ez bármely okból nem
lehetséges, a bíróság az őrzési letétként történő kezelést egyévi időtartamra elrendeli.”
(6) A Blr. 40. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés alá nem eső tárgyak közül:
a) a bíróság irattárában kell elhelyezni az okiratot,
b) értékesítés, egyéb intézkedés céljából kell átadni
ba) a pénzhelyettesítő eszközt és az értékpapírt a kibocsátó vagy az azok kezelésére jogosult szervezetnek,
bb) a zálogjegyet a tevékenység végzésére feljogosított szervezetnek,
bc) egyéb tárgyakat a tárgyak forgalomba hozatalával, feldolgozásával, illetve felvásárlásával foglalkozó,
kereskedelmi tevékenység folytatására feljogosított szervezetnek.”
(7) A Blr. a következő 55. §-sal egészül ki:
„55. § (1) Az új Ptk. hatálybalépése előtt 10 éven belül, valamint az új Ptk. hatálybalépését követően teljesítési
letét céljából bírósági letétbe helyezett 2. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározottak tekintetében nem
alkalmazható
a) a 37. § (4) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint, ha a letevő a maradványösszeget a megjelölt
határnapot követően az elévülési időn belül nem veszi át, a letétkezelő az összeget a bíróság előirányzatfelhasználási keretszámlájára utalja át,
b) a 39. § (2) bekezdése,
c) a 40. § (2) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontja, valamint
d) a 41. § (2) bekezdése.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglaltak alkalmazása helyett
– a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a bíróság az őrzési letét szabályai szerint őrzi a 2. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában meghatározottakat, amíg a letevő a teljesítési letét visszaadását kéri.
(3) Ha a 40. § (2) bekezdés b) pontjának ba) és bb) alpontjában meghatározott tárgyak őrzése aránytalan
költséggel járna, a bíróság – amely tárgyak tekintetében az értékesítés megengedett – eljárhat a 40. § (2) bekezdés
b) pontjának ba) és bb) alpontjában foglaltak szerint, azonban az értékesítésből befolyt összeget a bírói letéti
számlán az őrzési letét szabályai szerint őrzi, amíg a letevő a letét helyébe lépett összeg visszaadását kéri.”
(8) A Blr.
a)
5. § (1) bekezdésében a „társadalmi szervezet vagy gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „egyesület
vagy a polgári perrendtartás szerinti gazdálkodó szervezet” szöveg,
b)
6. §-ában a „(Ptk. 464. §)” szövegrész helyébe az „(új Ptk. 6:361. §)” szöveg,
c)
7. § (2) bekezdésében és 40. § (1) bekezdésében az „a KÖH” szövegrész helyébe az „az ÖH” szöveg,
d)
7. § (2) bekezdésében az „a KÖH-t”szövegrész helyébe az „az ÖH-t” szöveg,
e)
7. § (3) bekezdésében az „A KÖH – a nemzeti kulturális örökség miniszterének” szövegrész helyébe
az „Az ÖH – a kultúráért felelős miniszter” szöveg,
f)
19. § (1) bekezdés b) pontjában a „(Ptk. 287. §)” szövegrész helyébe az „[új Ptk. 6:55. § (4) bekezdés]” szöveg
g)
21. § (3) bekezdésében a „bíróságot” szövegrész helyébe a „letevőt” szöveg
lép.
(9) Hatályát veszti a Blr. 10. § (2) bekezdésében az „5 éven belül” szövegrész.

14. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása
14. §

(1) A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: Küsz.) 1. § (1) bekezdése
a következő m) ponttal egészül ki:
(A rendelet hatálya a közjegyző hatáskörébe tartozó)
„m) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:56. §-a szerinti közjegyzői letéti eljárás (a továbbiakban:
teljesítési letéti eljárás)”
(során a közjegyzők ügyvitelére terjed ki.)
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(2) A Küsz. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ügyvitel során gondoskodni kell a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint ezekkel összefüggésben
az eljárási jogszabályok rendelkezéseinek megtartásáról.”
(3) A Küsz. a 24. §-t követően a következő alcímmel és 24/A. §-sal egészül ki:

„A teljesítési letéti eljárás során tárgyletét kezelés
24/A. § (1) A teljesítési letét kezelője az átvett tárgyletétről naplót és betűsoros névmutatót vezet úgy, hogy
azokba utólagos bejegyzésre ne legyen lehetőség, az esetleges javítást a letét átvevőjének aláírásával és
bélyegzőlenyomatával kell ellátni.
(2) Ha a tárgyletétet a közjegyző őrzi, azt saját páncélszekrényében helyezi el. A tárgyletét őrzésének helyét és
módját a közjegyzői iratokban fel kell tüntetni.
(3) Ha a tárgyletétet a közjegyző őrzi, az ügyfél vagy a MOKK felhívására köteles igazolni, hogy a teljesítési letétbe
vett tárgy megvan, őrzése biztonságos, megfelel a jogszabályoknak és a MOKK iránymutatásának.
(4) A közjegyző szolgálata megszűnésének vagy a közjegyzői kinevezés érvénytelensége megállapításának
időpontjától, valamint a felfüggesztés ideje alatt [a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 72. § (1) bekezdés
e) pontja és 104. §-a] a teljesítési letétben lévő tárgyletétekkel nem rendelkezhet.
(5) A közjegyzőnél lévő tárgyletét nem tartozik a közjegyző hagyatékához, a közjegyző halála esetén a tárgyletét
feletti rendelkezési jog nem száll át a közjegyző jogutódjára.
(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt esetekben a tárgyletét feletti rendelkezési jog a közjegyző állására kirendelt vagy
kinevezett közjegyzőt illeti meg, és őt terheli az őrzésből következő valamennyi kötelezettség.”

15. Az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus
levéltárról szóló 34/2004. (XI. 19.) IM rendelet módosítása
15. §		
Az elektronikus dokumentumok közjegyzői archiválásának szabályairól és az elektronikus levéltárról szóló
34/2004. (XI. 19.) IM rendelet 5. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az országos kamara csak olyan üzemeltetőt bízhat meg az informatikai rendszer üzemeltetésével, amely
a megbízható üzemeltetés érdekében felelősségbiztosítással rendelkezik. A felelősségbiztosításnak ki kell terjednie
az elektronikus levéltárban tárolt okiratok sérülésével és megsemmisülésével okozott károkra, illetve megsértett
személyiségi jogokért fizetendő sérelemdíjra is.
(2) A felelősségbiztosítási szerződésnek egy biztosítási esemény vonatkozásában káreseményenként, illetve
személyiségi jogsértésenként legalább ötvenmillió forint összeghatárig kell fedezetet biztosítania az összes
károsultnak okozott kárra, illetve személyiségi jogsértésre. Több, azonos okból bekövetkezett, időben összefüggő
káresemény, illetve személyiségi jogsértés egy biztosítási eseménynek minősül.
(3) Ha egy biztosítási eseménnyel kapcsolatban több jogosult megalapozott kártérítési, illetve sérelemdíj iránti
igénye meghaladja a károkra, illetve személyiségi jogsértésekre biztosítási eseményenként a felelősségbiztosítási
szerződésben meghatározott összeget, akkor a kártérítést, illetve a sérelemdíjat az összes kártérítési, illetve
sérelemdíj iránti igénynek a felelősségbiztosítási szerződésben meghatározott összeghez viszonyított arányában kell
megfizetni.”

16. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb
szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása
16. §

(1) Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről
szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § Az 5. számú melléklet B) részének 39. pontjában megjelölt szakterületre a mellékletben megjelölt képesítési
feltételeken túl felvehető az is, aki egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettséggel és
a belkereskedelmi dolgozók szakképesítéséről szóló 5/1986. (VII. 23.) BkM rendelet, vagy a szakképesítésről
szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet, vagy az iskolarendszeren kívüli, az ipari és kereskedelmi tevékenységgel
összefüggő szakmai oktatásról, képesítésről és minősítésről szóló 12/1992. (IV. 4.) IKM rendelet alapján műtárgy,
vagy bútor-szőnyeg, vagy festmény, vagy híradástechnikai vagy ékszer szakirányon szerzett becsüsi képesítéssel
rendelkezik.”
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(2) Az Iszr. 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 9. számú melléklet 1–7. pontjaiban megjelölt szakterületek esetében a pedagógusi szakvizsgával
egyenértékűnek kell tekintetni a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló kormányrendeletben megjelölt,
a közalkalmazotti besorolás szempontjából a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű tudományos fokozatokat és
szakvizsgákat, valamint a pedagógus-továbbképzésről, pedagógusi szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján a pedagógusi szakvizsgával egyenértékű
szakvizsgákat.”
(3) Az Iszr. 36. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A lakás- és építésügyi, a településrendezési, valamint az idegenforgalmi területeken bejegyezhető
szakterületek

(4)

(5)

(6)

(7)

36. § A 11. számú melléklet A) részében megjelölt szakterületek a településrendezési területen, a B) részében
megjelölt szakterületek az építésügyi területen bejegyezhető szakterületek, a C) rész 1. pontjában megjelölt
szakterület a lakásügyi területen, a C) rész 2. pontjában megjelölt szakterület az idegenforgalmi területen
bejegyezhető szakterület.”
Az Iszr. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A 6. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti kérelmező kivételével településrendezési területen
bejegyezhető szakterületre az vehető fel, aki az adott szakterületen a településrendezési szakértői névjegyzékben
az igazságügyi szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik.
(2) A 6. § (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti kérelmező kivételével építésügyi területen bejegyezhető
szakterületre az vehető fel, aki az adott szakterületen az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben
a szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik.
(3) Az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállása esetén a gyakorlati idő igazolása nem szükséges.”
Az Iszr. 40/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szakterület esetében igazságügyi szakértői intézményben vagy igazságügyi
szakértői tevékenység végzésére feljogosított állami szervben szerzett szakirányú szakmai gyakorlat esetében
a gyakorlati időt az egyetemi vagy főiskolai alapképzésben szerzett végzettség megszerzésétől kell számítani.”
Az Iszr. 42. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig építésügyi szakterületeken főiskolai szintű,
alapképzésben szerzett végzettséggel és szakképzettséggel az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, és
a névjegyzékbe bejegyzett szakterülete megfelel a 8. számú melléklet 7. pontjában vagy a 11. számú mellékletben
megjelölt településrendezési vagy építésügyi területen bejegyezhető szakterületek valamelyikének, továbbá
a műemléki szakértői, településrendezési vagy az építésügyi műszaki szakértői névjegyzékben az igazságügyi
szakértői szakterületnek megfelelő ágazati szakértői jogosultsággal rendelkezik, a névjegyzékből való törléséig
[Szaktv. 8. § (1) bekezdése] a 8. számú melléklet 7. pontjában, illetve a 11. számú mellékletben megjelölt
településrendezési vagy építésügyi területen bejegyezhető szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet
végezhet.”
Az Iszr. 42. §-a a következő (16)–(22) bekezdésekkel egészül ki:
„(16) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe
felvett, okleveles geológusi végzettséggel rendelkezik, és szakterülete megfeleltethető a 7. számú melléklet
C) részének 10. pontjában megjelölt szakterülettel, az ezen a szakterületen a névjegyzékből való törléséig
[Szaktv. 8. § (1) bekezdése] igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.
(17) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2005. december 31. napjáig az igazságügyi szakértői névjegyzékbe
felvett, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon szerzett főiskolai szakmérnöki végzettséggel rendelkezik, és
szakterülete megfeleltethető a 7. számú melléklet C) részének 11. pontjában megjelölt szakterülettel, az ezen
a szakterületen a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] igazságügyi szakértői tevékenységet
végezhet.
(18) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2014. március 14. napjáig területrendezés szakterületen az igazságügyi
szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] e szakterületeken
igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.
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(8)

(9)

(10)

(11)

(19) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2014. március 14. napjáig építéstechnológia szakterületen
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése]
e szakterületeken igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.
(20) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2014. március 14. napjáig építésgépesítés szakterületen az igazságügyi
szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése] e szakterületeken
igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.
(21) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2014. március 14. napjáig agrár-környezetgazdálkodás szakterületen
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése]
e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.
(22) Akit az igazságügyért felelős miniszter 2014. március 14. napjáig táj- és kertépítészet szakterületen
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe felvett, a névjegyzékből való törléséig [Szaktv. 8. § (1) bekezdése]
e szakterületen igazságügyi szakértői tevékenységet végezhet.”
Az Iszr. 46. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A névjegyzékbe e rendelet szerint 2006. január 1. napjától 2014. március 14. napjáig bejegyzett
a) beruházás, beruházás lebonyolítás, építésgazdaság, építésszervezés szakterület 2014. március 15. napjától építési
beruházás,
b) élelmiszer-biztonság szakterület 2014. március 15. napjától élelmiszer-biztonság és élelmiszer-minőségügy,
c) élelmiszeripari feldolgozás szakterület, valamint szeszipar szakterület 2014. március 15. napjától élelmiszeripari
feldolgozás, – beleértve élelmiszeripari melléktermékek, hulladékok feldolgozása – kivéve borászat,
d) erdőkár szakterület 2014. március 15. napjától erdőgazdálkodás,
e) vízi járművek és munkagépek szakterület 2014. március 15. napjától hajógyártás, hajóépítés
szakterületnek felel meg.”
Az Iszr.
a)
1. számú melléklete a 3. melléklet,
b)
2. számú melléklete a 4. melléklet,
c)
4. számú melléklete az 5. melléklet,
d)
5. számú melléklete a 6. melléklet
szerint módosul.
Az Iszr.
a)
9. számú melléklete helyébe a 7. melléklet,
b)
11. számú melléklete helyébe a 8. melléklet,
c)
15. számú melléklete helyébe a 9. melléklet
lép.
Az Iszr.
a)
13. § (2) bekezdésében a „8., 17–18. és 42.” szövegrész helyébe a „8., 17–18., 42., 44., valamint belgyógyászat
vagy általános orvostan szakvizsga esetében a 43.” szöveg,
b)
32. § (4) bekezdésében az „1–5.” szövegrész helyébe az „1–7.” szöveg,
c)
39. § (2) bekezdésében, 40. §-ban, a 42. § (7) bekezdés b) és c) pontjában, 42/A. § e) pontjában a „11. számú
melléklet 13. pontjában” szövegrész helyébe a „11. számú melléklet C) rész 1. pontjában” szöveg,
d)
42. § (11) bekezdésében a „8. számú melléklet 17. vagy 20.” szövegrész helyébe az „5. számú melléklet B) rész
39. vagy 8. számú melléklet 20.” szöveg,
e)
7. számú melléklet B) része táblázatának 1. sor 1.20. pontjában az „okleveles mezőgazdasági mérnök”
szövegrész helyébe az „okleveles agrármérnök” szöveg,
f)
7. számú melléklet C) része táblázatának 11. sora c) pontjában a „csatornázási-szennyvíztisztítási” szövegrész
helyébe az „árvíz- és belvízvédelmi” szöveg,
g)
8. számú melléklet 22. sorában a „faldiagnosztika” szövegrész helyébe az „épületdiagnosztika” szöveg,
h)
8. számú melléklet 24. sorában a „falkutatás” szövegrész helyébe az „épületkutatás” szöveg,
i)
12. számú melléklet 1–5. soraiban a „szakképesítés” szövegrész helyébe a „szakképzettség” szöveg,
j)
12. számú melléklet 6. sor g) pontjában az „egyetemi szakmérnök, analitikai kémia szakon” szövegrész
helyébe az „egyetemi szakmérnök, műszeres analitikai kémia szakon” szöveg
lép.
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(12) Hatályát veszti az Iszr.
a)
17. § (1) és (2) bekezdése,
b)
32. § (2) bekezdésében a „17. és” szövegrész,
c)
39. § (1) bekezdése,
d)
42. § (6a) bekezdése,
e)
4. számú melléklet táblázatának 1. sora,
f)
4. számú melléklet táblázatának 36. sora,
g)
7. számú melléklet C) része táblázatának 10. sor c) pontja,
h)
8. számú melléklet táblázatának 17. sora.

17. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet
módosítása
17. §

(1) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban:
Cvhr.) 1. számú melléklete „12 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A külföldiek magyarországi
közvetlen kereskedelmi képviselete adatai” elnevezésű táblázat 3/1. rovatában, a „17 Cégbejegyzési kérelem
(cégformától függő adatok) A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai” elnevezésű táblázat
3/1. rovatában, a „12+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete
adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 3. rovatában, a „17+ Cég- és változásbejegyzési
kérelem A külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatai Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű
táblázat 3. rovatában és a „22+ Cég- és változásbejegyzési kérelem Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés
magyarországi telephelye Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 2. rovatában a „Társadalmi
szervezet, alapítvány” szövegrész helyébe a „Civil szervezet” szöveg lép.
(2) A Cvhr. 1. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

18. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló
22/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
18. §

(1) A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet
(a továbbiakban: Cvhr2.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a cég vagy a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasítja, illetve
a cég vagy a változás bejegyzése iránti eljárást megszünteti, e végzéseknek csak a rendelkező részét kell közzétenni.
A végzés közzétételének költségtérítése 2500 Ft, kivéve, ha a végzés meghozatalára a közzétételi költségtérítés meg
nem fizetése miatt került sor. Ilyen esetben a céget a közzétételi költségtérítés utólagos megfizetésére nem kell
kötelezni.”
(2) A Cvhr2. 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget vagy más szervezetet kötelezi,
a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként)
„a) cég esetén és felszámolási eljárásban történő közzététel során adósnak minősülő szervezet esetén – ideértve azt
is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez – 15 000 Ft,”
(3) A Cvhr2. 7. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak a közlemény szövegét a Cégközlöny honlapján erre a célra létrehozott
elektronikus kommunikációs felületen keresztül küldhetik meg. A Cégközlöny elektronikus kommunikációs
felületének használatához regisztráció, és azt követően felhasználónév és jelszó használata szükséges.
Az elektronikus kommunikációs felület biztosítja a Cégközlöny és a megrendelő közötti kapcsolattartást is.
A regisztráció, a kommunikációs felület használatának és a közlemény elektronikus megküldésének részletes
feltételei a Cégközlöny és a céginformációs szolgálat honlapján közzétételre kerülnek.
(3) A Ctv. 114. § (1) és (2a) bekezdése szerinti közlemények kivételével a cég a változásbejegyzési eljárásában
felhasználandó közleményét jogi képviselő útján küldheti meg. A felszámolási eljárásban, a vagyonrendezési
eljárásban közzéteendő közleményt a bíróság által kirendelt felszámoló szervezet küldheti meg. Egyéb esetben
a közleményt a cég, illetve az küldheti meg, akit erre a jogszabály kötelez. Jogi képviselő minden esetben eljárhat.
(4) A felszámoló szervezet és a jogi képviselő a (2) bekezdés szerinti regisztrációt az erre kijelölt személy útján
folytatja le. Az így regisztrált szervezet a Cégközlöny elektronikus kommunikációs rendszerében közzétételi kérelem
benyújtására feljogosított személyt vagy személyeket jelöl meg.
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(4)

(5)

(6)
(7)

(5) A közleményt megküldő személy a 7. §, a 8. § és a 8/A. § alkalmazásában a megrendelő.”
A Cvhr2. a következő 8. és 8/A. §-sal egészül ki:
„8. § (1) A közleményt az elektronikus felület erre a célra kialakított részébe kell beilleszteni. A közlemény
szövegének mellékletként történő csatolására – kivéve a (2) bekezdés szerinti esetet – nincs mód.
(2) A közlemény szövege abban az esetben csatolható mellékletként, ha annak terjedelme miatt az (1) bekezdés
szerinti beillesztésre nincs mód. Mellékletként csatolható továbbá az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemény
részét képező számviteli törvény szerinti nyitó és záró mérleg, azonban ebben az esetben is biztosítani szükséges,
hogy annak formátuma alkalmas legyen a közzétételhez szükséges szerkesztésre.
(3) A közlemény megküldésekor mellékelni kell a közzétételi költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség
esetén valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolását. A közzétételi költségtérítést
a befizetésre kötelezett nevében más is teljesítheti. Az átutalási megbízás vagy a fizetési számlára történő
készpénz befizetési nyomtatvány „közlemény” rovatában a közzétételre köteles cég vagy egyéb szervezet nevét és
cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell.
(4) A közlemény megküldéséről a megrendelő automatikus üzenetet kap.
8/A. § (1) A közleményben szereplő cég esetében a cégnyilvántartásba bejegyzett cégnevet és székhelyet kell
feltüntetni. Új cégnévre és székhelyre a közlemény a bejegyzett cégnév és székhely mellett csak akkor utalhat, ha
az már bejegyzés alatt („b.a.”) áll.
(2) A közlemény – tartalmi vagy technikai – hibájáról a megrendelő figyelmeztetést kap. Amennyiben a megrendelő
a hiánypótlási felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget vagy csak részben tesz eleget, a közlemény további
felhívás nélkül a megküldött vagy részben javított tartalommal és „A cég a közleményt figyelmeztetés ellenére
jelentette meg” megjegyzéssel kerül közzétételre.
(3) A közzétételre megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a megrendelő a közlemény
megküldésétől számított második munkanap 12 órájáig kérheti. Ezt követően a korábban megküldött közlemény
tartalmát módosítani már nem lehet, az az eredeti tartalommal jelenik meg. Ha a közleményt csak egy alkalommal
kellett közzétenni, a (4) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával módosító (kijavító) közlemény
közzétételére kerül sor. Több megjelenési alkalom esetében az első megjelenést követő közzétételkor a közlemény
a módosított tartalommal kerülhet közzétételre, utalva arra, hogy az előző közzététel hibás (hiányos) volt, ha
a második közzététel előtt a javításra még mód van.
(4) Ha a közleménynek a Cégközlönyben való megjelenését követően a közlemény tartalmának módosítását
a megrendelő érdekkörében felmerült okból kérik, a módosító (kijavító) közleményt – a közzétételi költségtérítés
egyszeri megfizetése mellett – csak egyszer kell közzétenni, akkor is, ha az eredeti közlemény többször jelent meg.
A módosító közleményben utalni kell a korábbi közzétételre, valamint a hibás (hiányos) adatra. Ezen túlmenően
csak a módosított adatot kell feltüntetni. Kijavító közleményként a teljes közlemény ismételt megjelentetésére
módosításra (kijavításra) hivatkozással nincs mód.
(5) A (4) bekezdésben foglaltak alkalmazására kerül sor abban az esetben is, ha a Cégközlönyben való megjelenést
követően a Cégközlöny érdekkörében felmerülő okból szükséges a közlemény tartalmának módosítása azzal, hogy
ebben az esetben közzétételi költségtérítést nem kell megfizetni.
(6) A (2) bekezdés szerinti figyelmeztetést követően a javított közlemény és a (3)–(5) bekezdés szerinti kijavító
közlemény megküldése is a 7. § (2) bekezdés szerinti kommunikációs felületen történhet.
(7) A már megjelent, vagy a (3) bekezdés szerint már nem módosítható közlemény visszavonására nincs mód, és
nem lehet a közlemény visszavonásáról sem közleményt közzétenni.
(8) A Cégközlöny a közlemény megjelenéséről a megrendelőt a közlemény levonatának elektronikus megküldésével
értesíti.”
A Cvhr2. 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Azok a gazdasági társaságok, amelyek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével
összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban:
Ptké.) rendelkezései szerint nem határoztak a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseivel összhangban álló
továbbműködéséről vagy a Ptké. 12. § (2) bekezdés b) pontja alapján még nem alkalmazzák a Ptk. rendelkezéseit,
a 7. § szerinti közvetlen közleményeiket a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Gt.)
2014. március 14-én hatályos rendelkezései szerint készítik el. Azt a tényt, hogy a gazdasági társaság még a Gt.
hatálya alatt áll, a közleményben fel kell tüntetni.”
A Cvhr2. 10. § (2) bekezdésében a „A 4. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Az 5. § (2) bekezdésében” szöveg lép.
Hatályát veszti a Cvhr2. 4. § (3) bekezdése.
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19. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló
24/2006. (V. 18.) IM rendelet módosítása
19. §

(1) Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet
(a továbbiakban: eCvhr.) a 10. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„Az elektronikus törvényességi felügyeleti eljárás
10/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárásban benyújtható elektronikus űrlap műszaki és egyéb feltételei,
továbbá az elektronikus űrlap letölthető mintája a céginformációs szolgálat honlapján kerül közzétételre.
A kérelmező a törvényességi felügyeleti eljárás során a nyilatkozatát – ideértve a törvényességi felügyeleti eljárásra
okot adó körülmény megjelölését is – az űrlapon vagy az űrlaphoz csatolható mellékletben teheti meg.
(2) Az űrlap formai vizsgálata során a céginformációs szolgálat kizárólag a cég, illetve, ha a kérelmező is cég,
a kérelmező adatainak a cégjegyzék adataival való egyezőségét vizsgálja.
10/B. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során hozott végzéseket, egyéb iratokat a cégbíróság a cég, továbbá
ha a kérelmező is cég, a cég cégjegyzékbe bejegyzett elektronikus kézbesítési címére küldi meg. Egyéb kérelmező
esetén a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás során hozott végzéseket, egyéb iratokat a kérelmező által
a (2) bekezdés szerint megadott elektronikus levélcímére küldi meg.
(2) Ha a cégjegyzék elektronikus kézbesítési címet nem tartalmaz, továbbá, ha a kérelmező a Ctv. 77. § (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti szervezet vagy elektronikus kapcsolattartást vállaló egyéb személy, a kérelmező köteles
az űrlapon olyan elektronikus levelezési címet megjelölni, amelyen a törvényességi felügyeleti eljárás során
keletkező vagy továbbítandó iratok átvételét biztosítja. Az elektronikus kézbesítési (levelezési) cím a kérelem
kötelező tartalmi eleme.
(3) Ha a – (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – cég a cégjegyzékbe bejegyzett elektronikus kézbesítési címmel
nem rendelkezik, a cégbíróság részére a végzését postai úton küldi meg.
(4) Ha a cég vagy a kérelmező jogi képviselővel jár el, a törvényességi felügyeleti eljárás során hozott végzéseket,
egyéb iratokat a cégbíróság a jogi képviselő által az űrlapon megadott elektronikus kézbesítési címre küldi meg.
Jogi képviselet esetén a kérelmező, illetve a cég az űrlapon elektronikus kézbesítési (levelezési) címet nem ad meg.
(5) Ha a cégbíróság a cég vezető tisztségviselőjével szemben pénzbírság intézkedést alkalmazza, a végzését a vezető
tisztségviselő részére postai úton kézbesíti.

A cégbíróság által lefolytatott vagyonfelmérés
10/C. § (1) A Ctv. 117. § (3)–(6) bekezdés szerinti vagyonfelmérés keretében történő adatszolgáltatásra sor kerülhet
a Ctv. 117. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott hatóságok és szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet)
elektronikus megkeresésével vagy a szervezet által biztosított közvetlen adathozzáféréssel.
(2) Ha a szervezet biztosítja az általa nyilvántartott adatokhoz kereső program működtetésével történő elektronikus
hozzáférést, a cégbíróság a vagyonfelmérést e nyilvántartások vonatkozásában – a hozzáférés biztosítását
követően – maga folytatja le (közvetlen adathozzáférés).
(3) Megkereséssel történő adatszolgáltatás esetén a cégbíróság az adatszolgáltatási felhívását (a továbbiakban:
vagyonfelmérési űrlap) az érintett szervezet céginformációs szolgálathoz – a céginformációs szolgálat honlapján
közzétett feltételek szerint – bejelentett elektronikus levelezési címére küldi meg legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel ellátva. A szervezet a vagyonfelmérési űrlapot megfelelő
kitöltést követően legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített időbélyegzővel ellátva
elektronikus úton küldi vissza a cégbíróságnak.
(4) Megkereséssel történő adatszolgáltatásnak minősül az is, ha az érintett szervezet képes a vagyonfelmérési űrlap
vagy az abban foglalt adattartalom automatikus feldolgozására, és a megfelelő elektronikus válasz kialakítására és
visszaküldésére.
10/D. § (1) A vagyonfelmérési űrlap a következő adatokat és tartalmi elemeket tartalmazza:
a) a kényszertörlés alatt álló cég cégneve, cégjegyzékszáma, székhelye, adószáma, közösségi adószáma, statisztikai
számjele;
b) a vagyonelem megnevezése
ba) ingó vagyontárgy esetében a nyilvántartásbeli megnevezése, a vagyontárgy nyilvántartásban rögzített adatai,
bb) ingó vagyontárgyra vonatkozó jog vagy tény esetén a vagyontárgyra, a jogra vagy tényre vonatkozóan
a nyilvántartásban rögzített adat,
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bc) követelés esetén az azzal összefüggésben a nyilvántartásban rögzített adat,
bd) pénzügyi eszköz esetében pénzforgalmi szolgáltatónál, a befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál
vezetett száma (szolgáltatás) típusa, a számlaszám, az egyenleg;
c) a vagyonelemről adatot szolgáltató szervezet azonosító adatai
ca) ingó vagyontárgy, arra vonatkozó jog vagy tény vagy követelés esetén a nyilvántartás megnevezése,
cb) pénzforgalmi szolgáltató, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató azonosító adatai (cégneve, székhelye,
cégjegyzékszáma);
d) a kényszertörlés kezdő időpontját megelőző évre vonatkozó, ingó vagyonelemre vonatkozó adat a b) pont
ba) alpontja szerinti tartalommal, továbbá a vagyonelem elidegenítésének időpontja és a jelenlegi tulajdonos
azonosító adatai;
e) a vagyonelem közös tulajdona esetében a tulajdonostárs azonosító adatai.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok között a cégbíróság a cég cégjegyzékbe utolsóként bejegyzett adatát
tünteti fel, abban az esetben is, ha az a cég hatályos adatai között már törölt adatként szerepel.
(3) Az (1) bekezdés d) és e) pontja szerinti azonosító adatok – amennyiben azt a nyilvántartás tartalmazza –
a) szervezet esetében a neve, a székhelye, a nyilvántartási száma, a nyilvántartó hatóság vagy bíróság megnevezése,
b) természetes személy esetében a neve, a születési neve, a születési ideje, az anyja születési neve és a lakcíme.
(4) A vagyonfelmérési űrlap informatikai, műszaki jellemzői a céginformációs szolgálat honlapján kerülnek
közzétételre.
(5) A vagyonfelmérési űrlapot tartalmazó elektronikus üzenethez – szükség esetén is – csak a céginformációs
szolgálat honlapján közzétett informatikai feltételeknek megfelelő elektronikus formátumú melléklet csatolható.
(6) Az űrlapot a cégbíróság az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatok kitöltésével küldi meg. A megkeresett
szervezet az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban és a (3) bekezdésben meghatározott adatok közül azokkal egészíti ki
az űrlapot, amelyek a nyilvántartásában rendelkezésére állnak. Az űrlap azon a részeit, amelyekkel kapcsolatban
a nyilvántartása adatot nem tart nyilván, a megkeresett szervezet üresen hagyja.
10/E. § (1) A bírósági végrehajtási ügyek központi nyilvántartását vezető végrehajtói kamarát, és egyéb, a Ctv.-ben
külön meg nem határozott szervezetet a cégbíróság abban az esetben keresi meg, ha a kényszertörlési eljárás adatai
alapján a megkeresés indokolt.
(2) Nincs szükség a pénzforgalmi szolgáltatók, befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók
adatszolgáltatására, ha az állami adóhatóság – a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 60 napon belül
– a Ctv. 62. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatásában arról értesíti a cégbíróságot, hogy a céggel szemben a Ctv.
117. § (2) bekezdése alapján követelést jelent be, de a cégnél – a korábbi adóhatósági eljárások adatai alapján –
ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez.
(3) A kényszertörlési eljárás lefolytatása szempontjából pénzfogalmi szolgáltatónak kell tekinteni a hitelintézetekről
és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti hitelintézetet és az egyes fizetési szolgáltatókról szóló
törvényben meghatározott pénzforgalmi intézményt.
10/F. § (1) A cégbíróság informatikai rendszere biztosítja a megkeresésekre érkezett válaszok összesítését, amely
tartalmazza különösen az egyes vagyonelemeket (vagyonelemre bejegyzett jogot vagy tényt) nyilvántartó szervezet
megnevezését, és a vagyonelem (jog vagy tény) nyilvántartási adatait. Az informatikai rendszer jelzi továbbá, hogy
mely szervezet nem tett eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének. Az informatikai rendszer az összesítést
fokozott biztonságú aláírással és minősített időbélyegzővel látja el, és a vagyonfelmérés elektronikus iratai közé
helyezi.
(2) A cégbíróság köteles elektronikusan rögzíteni a közvetlen adathozzáféréssel megvalósult vagyonfelmérés
eredményét az informatikai rendszerben olyan módon, hogy abból megállapítható legyen, hogy milyen egyedi
keresési adatok (a keresés során megadott cégadatok) alapján milyen keresési eredményt mutatott a nyilvántartás.
A közvetlen adathozzáféréssel megvalósult vagyonfelmérés eredményét a cégbíróság fokozott biztonságú aláírással
és minősített időbélyegzővel látja el, és a vagyonfelmérés elektronikus iratai közé helyezi.
(3) Az (1) bekezdés szerinti összesítés és a (2) bekezdés szerinti keresési eredmény a kényszertörlési eljárás
elektronikus iratának minősül. A megkereséssel történő adatszolgáltatásra adott egyedi szervezeti válaszok
nyilvánosságára a Polgári perrendtartás rendelkezései vonatkoznak.”
(2) Az eCvhr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás és a kényszertörlési eljárás elektronikus iratait azok nyilvánosságáig
a cégbíróság olyan módon tárolja, hogy az biztosítsa az illetéktelen betekintés elleni védelmet.
(2) A törvényességi felügyeleti eljárás valamennyi iratát elektronikus okirati formában kell nyilvántartani, ha
az eljárásban legalább az egyik fél a cégbírósággal elektronikusan kommunikál.”
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(3) Az eCvhr. 9. § (1) bekezdésében az „informatikai ellenőrzés” szövegrész helyébe az „informatikai és formai ellenőrzés”
szöveg lép.
(4) Hatályát veszti az eCvhr. 10/B. § (3) bekezdése.

20. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló
56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása
20. §		
A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet
a)
8. § (1) bekezdésében a „korlátozottan cselekvőképes” szövegrész helyébe a „korlátozottan cselekvőképes
nagykorú, vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú” szöveg,
b)
46. § (2) bekezdésében az „a gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe az „a csődeljárásról és a felszámolási
eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet” szöveg
lép.

21. Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó
részletes szabályokról szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet módosítása
21. §

(1) Az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról
szóló 27/2008. (XII. 10.) IRM rendelet (a továbbiakban: Eár.) 13. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy az – a nem regisztrált felhasználók számára elérhető
szolgáltatásokon túl – a következő műveletek elvégzését tegye lehetővé a végrehajtó számára:)
„h) azon tény rögzítése, hogy az árverező meghatározott árverésre vonatkozóan az előárverezésre való
jogosultságát a végrehajtónál igazolta,”
(2) Az Eár. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az árverező a felhasználói nevének és jelszavának meghatározott árverés tekintetében történő aktiválását
az elektronikus árverési rendszer felületén – az árverés befejezését megelőzően legalább 3 munkanappal – kérheti,
melynek során nyilatkoznia kell arról, hogy az árverési előleget befizette és nem minősül az árverésből kizárt
személynek.
(2) Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy akkor legyen mód az előárverezési jog gyakorlására
vonatkozó aktiválási kérelem elküldésére, ha a végrehajtó rögzítette az elektronikus árverési rendszerben annak
tényét, hogy az árverező ezen árverésre vonatkozóan az előárverezésre való jogosultság feltételeit a végrehajtónál
igazolta.”
(3) Az Eár. 28. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az előárverezési jog gyakorlására szolgáló
nyilatkozat megtételére is azzal, hogy az az összeg megjelölésének hiányában is közzétehető; ez a nyilatkozat
minősül a megelőzően közzétett vételi ajánlat vonatkozásában megtett előárverezési jogot gyakorló nyilatkozatnak.
Az informatikai alkalmazást úgy kell kialakítani, hogy ha előárverezési jogot gyakorló nyilatkozat került közzétételre
a licitnaplóban, közvetlenül ezt követően csak az utolsóként közzétett vételi ajánlatnál a licitküszöb összegével
magasabb összegű vételi ajánlat legyen közzétehető a licitnaplóban.”
(4) Az Eár. a következő 37. §-sal egészül ki:
„37. § (1) E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelettel (a továbbiakban e §-ban: Módr.) megállapított
rendelkezéseit a 2014. március 14-ét követően közzétett hirdetmények alapján lefolytatásra kerülő árverések
esetében kell alkalmazni.
(2) A végrehajtó a mező- vagy erdőgazdasági hasznosítású földre vonatkozó hirdetményeknek az ingatlanok
folyamatos árverezése iránti hirdetmények közül történő törlése iránt a Módr. hatályba lépését követő 15 napon
belül köteles intézkedni.”

22. Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet módosítása
22. §

(1) Az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: Szmr.) 18. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szakkérdés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgált személynek az ügyei viteléhez szükséges belátási
képessége mentális zavara miatt
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a) meghatározott ügycsoportok vonatkozásában tartósan vagy időszakonként visszatérően nagymértékben
csökkent vagy
b) tartósan teljes mértékben hiányzik,
elmeállapotának orvosszakértői vizsgálatát kell elvégezni.”
(2) Az Szmr. a 19. §-át követően a következő alcímmel és 19/A. §-sal egészül ki:

„Fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálata
19/A. § (1) Büntetőeljárás során, ha a szakkérdés tizenkettedik életévét betöltött, de a tizennegyedik életévét be
nem töltött fiatalkorú terhelt beszámítási és belátási képességének vizsgálata, a terhelt beszámítási képességét
a 17. § szerint kell vizsgálni. A beszámítási képesség vizsgálatát követően – ha a terhelt beszámítható – a 17. §
szerinti szakértő a belátási képességről is véleményt ad azzal, hogy a belátási képesség vizsgálatához a terhelt
klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatát is el kell elvégezni.
(2) A terhelt (1) bekezdés szerinti beszámítási és belátási képességének vizsgálatához szakkonzultánsként
gyermek- és ifjúsági pszichiátriai vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával rendelkező és e képesítése tekintetében
az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő személyt kell igénybe venni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálatát olyan
szakértő végezheti, aki klinikai és mentálhigiéniai gyermek szakpszichológusi vagy ezzel egyenértékű szakvizsgával
rendelkezik.”
(3) Az Szmr. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § ezzel egyidejűleg a következő (3) és
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdésben megjelölt szakkérdések esetében a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek
szakpszichológiai vizsgálat mellett szükség esetén az esetlegesen felmerülő és az (1) bekezdés szerinti vizsgálattal
meg nem válaszolható klinikai szakkérdésnek megfelelő orvosszakértői vizsgálatnak is helye van.
(3) A (2) bekezdés szerinti klinikai szakkérdés vizsgálatát szakkonzultáns is elvégezheti. Szakkonzultánsként
csak az járhat el, aki az adott szakkérdésnek megfelelő szakvizsgával rendelkezik és e szakvizsgája tekintetében
az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szerepel.
(4) Nem minősül a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológia területéhez tartozó
szakkérdésnek a vizsgált személy általános szavahihetőségének véleményezése, de a szakértő a vizsgált személy
által előadottak élményszerűségét vizsgálja.”
(4) Az Szmr. a 20. §-t követően a következő 20/A. és 20/B. §-okkal egészül ki:
„20/A. § (1) Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálat során a szakértő kizárólag
a kirendelésben megjelölt személyt vagy személyeket és a közöttük fennálló, a kirendelés teljesítése szempontjából
releváns kapcsolatot vizsgálja.
(2) Klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálat során a szakértő a kirendelőtől
kapott, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény
alapján általa beszerzett, valamint a vizsgálata során keletkezett adatok alapján készíti el a szakvéleményét.
A kirendelő eltérő rendelkezése hiányában a szakértő az egészségügyi dokumentációkat a vizsgált személytől vagy
az eljárásban szereplő más személytől is beszerezheti. A szakértő véleményében kitér arra is, hogy az egészségügyi
dokumentációkat honnan szerezte be, valamint arra is, ha azok beszerzése valamilyen okból sikertelen volt.
(3) A vizsgálat során a szakértő a vizsgált személy vagy annak törvényes képviselője írásos beleegyezése esetén
hangfelvételt készíthet.
(4) A szakértő a vizsgálat során jegyzőkönyvet készít. Nem kötelező a szó szerinti jegyzőkönyv készítése.
Az exploráció során a jegyzőkönyvben felvett adatok nem minősülnek a szakvélemény szempontjából tényadatnak,
azok a pszichodiagnosztikai vizsgálatok általános eredményeinek konkretizálásában segítenek.
(5) A szakértő a vizsgálat során a vizsgált vagy a vizsgálaton jelen lévő más – nem a kirendelő szervet képviselő –
személy kérdéseire nem köteles válaszolni.
20/B. § (1) A szakértő a vizsgálat során egyidejűleg több vizsgálati módszert alkalmaz. A kirendelésben szereplő
szakkérdésnek megfelelő vizsgálati eljárásokat a szakértő választja meg.
(2) A vizsgálat része a viselkedés megfigyelése és a szakértő által irányított tematikus kikérdezés. A szakértő
kizárólag olyan eljárásokat alkalmazhat, amelyek a pszichodiagnosztikában elismertek és/vagy a gyakorlatban
objektív viszonyítási kritériumokkal rendelkeznek, alkalmasak a vizsgált személy vagy személyek vonatkozásában
a kirendelő számára releváns információt nyújtani.
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(3) A szakértő a személyiség vizsgálata esetén projektív vizsgálatokat vagy többfaktoros, validitási skálákkal bíró
teszteket alkalmaz.
(4) A szakértő a szülői elidegenítési szindrómát (PAS-szindrómát) nem vizsgálja, ugyanakkor igyekszik feltárni
a gyermekre irányuló, véleménynyilvánítását befolyásolni törekvő direkt és indirekt ráhatásokat.
(5) A szakértő a klinikai és mentálhigiéniai felnőtt- és gyermek szakpszichológiai vizsgálat során keletkezett adatok
megőrzése során a Szaktv., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény alapján jár el. A vizsgálat során keletkezett adatokat csak a törvény által arra feljogosított személy – így
különösen az ügyben kirendelt másik szakértő – ismerheti meg.”

23. A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet
módosítása
23. §

(1) A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet a következő 8/A. §-sal
egészül ki:
„8/A. § (1) Az 5. § (1) bekezdése szerinti oktató esetében a szakmai képzés igazolásának minősül az is, ha a képző
intézmény nyilatkozik (ideértve a képzési programról vezetett nyilvántartásba vételi kérelmet is) arról, hogy
az oktató a szakmai képzésben oktatóként közreműködött. A szakmai képzésben való oktatókénti közreműködés
a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával
10-10 kreditpont megszerzésének minősül.
(2) A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége keretében közvetítést oktató, vagy a közvetítés
jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatot megszerző személy e tevékenységének a miniszter
számára történő bemutatásával is igazolhatja szakmai képzettségét. A felsőfokú oktatási intézményben történő
oktatás a közvetítő továbbképzési időszaka alatt a 7. § (2) bekezdés a) és b) pontjainak megfelelő alkalmazásával
10-10 kreditpont megszerzésének minősül. A közvetítés jogintézményével kapcsolatos tudományos fokozatszerzés
a közvetítő továbbképzési időszaka alatt 50 kreditpont megszerzésének minősül.”
(2) A közvetítői szakmai képzésről és továbbképzésről szóló 63/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 9. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet 8/A. §-át az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével
összefüggő módosításáról szóló 21/2014. (III. 13.) KIM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell.”

24. A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének
szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosítása
24. §

(1) A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló
36/2010. (V. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: Felsz.kijr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A számítógépes program az elektronikus kijelöléskor a (2)–(4) bekezdés szerinti elveket érvényesíti, a 4. § szerinti
eltérésekkel. A számítógépes program – az (5) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – kizárólag egyetlen
kijelölési műveletet engedélyezhet. A kijelölési művelet eredménye és elvégzésének időpontja elektronikusan
menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.”
(2) A Felsz.kijr. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azokat a felszámolókat, amelyek folyamatban lévő ügyeinek száma a többiek aktuális ügyszámának számtani
átlagát legalább kétszeresen meghaladja, csak a naptári hónap 8. napjáig történő kijelölő műveleteknél veszi
figyelembe a számítógépes program. Ezt a szabályt addig kell alkalmazni, amíg az említett arány fennáll.
(5) Ha a kirendelt felszámolóval összefüggésben kiderül, hogy vele szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi
ok áll fenn, vagy pedig a felszámolót az adott eljárásban felmentették, akkor az e § szerinti elektronikus kijelölő
program felhasználásával kell az új felszámolót is kirendelni. Az újabb kijelölési művelet eredménye és elvégzésének
időpontja elektronikusan menthető és kinyomtatható formában is megjelenik.”
(3) A Felsz.kijr. 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § Az elektronikus kijelölést segítő program a 3. és 4. § szerinti műveleteket, azok minden adatát és a kijelölési
művelet pontos időpontját is naplózza. A naplózás adatait 3 évig archiválni kell. A naplózás adatairól jogi érdek
igazolása esetén lehet tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől.”
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(4) A Felsz.kijr.
a)
1. § (1) bekezdésében a „kijelölése” szövegrész helyébe a „kirendelése” szöveg, a „számítógépes program”
szövegrész helyébe a „számítógépes elektronikus kijelölő program (a továbbiakban: számítógépes program)”
szöveg,
b)
1. § (4) bekezdésében a „kijelöléséről” szövegrész helyébe a „kirendeléséről” szöveg,
c)
1. § (5a) bekezdésében a „biztonságos” szövegrész helyébe a „jogszabályoknak megfelelő, biztonságos”
szöveg,
d)
4. § a) bekezdésében a „nyilvántartásában,” szövegrész helyébe a „névjegyzékében.” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti a Felsz. kijr. 4. § b) és c) pontja.

25. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása
25. §

(1) A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet (a továbbiakban: Her.) 5. alcímének
címe helyébe a következő cím lép:

„5. A zárgondnok, az ügygondnok és az eseti gondnok, valamint az eseti gyám díjazása és költségei”
(2) A Her. 22. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hagyatéki eljárásban kirendelt zárgondnok, ügygondnok és eseti gondnok (a továbbiakban: gondnok),
valamint eseti gyám költségtérítésként – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a készkiadásainak megtérítését
indítványozhatja.
(2) A gondnok és az eseti gyám kérelmére a munkaórák tételes kimutatása mellett a munkadíj 25%-ának megfelelő
összegű költségátalány fizetésére kerül sor.
(3) A gondnokot és az eseti gyámot a kirendelés teljesítésére fordított idő alapján, minden megkezdett óráért
munkadíj illeti meg, amely nem lehet magasabb, mint a költségvetési törvényben megállapított kirendelt ügyvédi
óradíj.”

26. A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló
11/2012. (II. 29.) KIM rendelet módosítása
26. §

(1) A civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet
(a továbbiakban: R.) 27. melléklet 1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
„1. az egyesület nyilvántartásból való törlése iránti kérelme elektronikus űrlapjának adattartalma.”
(2) Nem lép hatályba az R. 27. melléklet 2., 2.1., 2.2., 2.3., 3., 3.1., 3.2. és 3.3. pontja.

27. Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő
módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló
12/2014. (II. 28.) KIM rendelet módosítása
27. §		
Az egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és
egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet 2. mellékletének a jogi
szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet 4. melléklet
a)
III. fejezet 3. pontját megállapító része a „személyéről, valamint felkéri a jegyzőkönyvvezetőt és átadja részére
a jegyzőkönyvvezetésre szolgáló, bélyegzőnyomattal ellátott íveket. A vizsgabizottság elnöke – döntése
szerint – a vizsgabizottság valamely tagját vagy más személyt kér fel a jegyzőkönyvvezetésre.” szövegrész
helyett a „személyéről. A jegyzőkönyvvezetést a minisztérium által felkért jegyzőkönyvvezető látja el.”
szöveggel,
b)
III. fejezet 8. pontját megállapító része a „60 percig tarthat azzal, hogy a vizsgáztatás időtartama
vizsgatárgyanként 20 percnél több nem lehet” szövegrész helyett a „90 percig tart” szöveggel és
c)
III. fejezet 9. pontját megállapító része az „ezt valamint a vizsga” szövegrész helyett az „a vizsga” szöveggel
lép hatályba.
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28. Hatályon kívül helyező rendelkezések
28. §		
Hatályát veszti
a)
a Családjogi törvény végrehajtásáról és az átmeneti rendelkezések megállapításáról szóló 7/1974. (VI. 27.)
IM rendelet,
b)
a családjogi törvény végrehajtásáról, valamint a családjogi törvény módosításáról szóló 1986. évi
IV. törvénnyel kapcsolatos átmeneti rendelkezésekről szóló 4/1987. (VI. 14.) IM rendelet.

29. Hatálybalépés
29. §

(1) Ez a rendelet – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. március 15-én lép hatályba, és ez a rendelet
2015. január 2-án hatályát veszti.
(2) A 17. § és a 10. melléklet 2014. március 16-án lép hatályba.
(3) A 9. § (1), (2) és (3), valamint (5) bekezdése és a 2. melléklet 2014. április 15-én lép hatályba.
(4) A 12. § (7), (13) és (14) bekezdése, a 18. § (3) és (4) bekezdése, valamint a 19. § (1) és (2) bekezdése 2014. július 1-jén
lép hatályba.
(5) A 19. § (4) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

1. A Kjösz. melléklet I. része „Budapest székhelyen rendszeresített közjegyzői körzetek és
állások” címének 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. XIII. és a Margitsziget

1. sz. közjegyző
2. sz. közjegyző
3. sz. közjegyző
4. sz. közjegyző

január, május, szeptember
február, június, október
március, július, november
április, augusztus, december”

2. A Kjösz. melléklet II. része „Vas megye” címének 2. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„2. Körmendi Járásbíróság és Viszák
(a Sárvári Járásbíróság
illetékességi területéből)

egy körzet

egész év”

3. A Kjösz. melléklet II. része „Vas megye” címének 4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
„4. Sárvári Járásbíróság (kivéve az 1.
és a 2. alattit)

egy körzet

egész év”
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2. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

2

A Kjösz. melléklet I. része „Pest megye” címének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
„3. Budaörsi Járásbíróság
(kivéve 7. alatti)

1. sz. közjegyző
(székhely: Budaörs)

január, március, május, július,
szeptember, november

2. sz. közjegyző
(székhely: Törökbálint)

február, április, június, augusztus,
október, december”
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3. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

3

Az Iszr. 1. számú melléklet 2-4., 6. és 7. sorai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. építmények tűzvédelme

3. ipari baleset-megelőzés

4. ipari tűzvédelem

a) tűzvédelmi mérnök vagy
b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy
c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt)
szakképesítés vagy
d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség
és az OKJ-ben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy
e) katasztrófavédelem alapképzési szakon (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási vagy iparbiztonsági
szakirány) szerzett felsőfokú végzettség vagy
f) rendészeti szervező szakképesítés (katasztrófavédelmi szervező
szakmairány, tűzvédelmi szervező szakmairány vagy iparbiztonsági
szervező szakmairány)
a) tűzvédelmi mérnök vagy
b) az a) pont kivételével a műszaki felsőoktatásban alapképzésben
szerzett egyetemi vagy főiskolai végzettség és az OKJ-ben szereplő
katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) szakképesítés vagy
c) katasztrófavédelem alapképzési szakon (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási vagy iparbiztonsági
szakirány) szerzett felsőfokú végzettség vagy
d) rendészeti szervező szakképesítés (katasztrófavédelmi szervező
szakmairány, tűzvédelmi szervező szakmairány vagy iparbiztonsági
szervező szakmairány)
a) tűzvédelmi mérnök vagy
b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy
c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt)
szakképesítés vagy
d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség
és az OKJ-ben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy
e) katasztrófavédelem alapképzési szakon (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási vagy iparbiztonsági
szakirány) szerzett felsőfokú végzettség vagy
f) rendészeti szervező szakképesítés (katasztrófavédelmi szervező
szakmairány, tűzvédelmi szervező szakmairány vagy iparbiztonsági
szervező szakmairány)
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6. tűzoltó technikai
eszközök

7. tűzvizsgálat

tűzoltó készülékek karbantartását végzők tűzvédelmi szakvizsgája,
vagy beépített tűzjelző vagy beépített tűzoltó berendezéseket
tervezők, és a kivitelezésért felelős műszaki vezetők tűzvédelmi
szakvizsgája és
a) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy
b) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt)
szakképesítés vagy
c) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség
és az OKJ-ben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy
d) a műszaki felsőoktatásban alapképzésben szerzett egyetemi vagy
főiskolai végzettség vagy
e) katasztrófavédelem alapképzési szakon (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási vagy iparbiztonsági
szakirány) szerzett felsőfokú végzettség vagy
f) rendészeti szervező szakképesítés (katasztrófavédelmi szervező
szakmairány, tűzvédelmi szervező szakmairány vagy iparbiztonsági
szervező szakmairány)
a) tűzvédelmi mérnök vagy
b) műszaki szakoktató, tűzvédelmi szakirányon vagy
c) az OKJ-ben szereplő katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt)
szakképesítés vagy
d) egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség
és az OKJ-ben szereplő tűzvédelmi főelőadó szakképesítés vagy
e) katasztrófavédelem alapképzési szakon (katasztrófavédelmi
műveleti, tűzvédelmi és mentésirányítási vagy iparbiztonsági
szakirány) szerzett felsőfokú végzettség vagy
f) rendészeti szervező szakképesítés (katasztrófavédelmi szervező
szakmairány, tűzvédelmi szervező szakmairány vagy iparbiztonsági
szervező szakmairány)”
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4. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

5

Az Iszr. 2. számú melléklete a következő 44. sorral egészül ki:
„44. emberi alkalmazásra kerülő
gyógyszerek és gyógyászati
segédeszközökkel kapcsolatos
kereskedelmi gyakorlat

általános orvos és
a) okleveles közgazdász pénzügy szakon vagy
b) okleveles közgazdasági elemző szakon vagy
c) okleveles közgazdász marketing szakon”
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5. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

6

Az Iszr. 4. számú melléklet 3., 4., 6., 7., 16., 18-20., 33. és 38. sorai helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„3. állattenyésztés
4. borászat

6. élelmiszer-biztonság és
élelmiszer-minőségügy

7. élelmiszeripari feldolgozás,
– beleértve élelmiszeripari
melléktermékek, hulladékok
feldolgozása – kivéve borászat

a) okleveles agrármérnök vagy
b) állattenyésztő mérnök vagy
c) állatorvos doktor
a) okleveles biomérnök vagy
b) okleveles vegyészmérnök vagy
c) okleveles élelmiszermérnök vagy
d) okleveles szőlész-borász mérnök vagy
e) szőlész-borász szakmérnök vagy
f) szőlő- és borgazdasági szakmérnök vagy
g) okleveles kertészmérnök vagy
h) okleveles agrármérnök
a) okleveles biomérnök vagy
b) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
c) okleveles élelmiszer-minősítő és egészségvédő
biomérnök vagy
d) okleveles vegyészmérnök vagy
e) okleveles vegyész vagy
f) okleveles élelmiszermérnök vagy
g) okleveles élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök
vagy
h) élelmiszer-biztonsági szakmérnök vagy
i) állatorvos doktor vagy
j) okleveles kertészmérnök vagy
k) okleveles agrármérnök vagy
l) okleveles gépészmérnök vagy
m) okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök vagy
n) okleveles gazdasági agrármérnök élelmiszer szakirány
vagy
o) élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiéniai szakmenedzser
vagy
p) minőségügyi rendszer menedzser
a) okleveles biomérnök vagy
b) okleveles élelmiszer biotechnológus vagy
c) okleveles vegyészmérnök vagy
d) okleveles élelmiszermérnök vagy
e) okleveles élelmiszerbiztonsági és –minőségi mérnök
vagy
f) élelmiszerbiztonsági szakmérnök vagy
g) pálinkamester szakmérnök (szeszipari termékek esetén)
vagy
h) okleveles gépészmérnök vagy
i) okleveles élelmiszeripari gépészmérnök vagy
j) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök vagy
k) okleveles kertészmérnök (gyümölcs/zöldségfeldolgozás
esetén) vagy
l) okleveles agrármérnök vagy
m) okleveles gazdasági agrármérnök (élelmiszer szakirány)
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7
16. halászat

18. keveréktakarmány-gyártás

19. mezőgazdasági és
élelmiszeripari gépesítés

20. mezőgazdasági és
élelmiszeripari vállalati
gazdálkodás

33. termőföld-értékbecslés

38. faanyagszármazás

a) halászati mérnök vagy
b) halászati szak-üzemmérnök vagy
c) halászati szakmérnök vagy
d) halászati-halgazdálkodási szakmérnök vagy
e) halászati szakelőadó vagy
f) okleveles agrármérnök
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles takarmányozási és takarmány-biztonsági
mérnök vagy
c) takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök
vagy
d) okleveles gépészmérnök
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
c) okleveles élelmiszeripari gépészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy
f) okleveles élelmiszeripari szakmérnök
a) okleveles gépészmérnök vagy
b) okleveles mezőgazdasági gépészmérnök vagy
c) okleveles élelmiszeripari gépészmérnök vagy
d) okleveles mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnök vagy
e) okleveles mezőgazdasági szakmérnök vagy
f) okleveles közgazdász gazdálkodási szakon vagy
g) okleveles agrármérnök vagy
h) okleveles gazdasági agrármérnök vagy
i) okleveles élelmiszermérnök vagy
j) okleveles kertészmérnök
OKJ-ban szereplő ingatlanvagyon-értékelő és –közvetítő
szakképesítés és
a) okleveles agrármérnök vagy
b) okleveles kertészmérnök vagy
c) meliorációs mérnök vagy
d) okleveles erdőrmérnök vagy
e) ingatlan-nyilvántartási szervező
a) okleveles erdőmérnök vagy
b) okleveles faipari mérnök”
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6. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

8
1. Az Iszr. 5. számú melléklet B) része 36. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
„36. hajógyártás, hajóépítés a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

okleveles gépészmérnök vagy
gépészmérnök vagy
okleveles közlekedésmérnök vagy
közlekedésmérnök
okleveles villamosmérnök vagy
villamosmérnök vagy
hajóépítőmérnök”

2. Az Iszr. 5. számú melléklet B) része a következő 39. sorral egészül ki:
„39. használati cikkek piaci egyetemi vagy főiskolai szintű alapképzésben szerzett végzettség és
ár- és értékbecslése
a) az OKJ-ben szereplő műtárgy becsüs szakképesítés vagy
b) az OKJ-ben szereplő bútor-szőnyeg becsüs szakképesítés vagy
c) az OKJ-ben szereplő festmény becsüs szakképesítés vagy
d) az OKJ-ben szereplő híradástechnikai becsüs szakképesítés vagy
e) az OKJ-ben szereplő ékszerbecsüs szakképesítés”
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7. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
„9. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

9

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
gyógypedagógiai
és egyes pszichológiai területeken
Szakterület megnevezése
1. értelmi fogyatékosok gyógypedagógiája

2. hallássérültek gyógypedagógiája

3. látássérültek gyógypedagógiája

4. logopédia

5. mozgásszervi fogyatékosok
gyógypedagógiája

6. pszichopedagógia

7. autizmus spektrum zavarok pedagógiája

Képesítési feltétel
pedagógus szakvizsga és
a) oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár vagy
b) értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy
c) gyógypedagógus értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon vagy
d) tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy
e) gyógypedagógus tanulásban akadályozottak
pedagógiája szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár vagy
b) hallássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy
c) gyógypedagógus hallássérültek pedagógiája
szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) tiflopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár
vagy
b) látássérültek pedagógiája szakos
gyógypedagógiai tanár vagy terapeuta vagy
c) gyógypedagógus látássérültek pedagógiája
szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) logopédia szakos gyógypedagógiai tanár vagy
terapeuta vagy
b) gyógypedagógus logopédia szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár vagy terapeuta vagy
b) gyógypedagógus szomatopedagógia
szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai
tanár vagy terapeuta vagy
b) gyógypedagógus pszichopedagógia
szakirányon
pedagógus szakvizsga és
a) gyógypedagógus autizmus spektrum
pedagógiája szakirányon vagy
b) gyógypedagógus autizmus spektrum zavarok
pedagógiája szakirányon
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8. munka- és szervezetpszichológia
9. pedagógiai pszichológia

10. tanácsadó pszichológia

okleveles pszichológus és munka- és
szervezetpszichológiai szakpszichológia
szakvizsga
okleveles pszichológus és pedagógiai
szakpszichológia szakvizsga vagy
okleveles pszichológus és óvoda- és
iskolapszichológiai szakpszichológia
szakvizsga
okleveles pszichológus és tanácsadó
szakpszichológia szakvizsga”

3848

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

8. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
„11. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

11

Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek a lakásés építésügyi, településrendezési, valamint az idegenforgalmi területeken
A)
Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek
településrendezési területeken
Szakterület megnevezése
1. településrendezés

Képesítési feltétel

okleveles településmérnök
2. településrendezési zöldfelületi és okleveles tájépítész mérnök
tájrendezési szakértés
B)
Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek építésügyi
területeken
Szakterület megnevezése
1. belsőépítészet
2. építési beruházás
3. építési szakipar
4. építési szerelőipar
5. építészet
6. épületvillamosság
7. építőanyag-ipar
8. épületenergetika
9. épületfizika
10. épületgépészet
11. épületszerkezet
12. geotechnika, mélyépítés
13. hídszerkezet
14. tartószerkezet (statika)

Képesítési feltétel
a) okleveles építész tervező művész vagy
b) okleveles belsőépítész környezettervező művész
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles építőmérnök
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles szerkezet- építőmérnök
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles szerkezet- építőmérnök
okleveles építészmérnök
okleveles villamosmérnök
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles szerkezet- építőmérnök
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles gépészmérnök
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles szerkezetépítő mérnök vagy
c) okleveles gépészmérnök
a) okleveles épületgépész mérnök vagy
b) okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy
c) okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány
a) okleveles építészmérnök,
b) okleveles szerkezet- építőmérnök
okleveles építőmérnök
okleveles szerkezet- építőmérnök (emelt szintű szakirányú
kredit- tartalommal)
a) okleveles szerkezet-építőmérnök,
b) okleveles építészmérnök
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C)
Igazságügyi szakértői szakterületek és az azokhoz kapcsolódó képesítési feltételek lakásügyi
és idegenforgalmi területeken
Szakterület megnevezése
1. ingatlan-értékbecslés

2. idegenforgalom

Képesítési feltétel
ingatlanszakértői szakon szerzett egyetemi szakmérnök vagy
ingatlangazdálkodási szakértő vagy az OKJ-ben szereplő
ingatlanközvetítő szakképesítés és
a) okleveles építészmérnök vagy
b) okleveles építőmérnök vagy
c) szerkezetépítő szakon végzett okleveles építőmérnök vagy
d) okleveles magasépítő üzemmérnök vagy
e) okleveles építész
a) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban alapképzésben
szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplő idegenvezető
szakképesítés vagy
b) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban alapképzésben
szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplő idegenforgalmi
menedzser szakképesítés vagy
c) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban alapképzésben
szerzett végzettség és az OKJ-ben szereplő idegenforgalmi
szakmenedzser szakképesítés vagy
d) közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon vagy
e) közgazdász gazdálkodási szakon vagy
f) egyetemi szakközgazdász, turizmus szakon vagy
g) turizmus szakértő vagy
h) főiskolai szakközgazdász, idegenforgalmi és szálloda
vállalkozási szakon vagy
i) idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakértő”
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9. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
„15. számú melléklet a 9/2006. (II. 27.) IM rendelethez

13
Szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalat és a névjegyzékbe való felvételhez
szükséges szakmai gyakorlati idő
A névjegyzékbe való felvételhez
a 6. § (1) bekezdés d) pontja
szerint szükséges gyakorlati idő
1. gépjármű-közlekedési
250 óra, melyből
a) egyetemi végzettség esetében:
műszaki (javítás, karbantartás, a) szakértői meghallgatáson
3 év
járműértékelés)
töltött idő: legalább 15 óra,
b) az 5. számú melléklet A) rész
b) szemlén töltött idő: legalább 21. pontjában megjelölt
25 óra.
szakirányú továbbképzési szakon
szerzett szakképzettség esetében:
2 év
2. közúti jármű vizsgálat
250 óra, melyből
a) egyetemi végzettség esetében:
a) szakértői meghallgatáson
3 év
töltött idő: legalább 15 óra,
b) az 5. számú melléklet A) rész
b) szemlén töltött idő: legalább 24. pontjában megjelölt
25 óra.
szakirányú továbbképzési szakon
szerzett szakképzettség esetében:
2 év
3. közúti járműtervezés
250 óra, melyből
a) egyetemi végzettség esetében:
műszaki
a) szakértői meghallgatáson
3 év
töltött idő: legalább 15 óra,
b) az 5. számú melléklet A) rész
b) szemlén töltött idő: legalább 25. pontjában megjelölt
25 óra.
szakirányú továbbképzési szakon
szerzett szakképzettség esetében:
2 év
4. Az 1-3. pontban meg nem
250 óra, melyből
3 év”
jelölt szakterületek esetében
a) szakértői meghallgatáson
töltött idő: legalább 15 óra,
b) szemlén töltött idő: legalább
25 óra.
Szakterület megjelölése

A szakértőjelölti
közreműködés mennyisége
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10. melléklet a 21/2014. (III. 13.) KIM rendelethez

14
A Cvhr. 1. számú mellékletének a „22 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A
külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének adatai”
elnevezésű táblázat 2/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép:
„
2/1.
A külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv adatai:
Természetes személy(ek) adatai:
Név:
Anyja neve:
város,
község

Lakóhely:
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

Külföldi lakóhely:

lépcsőház

emelet

ajtó
város,
község

–
közterület
neve

házszám,
helyrajzi szám

épület

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

lépcsőház
1

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
A nem természetes személy adatai:

–

Cég esetén cégjegyzékszám:

–

Civil szervezet esetén a nyilvántartási szám:
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási szám:4
Külföldi cég, szervezet esetén a nyilvántartási hatóság:4
Elnevezése:
Székhelye:

város,
község

–
közterület
neve
házszám,
helyrajzi szám

épület

lépcsőház

kerület
közterület jellege
(út, utca, tér stb.)

emelet

ajtó

Külföldi személy esetén a kézbesítési megbízott adatai:
Jogviszony kezdete:

év

hó

nap

Jogviszony vége:

év

hó

nap
folytatás:7

„

1

	
  A	
  kézbesítési	
  megbízott	
  adatait	
  pótlapon	
  kell	
  megadni.	
  
	
  Kitöltése	
  abban	
  az	
  esetben	
  kötelező,	
  ha	
  a	
  külföldi	
  cég,	
  szervezet	
  rendelkezik	
  ilyen	
  adattal.	
  	
  
7
	
  Amennyiben	
  további	
  adatokat	
  kíván	
  a	
  cégjegyzékbe	
  bejegyezni,	
  akkor	
  a	
  folytatást	
  x -‐szel	
  jelölje.	
  
4
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2014. (III. 13.) KIM rendelete
a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet módosításáról
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 26. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a kormányhivatalokat
felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § a) pontja szerinti feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV. 16.) KIM rendelet 2. számú melléklete helyébe
az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2014. március 15-én lép hatályba.
		
		

Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 22/2014. (III. 13.) KIM rendelethez
„2. melléklet a 21/2012. (IV.16.) KIM rendelethez

A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása (GFO)
GFO'2014 kód

GFO'2014 megnevezés

1, 2

Vállalkozás

1

Jogi személyiségű vállalkozás
11

Gazdasági társaság
113

Korlátolt felelősségű társaság

114

Részvénytársaság

116

Közkereseti társaság

117

Betéti társaság

12

Szövetkezet
121

Szociális szövetkezet

122

Takarék- és hitelszövetkezet

123

Iskola szövetkezet

124

Agrárgazdasági szövetkezet

126

Biztosító szövetkezet

128

Foglalkoztatási szövetkezet

129

Egyéb szövetkezet

13

Egyéb jogi személyiségű vállalkozás
131

Ügyvédi iroda

132

Szabadalmi ügyvivő iroda

133

Vízitársulat

135

Erdőbirtokossági társulat

136

Végrehajtó iroda

137

Közjegyzői iroda

14

Jogi személyiségű európai gazdasági vállalkozások
141

Európai részvénytársaság (SE)

142

Európai szövetkezet (SCE)

143

Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés

144

Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
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2

Jogi személyiség nélküli vállalkozás
21

Jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet
214

22

Víziközmű-társulat
Gazdasági tevékenységet végző jogalany

226

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

227

Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye

228

Egyéni cég

23

Önálló vállalkozó
231

Egyéni vállalkozó

232

Egyéb önálló vállalkozó

233

Adószámmal rendelkező magánszemély

3

Költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek
31

Központi költségvetési irányító és költségvetési szervek
311

Központi költségvetési irányító szerv

312

Központi költségvetési szerv

32

Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
321

Helyi önkormányzat

322

Helyi önkormányzati költségvetési szerv

325

Önkormányzati hivatal (költségvetési szerv)

327

Helyi önkormányzatok társulása

328

Területfejlesztési önkormányzati társulás

34

Köztestületi költségvetési irányító és költségvetési szervek
341

Köztestületi költségvetési irányító szerv

342

Köztestületi költségvetési szerv

35

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési
szervek
351

Országos nemzetiségi önkormányzat

352

Országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

353

Országos nemzetiségi önkormányzatok társulása

36

Területfejlesztési tanácsok
362

Térségi fejlesztési tanács
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37

3855

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek
371

Helyi nemzetiségi önkormányzat

372

Helyi nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv

373

Helyi nemzetiségi önkormányzatok társulása

38

Költségvetési rend szerint gazdálkodó egyéb szervek
381

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv

382

Költségvetési rend szerint gazdálkodó, önkormányzati költségvetési körbe tartozó szerv

383

Állami felsőoktatási intézmény által fenntartott közoktatási, köznevelési intézmény

39

Költségvetési technikai kódok
391

Központi kezelésű előirányzat

392

Fejezeti kezelésű előirányzat

393

Elkülönített állami pénzalap

394

Nyugdíjbiztosítási Alap

395

Egészségbiztosítási Alap

396

Nemzeti Együttműködési Alap

397

Járási hivatalok

5, 6

Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezet
51-59, 69

5

Statisztikai nonprofit szervezetek
Jogi személyiségű nonprofit szervezet

51-52

Egyesület

51

Párt, érdekképviselet, szövetség, az egyesület jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egysége
511

Párt

512

Szakszervezet

513

Egyéb munkavállalói érdekképviselet

514

Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet

515

Országos sportági szakszövetség

516

Egyéb sportszövetség

517

Egyéb szövetség

519

Egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
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52

Az egyesület egyéb formái
521

Sportegyesület

524

Kölcsönös biztosító egyesület

525

Vallási tevékenységet végző szervezet

526

Polgárőr egyesület

528

Nemzetiségi egyesület

529

Egyéb egyesület

54

Köztestület
541

Kamara

549

Egyéb köztestület

55

Egyházi jogi személy
551

Bevett egyház

552

Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy

555

Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy

559

Egyházi szervezet technikai kód

56

Alapítvány, jogi személyiségű intézménye és szervezeti egysége
561

Közalapítvány

562

Közalapítvány önálló intézménye

563

Egyéb alapítvány önálló intézménye

564

Pártalapítvány

565

Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége

569

Egyéb alapítvány

57

Nonprofit gazdasági társaság
572

Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

573

Nonprofit részvénytársaság

574

Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

575

Nonprofit közkereseti társaság

576

Nonprofit betéti társaság

58

Pénztárszervezet
581

Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár

582

Magánnyugdíjpénztár

583

Vegyes nyugdíjpénztár

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

59

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
591

Egyesülés

593

Lakásszövetkezet

599

Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet

6

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
61

Jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet
611

69

7, 8, 9

Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete
Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

692

Társasház

693

Építőközösség

699

Egyéb, jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet

Átmeneti és technikai kódok

7

Egyéb gazdasági szervezet
71

Állami gazdálkodó szervezet
711

72

Állami vállalat
Egyéb vállalat

721
73

Leányvállalat
Megszűnt gazdálkodási forma

731

Gazdasági munkaközösség

732

Közös vállalat

734

Polgári jogi társaság

735

Művészeti alkotóközösség

736

Közhasznú társaság

737

Egyes jogi személyek vállalata

738

Egyéb, máshova nem sorolt vállalat

739

Egyéb megszűnt gazdálkodási forma

8

Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
81

Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
811

Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység
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9

Technikai kód
91

Alap
915

Befektetési alap

916

Országos Betétbiztosítási Alap

918

Pénztárak garanciaalapja

919

Egyéb alap

92

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
921

93

Munkavállalói résztulajdonosi program szervezete
Egyéb adóalany

931

Egyéb adóalany

932

Adószámmal rendelkező külföldi vállalkozás

94

Külföldi diplomáciai, konzuli testület, egyéb területen kívüli szervezet
941

Külföldi diplomáciai, konzuli testület

942

Egyéb területen kívüli szervezet

96

Háztartás
961

Háztartás”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 99/2014. (III. 13.) KE határozata
vezérőrnagyi előléptetésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Szabó István dandártábornokot 2014. március 15-ei hatállyal
vezérőrnaggyá előléptetem.
Budapest, 2014. március 5.
		Áder János s. k.,
		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 6.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01293/2014.

A köztársasági elnök 100/2014. (III. 13.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés e) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény
4. §-a alapján – a honvédelmi miniszter javaslatára – Dr. Pogácsás Imre ezredest 2014. március 15-ei hatállyal
dandártábornokká kinevezem.
Budapest, 2014. március 5.
		Áder János s. k.,
		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2014. március 6.
		

Dr. Hende Csaba s. k.,

		

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/01349/2014.

3860
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A Kormány 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról
és egyes kormányhatározatok módosításáról
1. A Kormány
a)
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi
CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet
címrendjének a 17. Hajmáskéri iskolafejlesztés címmel történő kiegészítését;
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
b)
az Áht 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
ba)
158,8 millió forint egyszeri átcsoportosítását, valamint
bb)
734,6 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész
tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 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:
Miniszterelnökséget vezető államtitkár, nemzeti fejlesztési miniszter, külügyminiszter,
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, a fejezetüket érintő átcsoportosítások
tekintetében
Határidő:
2014. december 15.
c)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a Kvtv. helyi önkormányzatok támogatásait tartalmazó
költségvetési fejezetéből a hajmáskéri iskolafejlesztés érdekében nyújtandó támogatás felhasználásának
és elszámolásának feltételeiről 2014. március 31-éig támogatási megállapodást köt Hajmáskér Község
Önkormányzatával;
d)
egyetért azzal, hogy a belügyminiszter a támogatást – az 1. pont c) alpontja szerinti megállapodás
megkötését követően, legkésőbb 2014. december 15-éig történő elszámolási kötelezettséggel – folyósítsa
Hajmáskér Község Önkormányzata számára.
2. A rendkívüli kormányzati intézkedésre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1482/2013.
(VII. 26.) Korm. határozatban a „2014. június 30.” szövegrész helyébe a „2014. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség
XVIII. Külügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.
Államháztartási egyedi
azonosító
346695

Fejezet
szám

IX.
XVII.

Cím
szám

20

5

277045

XLII.
263478
LXV.
263167
294502

XI.

297102

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

17

030164
XVIII.

Alcím
szám

42

4

Kiemelt
előir.
szám

K8
33

22

2

K5

2

K1
K2
K3

2

K5

6

K8

1

K3

17

K5
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Alcím
szám

Jogcím

Jogcím

Kiemelt
előir.

csop.
szám

szám

szám

3

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Helyi önkormányzatok támogatásai
Hajmáskéri iskolafejlesztés
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelőirányzat

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Egyéb felhalmozási célú kiadások

158,8

Egyéb működési célú kiadások
Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Humanitárius segélyezés
Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Egyéb működési célú kiadások
Bethlen Gábor Alap
Alapból nyújtott támogatások
Egyéb támogatások
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Dologi kiadások
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Egyéb működési célú kiadások
Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím

Jogcím

BEVÉTEL

csop.
név

név

Kiemelt előirányzat
neve

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
jogszabály/ határozat
áthúzódó
száma
hatása
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1. melléklet az 1123/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz

350,0

1,6
0,4
28,0

154,6

154,6
200,0
-893,4
A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Millió forintban, egy tizedessel
A módosítás
következő
A módosítást elrendelő
évre
áthúzódó
hatása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

jogszabály/ határozat
száma

154,6

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Államháztartási egyedi
azonosító
294502

030164

277045

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

Kiemelt

Fejezet

Cím

Alcím

Jog-

Jog-

T Á M O GAT Á S

szám

szám

szám

cím
csop.

cím
szám

előir.
szám

név

név

név

cím
csop.

cím
név

Kiemelt előirányzat

szám
XI.
XVII.

XVIII.

1
20

5

33

22

2

2

név

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
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.

következő
évre

neve

áthúzódó
hatása

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Hazai fejlesztési programok
Turisztikai célelőirányzat
Külügyminisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
Humanitárius segélyezés

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

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

200,0

350,0

30,0

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I.n.év
893,4

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

893,4

3861

3862
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A Kormány 1124/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Vidékfejlesztési Minisztérium peres ügyeiből eredő fizetési kötelezettségekről és azok finanszírozásáról
A Kormány a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban:
Kvtv.) 5. melléklet 2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet,
20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 13. Peres ügyek alcím 325 883 ezer forint összeggel történő túllépését.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1125/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó kiemelt feladatok finanszírozásáról
A Kormány egyetért a Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz kapcsolódó, 2014. évi további kiemelt lovas
rendezvények támogatásával, ezért felhívja a vidékfejlesztési minisztert, hogy a nemzetgazdasági miniszter
bevonásával készítsen előterjesztést a 2014. évi Nemzeti Vágta, a 2014. évi Egyes-fogathajtó Világbajnokság és
a 2014. évi Lovas Világkupa lebonyolításához szükséges 155,0 millió forint összegű forrás finanszírozásáról.
Felelős:
vidékfejlesztési miniszter
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. július 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1126/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozatának létrehozásához szükséges forrásigényről
A Kormány
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében a Kolozsvári
Református Kollégium Szakiskolai Tagozat létrehozásának első üteméhez 150,0 millió forint egyszeri
átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel
a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)
1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen
Gábor Alap támogatása alcím javára, a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 17. 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:
nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes
Határidő:
2014. november 15.
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a közigazgatási és igazságügyi miniszter bevonásával
gondoskodjon arról, hogy a Kolozsvári Református Kollégium Szakiskolai Tagozat létrehozásának további üteméhez
47,8 millió forint 2014. év második féléve során rendelkezésre álljon.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidő:
2014. július 30.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a ....../2014.(......) Korm. határozathoz

XLII. A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
LXV. Bethlen Gábor Alap
XI. Miniszterelnökség
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

XLII.
263478
LXV.
263167

297102

XI.

Cím
szám

42

4

17

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

LXV.
284901

Cím
szám

2

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

2

Kiemelt
előir.
szám

K5

6

K8

K5
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

3

Kiemelt
előir.
szám

B1

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A költségvetés közvetlen bevételi és kiadásai
Alapok támogatása
Bethlen Gábor Alap támogatása
Bethlen Gábor Alap
Alapból nyújtott támogatások
Egyéb támogatások

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Módosítás
(+/-)

Egyéb működési célú kiadások

150,0
-150,0

Egyéb működési célú kiadások

Jogcím
név

Bethlen Gábor Alap
Költségvetési támogatás
Eseti támogatás

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

150,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Miniszterelnökség
Rendkívüli kormányzati intézkedések

Fejezet
név

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve
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1. melléklet az 1126/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

150,0

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb:
azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Jogcím
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

Módosítás
(+/-)

I.n.év

150,0

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

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

150,0

3863

3864

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 38. szám

A Kormány 1127/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Hudec Héten történő részvételének, valamint a Debreceni Egyetem
által kiadni tervezett tanulmányi kötet támogatásával összefüggésben a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem képviselőinek a Sanghajban megnyitott „Hudec Memorial Hall”-ban,
2014. március 18–22. között szervezett programsorozaton való részvételének támogatása érdekében
3000 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet X. Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 25. Fejezeti általános tartalék alcím terhére,
b)
a Debreceni Egyetem által kiadni tervezett tanulmányi kötet előállításának támogatása érdekében
100 ezer forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a 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 terhére,
a Kvtv. 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím javára az 1. melléklet
szerint.
Felelős:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
emberi erőforrások minisztere
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2014.

Államháztartá
si egyedi
azonosító

227942

Fejezet
szám

XX.

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

5

Kiemelt
előir.
szám

K3
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák

A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

Dologi kiadások
Beruházások

Fejezet
Államháztartá szám
si egyedi
azonosító

20

2

Cím Alcím
szám szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Államháztartá
si egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

XX.

-100
-3 000

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

ezer forintban

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Cím Alcím
szám szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

T Á M O GAT Á S

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Emberi Erőforrások Minisztériuma
Egyetemek, főiskolák
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
X.
Fejezeti kezelésű előirányzatok
20
Célelőirányzatok
2
232292
1
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
10025
25
Fejezeti általános tartalék
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Összesen
1 példány
Fejezetet irányító szerv
időarányos
1 példány
Állami Számvevőszék
teljesítményarányos
1 példány
Magyar Államkincstár
egyéb: azonnal
2 példány
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
227942

ezer forintban
A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat
száma

2 000
1 100

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Célelőirányzatok
232292
1
KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása
K3
Dologi kiadások
10025
25
Fejezeti általános tartalék
K5
Egyéb működési célú kiadások
Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
X.

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása
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1. melléklet az 1127/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz

5

ezer forintban

3 100

-100
-3 000

I.n.év

3 100

II. n.év

III.n.év

IV.n.év

3 100

3865

3866
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A Kormány 1128/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról
A Kormány
1. megállapítja a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 3. prioritását az 1. melléklet
szerint,
2. visszavonja a Gandhi Gimnázium és Kollégium köznevelési intézmény fejlesztését célzó kiemelt tervezési
felhívás közzétételéről és a Dél-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának
módosításáról szóló 1006/2014. (I. 17.) Korm. határozat 1. pontját és 1. mellékletét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 3. prioritás: Humán közszolgáltatások fejlesztése

Dél-dunántúli Operatív Program
Akcióterv	
  2011-‐2013

1. Prioritás tartalma
Prioritás tartalma
A humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása - kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben - komplex szolgáltatásokat nyújtó integrált kis- és
mikrotérségi humán szolgáltató hálózatok és központjaik kialakításával, a bevont hátrányos helyzetű személyek számának növelése a fenntartható szociális foglalkoztatásban,
közintézmények akadálymentesítésének és az e-közigazgatás fejlesztéseinek támogatása.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)
2011
2012
2013
4,72

3,94

Tervezett ESZA arány:

11,13

max 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

3.

Összesen

2,47
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1. melléklet az 1128/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft)

2007-2010

2011

2012

2013

2014-2015

Összesen

32,09

0,50

5,98

4,14

0,50

43,21

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

3.1.1.

Akadálymentesítés

3.1.2.

Integrált kis- és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése

0,00

3,30

3.1.3.

Egészségügyi és szociális ellátás
fejlesztése

4,72

0,64

E-közigazgatás fejlesztése

0,00

0,00

4,72

3,94

3.1.4.

3. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

2013
A konstrukció 2011-2013-ban nem indul.
Közoktatási infrastruktúra fejlesztése. A konstrukció keretében
1,74
óvodai feladatellátási helyek - kapacitásbővítéssel egybekötött fejlesztése támogatható.
1.) Integrált mikrotérségi alapfokú egészségügyi és szociális
szolgáltató központok fejlesztése.
2.) Egészségügyi rehabilitációs fejlesztések támogatása a
lakossági hozzáférés növelése és a
földrajzi-regionális és szakmai-tartalmi egyenlőtlenségeinek
0,72
csökkentése érdekében.
3.) Gyermekek napközbeni ellátását nyújtó intézmények
infrastrukturális fejlesztése.
4.) A régió szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró civil
szervezetek infrastrukturális feltételeinek fejlesztése és
kapcsolódó programjainak támogatása.
Térségi közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek informatikai
0,00
fejlesztése.
2,47

emberi erőforrások minisztere
emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

emberi erőforrások minisztere

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

közigazgatási és igazságügyi miniszter

3867
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A Kormány 1129/2014. (III. 13.) Korm. határozata
az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú („Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő
rehabilitációja” című) projekt támogatásának növeléséről
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉMOP-3.1.2./C-09-2f-2010-0001 azonosító számú, „Salgótarján
városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja” című kiemelt projekt elszámolható közkiadásának
160 952 359 forinttal történő növelését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének módosításához.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

Projekt
azonosító
száma

B

Projekt
megnevezése

C

Támogatást
igénylő neve

3.

4.

Összesen:

D

E

A támogatási szerződésben
jelenleg szereplő elszámolható
közkiadás
támogatás
összege (Ft)

2.

Salgótarján
ÉMOP3.1.2./C-09- városközpontjának
funkcióbővítő
2f-2010rehabilitációja
0001

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

Salgótarján
Megyei Jogú
Város
Önkormányzata

988 686 429

önerő összege
(Ft)

341 696 991

1 330 383 420

F

G

A költségnövekmény
elfogadásával a támogatási
szerződés módosításában
szerepeltethető elszámolható
közkiadás
támogatás
önerő összege
összege (Ft)
(Ft)

1 110 160 838

381 174 941

1 491 335 779

H

I

J

A költségnövekmény
Projekt rövid bemutatása
támogatás
része (Ft)

121 474 409

önerő része
(Ft)

39 477 950

A városközpontban megvalósuló kiemelt
projekt
több
évtizedre
visszanyúló
strukturális problémák megoldására kíván
komplex, egymáshoz szervesen illeszkedő
projektelemekkel megoldást kínálni.
A városi funkciók bővüléséhez járul hozzá a
városközpont egyik kiemelt közösségi,
szabadidős létesítménye, az Apolló mozi,
amelynek komplex felújítására kerül sor új
funkciók kialakításával (pl.: pódium színpad,
klubhelység, játszóház), ezáltal alternatív
kulturális központként működik a jövőben.
Ehhez szorosan kapcsolódik a városi funkciót
erősítő, „Múzeum tér felújítása” projektelem.
A
városközpont
feltárását
és
a
parkolókapacitás-hiányának
enyhítését
eredményezi a Március 15. utca felett
megvalósuló parkolóház, amely teraszos
kialakításával, zöldfelületével illeszkedik a
belváros domborzati viszonyaihoz.
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160 952 359

3869

3870
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A Kormány 1130/2014. (III. 13.) Korm. határozata
az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, („Korszerű forgalomszervezési és utastájékoztatási
rendszer térségi bevezetése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi
mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Nógrád Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam többségi
befolyása alatt álló gazdasági társaság,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0002 azonosító számú, „Korszerű
forgalomszervezési és utastájékoztatási rendszer térségi bevezetése” című projektre (a továbbiakban: projekt)
megítélt támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet a projekt 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 nemzetgazdasági minisztert, hogy a projekt tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1131/2014. (III. 13.) Korm. határozata
az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú („A Hatvani Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex
fejlesztése” című) projekttel összefüggésben biztosítéknyújtási kötelezettség alóli egyedi mentesítésről
A Kormány
1. megállapítja, hogy
a)
a Hatvani Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Magyar Állam többségi befolyása alatt
álló gazdasági társaság,
b)
az a) alpontban meghatározott kedvezményezett az ÉMOP-5.1.2-09-2009-0003 azonosító számú, „A Hatvani
Volán Zrt. közösségi közlekedés komplex fejlesztése” című projektre (a továbbiakban: projekt) megítélt
támogatást a nemzeti vagyon fejlesztésére fordítja,
2. mentesíti az 1. pont a) alpontjában meghatározott kedvezményezettet a projekt 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 nemzetgazdasági minisztert, hogy a projekt tekintetében a 2. pont szerinti mentesítés érvényesítéséhez
szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

3871
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A Kormány 1132/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Közép-Magyarországi és a Nyugat-Dunántúli Operatív Programok keretében turizmusfejlesztési tárgyú
kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről és támogatásuk jóváhagyásáról
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet
a)
1. pontjában foglalt táblázat szerint a KMOP-3.1.1/E-2013-0001 azonosító számú, a „Márianosztra – Nagyirtás
közötti kisvasút teljes, turisztikai célú helyreállítása” című,
b)
2. pontjában foglalt táblázat szerint az NYDOP-2.1.1/A-13-k-2014-0001 azonosító számú, a „Batthyány
Örökségközpont kialakítása Körmenden” című
projektjavaslatok kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti kiemelt projektek támogatási szerződései megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet az …/2014. (…) Korm. határozathoz

3872
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1. A Közép-Magyarországi Operatív Program akciótervében nevesített projekt

1.

2.

B

C

D

E

F

G

Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Akciótervi
nevesítés
támogatási
összege
(Ft)

Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás
összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

A fejlesztés keretében
Márianosztra–Nagyirtás
szakaszon 6,9 km vasúti pálya
újjáépítése mellett, az útátjárók
felújítása, átereszek, hidak
rekonstrukciója történik meg,
valamint kialakításra kerül a
Bezinarét megállóhely és a
pálya erdei szakaszán 3 db
csonka vágány. Márianosztrán
és Nagyirtáson megvalósul a
megállóhely vágányainak
bővítése kitérővel, peronokkal
és megfelelő megközelítési
lehetőségekkel. A komplex
projekt részét képezik olyan
szakmai tevékenységek,
melyeket a projektgazda saját
forrásból, a nem elszámolható
rész terhére valósít meg, így a
fogadó épület, turista központ,
kiállítótér kialakítása, kocsiszín
(Remiz) kiépítése történik meg
Márianosztrán, valamint
fogadó épület kialakítása,
közművesítéssel Nagyirtáson.
Saját forrásból történik egy
motorkocsi, egy
személyszállító kocsi és két
napelemes jármű beszerzése.

1. A támogatási szerződés megkötésének feltételei:
a) módosítani szükséges „A Támogatott turisztikai attrakció
látogatottsága” és a „Támogatott turisztikai attrakció árbevétele”
indikátorok célértékei tekintetében a projekt adatlap III.7. pontját,
valamint a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT)
4.3. és 7.5. pontját,
b) javítani szükséges a projekt adatlap III.6. pontjában lévő
cselekvési ütemtervet,
c) be kell nyújtani egy mérföldköveket tartalmazó részletes
cselekvési ütemtervet annak bemutatására, hogy a fenntartási időszak
megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése, a többi
pályaszakasz üzemeletetőjével való együttműködés és az üzemeltetői
szerződés megkötése hogyan valósul meg a projekt befejezéséig,
d) ki kell egészíteni az MT 9. oldalán található, a teljes beruházási
költségeket bemutató táblázatot a Kiemelt projekt felhívás C3.3
pontjának előírása szerint,
e) a projektgazdának nyilatkoznia kell arról, hogy a projekt
keretében beszerzésre kerül olyan személyszállító kocsi, amely
eleget tesz az akadálymentesség kritériumainak.

KMOP-3.1.1/E2013-0001

Márianosztra Nagyirtás
közötti kisvasút
teljes,
turisztikai célú
helyreállítása

Ipoly Erdő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság

600 000 000

600 000 000

2. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltételek:
a) pótolni szükséges a tervező nyilatkozatát arról, hogy a releváns
projektelemek (peron, megálló és weboldal) esetében az
akadálymentesítés megfelel az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek,
valamint a „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű
hozzáférésének megteremtéséhez” című mellékletben foglalt
követelményeknek a Kiemelt Projekt Felhívás részét képező
sablonban,
b) pótolni szükséges az MT kiegészített, 6.3. Marketing terv
fejezetét, amelyben be kell mutatni a konkrét marketingakciókat és
konkrét marketing eszközöket az MT 3.2. fejezetében meghatározott
célcsoportokhoz hozzárendelve, valamint ezek féléves ütemezését és
költségvetését a megvalósítási és fenntartási időszakban,
c) be kell mutatni a projektgazda saját fejlesztésű napelemes, illetve
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A

3. A záró kifizetési kérelemmel összefüggő feltételek:
a) a záró kifizetési kérelem elfogadásáig szükséges benyújtani az
összehangolt menetrendet, illetve a Szob–Márianosztra és a
Nagybörzsöny–Nagyirtás
szakaszok
üzemeltetőivel
kötött
együttműködési megállapodást, amely tartalmazza a közös
jegyértékesítéssel, és a marketinggel kapcsolatos együttműködést,
b) a záró kifizetési kérelem elfogadásának feltétele, hogy megkötésre
és bemutatásra kerüljön a fejlesztés működtetését biztosító
üzemeltetői szerződés.
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a piacról beszerezni kívánt egyéb járművek főbb paramétereit,
valamint a megvalósuló pálya és az azon közlekedő járművek
paraméterei közötti megfelelőséget.

2. A Nyugat-Dunántúli Operatív Program akciótervében nevesített projekt

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

Projekt
azonosító
száma

Projekt
megnevezése

Támogatást
igénylő neve

Akciótervi
nevesítés
támogatási
összege
(Ft)

Akciótervi
nevesítés
elszámolható
közkiadás
összege (Ft)

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

NYDOP2.1.1/A-13-k2014-0001

Batthyány
Örökségközpont kialakítása
Körmenden

Körmend Város
Önkormányzata

800 000 000

800 000 000

A körmendi Battyhány
Örökségközpont kialakításának
célja a Batthyány család
kiemelkedő személyiségeinek,
Körmend és környékének tájitermészeti, épített és kulturális
örökségének bemutatása. Az
egykori lovarda felújításával
létrejön a kastélyegyüttes
fogadóépülete, ezen belül
időszaki kiállítóterek, pihenőtér
és ruhatár elhelyezése,
valamint múzeumi ajándékbolt
és az úgynevezett „Liktárium”
(gyógynövényes bemutatóhely)
kialakítása tervezett. A projekt
tartalmazza még az épület
teljes körű
akadálymentesítését, a
kiszolgáló helyiségek, mosdók
korszerűsítését, valamint
innovatív kiállítástechnikai
eszközök beszerzését is.

1. A támogatott tevékenységhez kapcsolódó kifizetési kérelem
benyújtásáig teljesítendő feltétel:
szükséges az üzleti marketing terv kidolgozásakor a Liktáriumban
értékesítésre kerülő speciális termékek körének konkrét bemutatása,
ezen felül azok árképzése, a helyi termelői háttér és a kapcsolódó
termékfejlesztési elképzelések konkrét bemutatása, szerződéses
előkészítése.
2. Az első kifizetési kérelem benyújtásáig teljesítendő feltételek:
a) dokumentumokkal alá kell támasztani a projektjavaslatban
felsorolt, már meglévő együttműködéseket, és be kell mutatni, hogy
a térségi turisztikai termékcsomagok kialakítása érdekében milyen
módon történhet a pontszerűen elhelyezkedő turisztikai szolgáltatók,
vonzerők és térségi szálláskapcsolatok együttműködésbe történő
bevonása,
b) ki kell szélesíteni projekt célcsoportjait, figyelemmel a külföldi,
határmenti turisták és a térség turisztikai kínálatát igénybe vevő
vendégek megjelentetésére, ezzel összefüggésben pedig szükséges
kidolgozni a többnyelvű informálás biztosításának lehetőségeit.

3873
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A Kormány 1133/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról
és a prioritás keretének növeléséről
A Kormány
1. megállapítja a Közép-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének 2. prioritását
az 1. melléklet szerint, a 2. prioritáson szükséges többletkötelezettség-vállalás jóváhagyásával,
2. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a Közép-Dunántúli Operatív Program 2. prioritása keretének 1,886 milliárd forinttal
történő növelését azzal, hogy a keret a meghatározható maximális uniós társfinanszírozási aránynak megfelelően,
a rendelkezésre álló uniós források összegéig elszámolásra kerül,
3. egyetért azzal, hogy a 2. pontban megjelölt prioritás vonatkozásában 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 29/A–29/C. § szerinti többlet-kötelezettségvállalás
a jövőben csak a 2. pontban foglaltak figyelembevételével legyen vállalható,
4. visszavonja a regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek módosításáról és
a Nyugat-Dunántúli Operatív Program 5. prioritás keretének növeléséről szóló 2057/2013. (XII. 31.) Korm. határozat
5. mellékletének 2. prioritásra vonatkozó részét.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

I. Prioritás bemutatása: 2. prioritás: Turizmusfejlesztés
Közép-Dunántúli Operatív Program
Akcióterv 2011-2013
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás egyrészt a régió turisztikai kínálati portfoliójának komplex és integrált fejlesztését,
valamint a turisztikai és szabadidős szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztését célozza
meg. Másrészt magába foglalja a turisztikai szereplők együttműködésén alapuló fejlesztéseket, és
a közös, helyi és térségi szintű desztináció-marketing folyamatos ellátásához szükséges háttér
biztosítását.

2.
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1. melléklet az 1133/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013 Összesen
1,79
13,16
3,39
18,34
Tervezett ESZA arány (%):
max. 10%
3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
20142007-2010
2011
2012 2013
2015
25,19
0,92
2,20 13,91 2,15

Összesen
44,38

3875

3876

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció
kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

1,40

12,89

1,79

2.1.2.

Szálláshelyek és a
turisztikai termékkínálat
értékét növelő egyéb
szolgáltatások
infrastrukturális és
minőségi fejlesztése

0,00

0,00

1,60

2.2.1.

Térségi és helyi turisztikai
együttműködési
rendszerek, fejlesztése

0,39

0,26

0,00

1,79

13,16

3,39

Turisztikai vonzerők illetve attrakciók
létrehozásán, meglevők fejlesztésén,
valamint turisztikai szolgáltatások
kialakításán és fejlesztésén keresztül a hazai
turizmus szektor versenyképességének
erősítése, a turizmusból származó
jövedelmek növelése és munkahelyek
teremtése.
fejlesztési eszköz célja a régió
vendégfogadó-kapacitásának fejlesztése,
illetve a szálláshelyekhez kapcsolódó
szolgáltatások fejlesztése a piacbővítési célú
termékfejlesztéssel összhangban, a
látogatók tartózkodási idejének növelése és
turisztikai kiadásainak ösztönzése érdekében.
Helyi és térségi Turisztikai Desztináció
Menedzsment szervezetek fejlesztése, ezen
keresztül a turizmus versenyképességének
növelése.

nemzetgazdasági
miniszter

emberi
erőforrások
minisztere

nemzetgazdasági
miniszter

nemzetgazdasági
miniszter
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2.1.1.

Kiemelt és integrált
vonzerő-, termék- és
infrastruktúra-fejlesztések
támogatása

2. Prioritás összesen

Konstrukció célja

A konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

3877
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A Kormány 1134/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú („ETCS vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Hegyeshalom
(kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között – Megvalósítás” című) projektjavaslat akciótervi
nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002 azonosító számú, „ETCS vonatbefolyásoló rendszer
kiépítése Hegyeshalom (kiz) Rajka állomások és Rajka országhatár között – Megvalósítás” című projektjavaslat
kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A
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1. melléklet az 1134/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz
B

C

D
Projekt támogatási

1.

Projekt azonosító száma

Projekt megnevezése

Támogatást igénylő neve

összege
(nettó Ft)

2.

KÖZOP-2.5.0-09-11-2014-0002

ETCS vonatbefolyásoló
rendszer kiépítése
Hegyeshalom (kiz)
Rajka állomások és
Rajka országhatár
között – Megvalósítás

Győr-SopronEbenfurti Vasút
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

620 515 000

E

F

Projekt
támogatási
intenzitása

Projekt rövid bemutatása

(%)

100

A projekt az Egységes Európai Vonatbefolyásoló
Rendszer (ETCS) kiépítésének Hegyeshalom
(kiz.) – Rajka állomások és Rajka – országhatár
közötti megvalósítását, kivitelezését és
a kivitelezéssel összefüggésben felmerülő egyéb
folyamatokat, munkálatokat foglalja magában.
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A Kormány 1135/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú („Az OPAI fejlesztése” című) projekt akciótervi nevesítéséről
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a KMOP-4.3.2/B-13-2014-0001 azonosító számú, „Az OPAI fejlesztése” című
projektjavaslat kiemelt projektként történő nevesítését,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
a támogathatósági feltételek teljesítését követő harminc napon belül
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A

1.

2.

Projekt azonosító száma

KMOP-4.3.2/B-132014-0001

B
Projekt
megnevezése

Az OPAI
fejlesztése

C
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1. melléklet az 1135/2014. (III. 13.) Korm. határozathoz
D
Akciótervi nevesítés
Támogatást igénylő neve

támogatási összege
(Ft)

Nyírő Gyula Kórház –
Országos Pszichiátriai
és Addiktológiai
Intézet

130 000 000

E

F

G

Projekt rövid bemutatása

Támogathatósági feltételek

A projekt eredményeként a Nyírő Gyula
Kórház – Országos Pszichiátriai és
Addiktológiai Intézet és a Semmelweis
Egyetem közös megvalósításában
a pszichiátriai ellátás fejlesztése valósul
meg.
Ennek keretében az Intézet működési
feltételeinek a megteremtésére,
a pszichiátriai sürgősségi ellátás
kialakítására, az úgynevezett
Minnesota Modellre épülő intenzív
terápiás program elindítására,
a szükséges laboratóriumi háttér
biztosítására, valamint egy új
igazságügyi (forenzikus) pszichiátriai
osztály létrehozására kerül sor.

a) A beszerezni kívánt el nem
számolható eszközök költségének
(bruttó 33 020 Ft) átcsoportosítása
szükséges a tartalékra.
b) Szükséges annak bemutatása, hogy
a beszerezni kívánt orvostechnikai
eszközök megfelelnek az egészségügyi
szolgáltatások nyújtásához szükséges
szakmai minimumfeltételekről
szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM
rendeletben rögzített hatályos
minimumfeltételeknek.

Akciótervi nevesítés
elszámolható
közkiadás összege
(Ft)

130 000 000
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A Kormány 1136/2014. (III. 13.) Korm. határozata
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti megállapodás
alapján létrejövő ipari kutató-fejlesztő projektközpontokról
A Kormány
1. egyetért a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Fraunhofer Társaság közötti stratégiai kutatásfejlesztési és innovációs együttműködés fejlesztésével, valamint ennek érdekében közös ipari kutató-fejlesztő
projektközpontok (a továbbiakban: projektközpontok) létrehozásával,
2. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a projektközpontok kialakításához és működéséhez kapcsolódó,
valamint az azt elősegítő intézkedéseket, fejlesztéseket prioritásként kezelje, azok megvalósításához szakmai
támogatást nyújtson,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 30.
3. tudomásul veszi, hogy a projektközpontok háromévi finanszírozási igénye 1,2 milliárd forint akként, hogy
a)
2014. évben 200 millió forint,
b)
2015. évben 500 millió forint és
c)
2016. évben 500 millió forint
biztosítása szükséges,
4. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a projektközpontok 3. pont szerinti költségigényének
a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére történő finanszírozásához a szükséges intézkedéseket,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 30.
5. egyetért azzal, hogy a projektközpontok elhelyezését a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
területén, a V2 épületben megvalósítandó Innovációs Központban biztosítsák,
6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az 5. pontban meghatározott Innovációs Központ létrehozásához
szükséges, az épület rekonstrukcióját és a kutatási infrastruktúra fejlesztését célzó beruházás pénzügyi forrását
pályázati úton biztosítsa a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére, a Versenyképességi és Kiválósági
Szerződések modul keretében.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Határidő:
2014. március 30.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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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
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