Az előterjesztés elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) és a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV.
törvény (a továbbiakban: Cst.) közepes terjedelmű, koncepcionális változásokat is tartalmazó
módosítását tartalmazza.
A tervezet az Szt. pénzbeli ellátásai körében a lakásfenntartási támogatás rendszerének
átalakítását javasolja. A szolgáltatási („közüzemi”) díjak jelentős mértékű emelkedése miatt
napjainkban a lakhatási kérdés különösen aktuálissá vált, hiszen egyre magasabb azon fogyasztók
száma, akik (önerőből) nem képesek a számláik kiegyenlítésére. A szociális ellátórendszer számos
olyan ellátást tartalmaz, amelyek a lakhatás biztonságát hivatottak erősíteni (szociális alapú gáz- és
távhő-támogatás, lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás), ezek hatásfokát azonban
növelni szükséges: egy közelmúltban végzett felmérés kimutatta, hogy a lakossági eladósodás az
elmúlt években jelentősen nőtt. A rendszer módosítása során két prioritás fogalmazódott meg: az
ellátásra jogosultak körének szélesítése, illetve a támogatás célzottságának és hatékonyságának
növelése.
Szintén a pénzbeli ellátások körében a tervezet javaslatot tesz továbbá arra, hogy 2011-től az
ápolási díj alapösszegének alakulásáról a mindenkori éves központi költségvetési törvény
rendelkezzen.
Az Szt. szociális szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezései több ponton változnak. Ezek
közül a következőket kell kiemelni:
1. A módosítás egységesíti az ellátottakra vonatkozó nyilvántartási rendszert, egyértelműsíti
a szabályokat és megszünteti a párhuzamosságokat, ezáltal érdemben csökkennek az
adminisztratív terhek.
2. Amennyiben a szociális rászorultságot megalapozó állapot végleges (jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetén), a rászorultság felülvizsgálatát nem kell
elvégezni.
3. A tanyagondnoki szolgáltatásnál jogszabályi rögzítésre kerül, hogy a szolgáltatás tovább
működtethető abban az esetben, ha a lakosságszám négyszáz fő fölé emelkedik (legfeljebb 440
főig).
4. Az előterjesztés megszünteti a bázis-szállás elnevezésű szolgáltatást.
5. Pontosításra kerülnek a szociális szolgáltatás megállapodás útján történő nyújtására
vonatkozó szabályok.
6. A szociális szakvizsga törvényi és miniszteri rendeleti szintű szabályai közötti ellentmondás
feloldásra kerül.
7. A szociális igazgatási bírság anyagi jogi szabályai törvényi szinten kerülnek megállapításra.
8. A szociális szolgáltatások igénybevételének rendszere bővül (az ellátás iránti kérelem
formai kötöttségtől mentesen, szóban is előterjeszthető).

9. A szenvedélybetegek részére igénybe vehető alapszolgáltatási formák esetében a
megállapodás megkötésére vonatkozó szabályok módosulnak, így a szenvedélybetegséggel küzdő
kiskorú igénylő is köthet szolgáltatásra irányuló megállapodást.
10. A soron kívüli ellátásra vonatkozó szabályok egyszerűsödnek.
11. A korlátozó intézkedésre vonatkozó szabályok az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.
törvénnyel összhangban módosulnak.
12. A közfeladatot ellátó személyek köre bővítésre kerül, így ezáltal is kifejezésre jut a
szociális ágazatban dolgozók fokozottabb védelme és megbecsülése.
13. Az előterjesztés értelmében átmeneti intézményekben nem kötelező érdekképviseleti
fórum létrehozása, viszont az ellátotti érdekképviselet többi formája (pl. ellátotti önkormányzat)
változatlanul fennmarad.
14. A rehabilitációs alkalmassági vizsgálat elvégzésére irányuló kötelezettség módosul abban
a tekintetben, hogy kábítószerfüggő szenvedélybeteg, valamint a hajléktalan személyek esetében a
jövőben nem lesz feltétele a rehabilitációs intézménybe való bekerülésnek a rehabilitációs
alkalmassági vizsgálat elvégzése.
15. A térítési díj rendszere átalakításra kerül az előterjesztés szerint. Ennek főbb elemei:
-

-

a szolgáltatási önköltség számítási módja megváltozik,
valamennyi szolgáltatásnál egyéni jövedelemszámítás kerül alkalmazásra,
amennyiben a tartós bentlakásos ellátásban részesülő személy havi jövedelmének a
törvény által meghatározott mértéke alacsonyabb az intézményi térítési díjnál, a
rendelkezésére álló jelentős pénzvagyona, ennek hiányában jelentős ingatlanvagyona is
bevonhatóvá válik a személyi térítési díj körébe (kivételt jelentenek a rehabilitációs
intézmények és a rehabilitációs célú lakóotthonok annyiban, hogy az ott lakók esetében
ingatlanvagyon nem kerül figyelembe vételre, mivel az ellátottak intézményi elhelyezése
várhatóan nem végleges)
az igénybevételt megelőzően végzett jegyzői jövedelemvizsgálat idősotthoni ellátás
esetében is megszűnik. A jövedelemvizsgálatot – alap- és szakosított ellátások esetében
egyaránt – az intézményvezető végzi el és állapítja meg a személyi térítési díjat.

A Gyvt. módosításának főbb elemei a következők:
1. A gyermekvédelmi jelzőrendszerre vonatkozó szabályozás módosul a gyermekmunka
elleni fellépés érdekében. Annak érdekében, hogy a gyermekmunka kitudódjon és a
gyermekvédelmi rendszer a megfelelő intézkedéseket meg tudja tenni, indokolt a gyermekvédelmi
jelzőrendszeri tagok körébe a munkaügyi ellenőrzési szervet is beemelni.
2. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli támogatás folyósítási
időpontja július hónapról augusztusra módosul annak érdekében, hogy ezen támogatás az
iskolakezdést segítse elő a gyermekek és szüleik számára.
3. Az óvodáztatási támogatásra vonatkozó szabályozás pontosításra kerül: az óvodáztatási
támogatás feltételrendszerében a három havi rendszeres óvodába járás helyett a két havi rendszeres
óvodába járást írja elő a tervezet.

4. A Gyvt. módosítása bevezeti a bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülőnél és a
nevelőszülőnél biztosított ellátásnál a kapcsolattartás új módját, a felügyelt kapcsolattartást. A
felügyelt kapcsolattartásnak a bevezetése, valamint a kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezések
pontosítása elősegítheti az átmeneti gondozásban részesülő, illetve a családjából kiemelt gyermek és
a szülő közötti sikeres kapcsolattartást, amely a gyermek hazagondozásának, saját családjába való
visszakerülésének feltétele.
5. A tervezet biztosítja annak lehetőségét, hogy a korai fejlesztést más intézményekben
igénybe vevő gyermekek is részesüljenek bölcsődei ellátásban. A módosítás célja, hogy minél több
fogyatékossággal élő kisgyermek bekerülhessen a napközbeni ellátásba.
6. A módosítás értelmében a bölcsődékben a nyári nyitva tartás rendjét a fenntartó hagyja
jóvá. A nyári időszakban a fenntartó dönthet – szülői igény esetén – a bölcsődés gyermekek
intézményi gondozásának megszervezéséről.
7. A „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiához kapcsolódó kormányzati
intézkedési terv szerint a gyermekek szociális biztonságának növelése érdekében 2010-ig
fokozatosan be kell vezetni az általános iskola felső tagozatán is a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülők számára az ingyenes étkeztetést. E feladat végrehajtásának utolsó
lépcsőjét jelenti, hogy a törvényjavaslat 2011. évtől az általános iskola 8. évfolyamán tanuló és
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek számára is kiterjeszti az ingyenes
gyermekétkeztetést.
8. A gyermekétkeztetés térítési díjának emelését tartalmazza a tervezet. A módosítás célja,
hogy a gyermekétkeztetés térítési díjának megállapításánál a továbbiakban az intézményi térítési díj
alapja az élelmezés nyersanyagköltsége mellett a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át kitevő
rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege legyen. A legrászorulóbb családok – azaz a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket, gyermekeket nevelő családok – számára
továbbra is ingyenes a bölcsődei, az óvodai és jelenleg az iskola 1–7. évfolyamán biztosított
étkeztetés.
9. A tervezet elő kívánja segíteni a családi napközi, mint napközbeni kisgyermek-ellátási
forma elterjesztését a települési önkormányzatok körében. A módosítás célja, hogy a tízezer
lakónépesség feletti települési önkormányzatok számára hangsúlyossá tegye, hogy a bölcsőde
kötelező fenntartása mellett más napközbeni ellátási formával, tehát családi napközi biztosításával
is megoldhatják a 3 év alatti gyermekek ellátását.
10. A tervezet lehetőséget teremt a várandós anya férjének vagy élettársának a befogadására a
családok átmeneti otthonába. A gyermeket váró anya helyzete indokolja, hogy a számára ebben az
időszakban támaszt, segítséget jelentő személy mellette legyen. Az együttes elhelyezés további
indoka, hogy ebben az esetben az apa nem idegenedik el gyermeke anyjától, illetve a közös
lakhatási megoldások keresésére is nagyobb esély van.
11. A különleges hivatásos nevelőszülő alkalmazásának lehetővé tételével a speciális
hivatásos nevelőszülő mellett nevesítést nyer a tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve a 3 év alatti
gyermeket ellátó hivatásos nevelőszülő tevékenysége. Részben ehhez a módosításhoz kapcsolódik
annak egyértelmű kimondása, hogy a különleges szükségletű gyermek után járó nevelési díj és
külön ellátmány a 3 év alatt gyermek esetében is megilleti a nevelőszülőt, hivatásos nevelőszülőt.

12. A tervezet pontosítja a nevelőszülő utógondozói feladatait.
13. A családi pótlék felhasználásával összefüggésben – a gyermeknek vagy családjának –
okozott kárért való önkormányzati felelősség megfogalmazása törvényi szintű szabályozást igényel.
A jegyzői gyámhatóság által kirendelt eseti gondnok esetleges jogszerűtlen eljárása nem foszthatja
meg a gyermeket és a családját a nekik járó ellátástól. Ezért mögöttes felelősként, vétkességre
tekintet nélkül felel a települési önkormányzat az eseti gondnok által okozott kárért. Azonban az
önkormányzat kérheti az eseti gondnoktól a kár megtérítését.
14. A módosítás az örökbefogadást elősegítő magánszervezetekre vonatkozó,
kormányrendeleti szinten rögzített szabályokat [127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet] – a megfelelő
módosításokkal – átemeli a Gyvt.-be. Tekintettel az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek
által végzett adatkezelésre (nyilvántartás vezetése az érintettekről stb.), valamint arra, hogy e
szervezetek tevékenysége alapvető jogokat érint, garanciális szempontból a rájuk vonatkozó főbb
rendelkezéseket törvényi és nem kormányrendeleti szinten kell rendezni. Az örökbefogadást
elősegítő magánszervezetekre vonatkozó szabályozáshoz kapcsolódóan pontosítani szükséges az
örökbefogadást érintő adatkezeléssel összefüggő szabályokat is.
15. Jelenleg nincs rá lehetőség, hogy a családbafogadott gyermeket védelembe vegyék, ezért a
módosítás a családbafogadás fennállása alatt is lehetővé teszi a védelembe vétel elrendelését.
16. Az Alkotmánybíróság megsemmisítette [114/2010. (VI. 30.) AB határozat] a Gyvt. 72. §
(4) bekezdés második mondatát, amely kizárta az ideiglenes hatályú elhelyezésről szóló döntés
elleni fellebbezést. Ehhez kapcsolódóan a tervezet az ideiglenes hatályú elhelyezést elrendelő
szervek közül a bíróságot és az ügyészséget kiveszi, tekintettel arra, hogy ezen két szerv
gyakorlatában minimális számú esetben fordult elő az ideiglenes hatályú elhelyezés elrendelése. A
módosítás továbbá egyértelművé teszi, hogy a beutaló szerv döntését követően azonnal meg kell
indulnia a gyámhivatali felülvizsgálatnak.
17. Az előterjesztés tartalmazza a Gyvt. fentieken túli egyéb pontosító jellegű módosításait.
Így sor kerül a várandós anya válsághelyzetének meghatározására, valamint a gyermekjóléti
szolgálat és a területi gyermekvédelmi szakszolgálat feladatainak pontosítására.
A Cst. módosításának elsődleges célja a gyermekgondozási segély (GYES) szabályainak a
módosítása. Az előterjesztés tartalmazza a GYES folyósítási idejének két évről három évre történő
visszaállítására, a GYES melletti keresőtevékenység korlátozására vonatkozó módosítást, a
gyermeknevelési támogatás melletti munkavégzési korlát ezzel történő összehangolását, emellett
megteremti az „örökbefogadói GYES” jogintézményét. A 10. életévét még be nem töltött gyermek
örökbefogadását követően az örökbefogadó szülők valamelyike 6 hónap időtartamban akkor is
igénybe vegye a GYES-t, ha az általános szabályok szerint arra már nem, vagy 6 hónapnál rövidebb
időre lenne jogosult.

2010. évi … törvény
egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú törvények módosításáról

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
1. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szt.) 4. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„n) fogyasztási egység: az aktív korúak ellátása tekintetében a családtagoknak a családon
belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
na) az első nagykorú családtag arányszáma 1,0, azzal, hogy a gyermekét egyedülállóként
nevelő szülő arányszáma 0,2-vel növekszik,
nb) a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9,
nc) az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8,
nd) minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7,
ne) a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0, azzal, hogy a fogyatékos gyermeket az nc)-nd)
alpont alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni,
nf) az na)-nb) alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági
támogatásban részesül.”
2. §
Az Szt. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti megtérítést az elrendelése napján érvényes jegybanki
alapkamattal megemelt összegben kell visszafizetni. Kamat csak a szociális ellátás jogosulatlan és
rosszhiszemű igénybevétele és az erről való tudomásszerzés közötti időtartamra számítható fel.”
3. §
Az Szt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatásra vonatkozó igényt – az (5)
bekezdésben foglalt szolgáltatások kivételével – érkezésének napján nyilvántartásba veszi. A
nyilvántartás vezetésének célja az e törvényben meghatározott jogok érvényesülésének elősegítése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kérelmező természetes személyazonosító adatai,
b) a kérelmező telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye, értesítési címe,

c) a kérelmező törvényes képviselője, továbbá a kérelmező megnevezett hozzátartozója
természetes személyazonosító adatai, telefonszáma, lakó- és tartózkodási helye vagy értesítési címe,
d) a kérelem előterjesztésének vagy a beutaló határozat megküldésének időpontja,
e) soron kívüli ellátásra vonatkozó igény és
f) az egyszerűsített előgondozás vagy az előgondozás szakaszai lefolytatásának időpontja.
(3) Ha szolgáltató, intézmény vezetője kapacitás, illetve férőhely hiányában a szolgáltatásra
vonatkozó igényt nem teljesíti, a nyilvántartott igények teljesítésének indokoltságát évente vizsgálni
kell.
(4) A szolgáltató, intézmény vezetője a szolgáltatás megkezdésekor a (2) bekezdés szerinti
nyilvántartásban rögzített adatokat kiegészíti az alábbi adatokkal:
a) az ellátásban részesülő személy állampolgársága, bevándorolt, letelepedett vagy menekült
jogállása,
b) az ellátásban részesülő személy Társadalombiztosítási Azonosító Jele,
c) az ellátásban részesülő személy cselekvőképességére vonatkozó adat,
d) az ellátás megkezdésének és megszüntetésének dátuma, az ellátás megszüntetésének
módja, oka,
e) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok,
különösen a szociális rászorultság fennállása, a rászorultságot megalapozó körülményekre
vonatkozó adatok,
f) bentlakásos ellátás esetén a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó döntés, a férőhely
elfoglalásának időpontja, közgyógyellátásban részesül-e.
(5) Nem kell vezetni a (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartást családsegítés
esetében, amennyiben a külön jogszabályban meghatározott szakmai tevékenység az első interjú
kapcsán tett intézkedéssel lezárható, továbbá falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás,
népkonyha, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, utcai szociális munka esetén.
(6) Nappali melegedő, éjjeli menedékhely esetén kizárólag a (2) bekezdés a) pontja és a (4)
bekezdés b) pontja szerinti adatokat kell nyilvántartásba venni. Amennyiben az ellátásban részesülő
személy Társadalombiztosítási Azonosító Jellel nem rendelkezik, ennek tényét kell a
nyilvántartásban rögzíteni.
(7) A (2) és (4) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartás a változások nyomon
követhetőségét biztosító elektronikus úton is vezethető.
(8) A (2) bekezdés szerinti adattartalmú nyilvántartásból törölni kell az adatokat, ha az
ellátásra vonatkozó igény a teljesítését megelőzően megszűnik.”
4. §
(1) Az Szt. 38. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális ellátás formájában, és a
lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének
elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.”
(2) Az Szt. 38. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az
egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek
összegének hányadosával.”
(3) Az Szt. 38. §-a a következő (2a)–(2c) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A lakásfenntartási támogatás tekintetében fogyasztási egység a háztartás tagjainak a
háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7.
(2b) Ha a háztartás
a) (2a) bekezdés a)–c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) (2a) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak,
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
(2c) Ha a háztartásban gyermekét egyedülállóként nevelő szülő – ideértve a gyámot, a
nevelőszülőt és a hivatásos nevelőszülőt – él, a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del
növekszik.”
(4) Az Szt. 38. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét – az energiaárak várható alakulására
figyelemmel – az éves központi költségvetésről szóló törvény határozza meg.”
(5) Az Szt. 38. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege
a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 50%-át,
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének (a továbbiakban:
TM) szorzata, ha a jogosult háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem az a)
pont szerinti mértéket meghaladja,
de nem lehet kevesebb, mint 2500 forint. A támogatás összegét 100 forintra kerekítve kell
meghatározni.”
(6) Az Szt. 38. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A települési önkormányzat rendeletében határozza meg a helyi lakásfenntartási
támogatás jogosultsági feltételeit, eljárási szabályait és a támogatás összegét. A helyi
lakásfenntartási támogatást a települési önkormányzat a normatív, illetve az (5) bekezdésben
meghatározott lakásfenntartási támogatás kiegészítéseként vagy önálló ellátásként nyújtja. Az
önálló ellátásként nyújtott helyi lakásfenntartási támogatás esetében
a) a lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-ánál alacsonyabb jövedelmet jogosultsági
feltételként nem írhat elő;
b) a lakásfenntartás elismert havi költségének a háztartás havi összjövedelméhez viszonyított
arányát úgy kell szabályozni, hogy az önkormányzat rendelete a jövedelem 30%-át meghaladó
költséghányadot jogosultsági feltételként nem írhat elő;
c) a támogatás összegét úgy kell szabályozni, hogy annak az egy hónapra jutó, 100 forintra
kerekített összege nem lehet kevesebb 2500 forintnál;
d) az igénylés menetét úgy kell szabályozni, hogy a kérelem évente legalább két alkalommal
benyújtható legyen;
e) a lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vett költséget úgy kell
szabályozni, hogy az önkormányzat
ea) az egy négyzetméterre jutó helyben elismert havi költség összegét határozza meg a (10)
bekezdésben szereplő – a településen jellemző – költségek figyelembevételével, vagy
eb) tételesen határozza meg a költség típusait, melynek során legalább a (10) bekezdésben
szereplő költségeket figyelembe kell venni.”
5. §
Az Szt. 44. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ápolási díj havi összege az éves központi költségvetési törvényben meghatározott
alapösszeg
a) 100%-a a 41. § (1) bekezdésében,
b) 130%-a a 43/A. § (1) bekezdésében, és
c) 80%-a a 43/B. § (1) bekezdésében
foglalt esetben.”
6. §
Az Szt. 59/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az intézményvezető a szociális rászorultság fennállását a szolgáltatás igénybevételét
megelőzően megvizsgálja, valamint – amennyiben a szociális rászorultság alapjául szolgáló
körülmény határozott ideig áll fenn – az igénybevétel során a határozott idő leteltét követően
felülvizsgálja. A szociális rászorultság fennállását nem kell felülvizsgálni a 65. § (4) bekezdés a)
pontja szerinti személy esetén.”
7. §
Az Szt. 60. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A tanyagondnoki szolgáltatás legalább hetven és legfeljebb négyszáz lakosságszámú –
külön jogszabályban meghatározott – külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető.
Amennyiben a helyi sajátosságok alapján a tanyagondnoki szolgáltatás több tanyagondnok
közreműködésével valósítható meg, a tanyagondnokok által ellátandó körzetek határait –
figyelemmel a lakosságszám korlátra – a fenntartó települési önkormányzat rendeletében határozza
meg azzal, hogy új tanyagondnoki szolgáltatás négyszáz lakos fölött szervezhető meg. Amennyiben
a tanyagondnoki szolgáltatás létesítését követően a külterületi vagy egyéb belterületi lakott hely
lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik négyszáz lakos fölé, a
szolgáltatás tovább működtethető.”
8. §
Az Szt. 62. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti jogosultsági feltételek részletes szabályait a települési
önkormányzat rendeletben határozza meg.”
9. §
Az Szt. 92. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról
a) a helyi önkormányzat,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás vagy többcélú kistérségi társulás, akkor a társulási
megállapodásban erre kijelölt települési önkormányzat
rendeletet alkot..”
10. §
Az Szt. 92/I. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„92/I. § A szociális alap- és szakvizsga szabályait és a szakvizsgára kötelezettek körét
miniszteri rendelet határozza meg.”
11. §
Az Szt. IV. Fejezete a következő VIII. címmel és 92/L–92/M. §-sal egészül ki:
„VIII. cím
Szociális igazgatási bírság

92/L. § (1) A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban:
bírság) szabhat ki
a) szociális szolgáltatást működési engedély nélkül nyújtó, illetve ilyen szolgáltatást
működtető vagy szervező személlyel, szervezettel és az ilyen szervezet nevében – különösen a
szolgáltatás iránt érdeklődőknél, illetve az igénybe vevőknél – eljáró személlyel szemben,
b) a fenntartóval, a jogsértés során a fenntartó nevében eljáró személlyel, illetve a szociális
szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató,
intézmény az ellátottak e törvényben biztosított valamely jogát megsérti, így különösen, ha az
ellátottak, törvényes képviselőik, illetve az ellátotti érdekképviseleti szervek felé fennálló
tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az ellátottat vagy az ellátotti érdekképviseleti
szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve abban, hogy a működést engedélyező szervhez,
más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselőhöz forduljon, vagy a szociális szolgáltató, intézmény
vezetője, illetve a fenntartó a panaszt határidőben nem vizsgálja ki,
c) a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult személlyel szemben, ha a fenntartó a
jogszabályban előírt határidőben nem kéri a működési engedély módosítását vagy visszavonását,
d) ha jogszabály kivételt nem tesz, a fenntartóval és a fenntartó nevében eljárni jogosult
személlyel szemben, ha a fenntartó a működést engedélyező szerv felé fennálló, jogszabályban
meghatározott bejelentési kötelezettségét határidőben nem teljesíti,
e) a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével vagy – ha a feltételeket a fenntartó nem
biztosítja – a fenntartóval szemben, ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket az engedélyezett szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok
alapján nyújtania kell,
f) az állami fenntartású szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével szemben, ha a 94/C. §
vagy a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 92/B. § szerinti megállapodás, annak módosítása
vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetője által történő megszüntetése jogszabályba ütközik,
g) az egyházi és nem állami fenntartóval, valamint a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét
megelőzően hatályos 92/D. § szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése
során az egyházi, nem állami fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha a megállapodás,
annak módosítása vagy a fenntartó által történő megszüntetése jogszabályba ütközik,
h) az egyházi, nem állami fenntartóval szemben, ha az intézményi térítési díj megállapítására
vagy összegére vonatkozó szabályokat megszegik,
i) a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével vagy – ha a személyi térítési díjat, illetve a
költőpénzt a fenntartó állapította meg – a fenntartóval szemben, ha a személyi térítési díj, illetve a
költőpénz megállapítására vagy összegére vonatkozó szabályokat megszegik,
j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató,
intézmény vezetőjével, egyházi vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a 94/C. §, illetve a
2011. január 1-jét megelőzően hatályos 92/D. § szerinti megállapodás megkötése, módosítása,
illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha az egyszeri
hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályokat
megszegik,
k) a fenntartóval és a nevében vagyoni előnyt kérő személlyel szemben, valamint azzal a
személlyel, szervezettel szemben, amelynek a vagyoni előnyt nyújtották, ha a 119/A. § szerinti
tilalmat megsértik.
(2) A szociális foglalkoztatást engedélyező szerv bírságot szabhat ki
a) a foglalkoztatóval szemben, ha jogszabályban előírt határidőben nem kéri a foglalkoztatási
engedély módosítását,
b) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetőjével szemben, ha a szociális
foglalkoztatásra vonatkozó, jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének ismételten
nem, vagy nem a meghatározott módon tesz eleget,

c) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetőjével szemben, ha a szociális
foglalkoztatásra nem külön jogszabály szerinti szociális foglalkoztatási alkalmassági vizsgálat során
kiállított szakvéleménynek megfelelően, vagy e szakvélemény hiányában kerül sor,
d) a fenntartóval, a szociális intézmény vezetőjével, a foglalkoztatóval szemben, ha a szociális
intézményi ellátottakat – szociális foglalkoztatás keretében – a foglalkoztatási engedélyben nem
szereplő tevékenységi körben foglalkoztatja,
e) a foglalkoztatóval, a szociális intézmény vezetőjével szemben, ha a szociális foglalkoztatás
során megsérti a 99/D. § (2)–(5) bekezdésében, illetve a 99/E. § (2)–(4) bekezdésében foglaltakat.
(3) Az országos jelentési rendszert működtető szerv bírságot szabhat ki a fenntartóval
szemben, ha az országos jelentési rendszerbe történő bejelentési kötelezettségét határidőben részben
vagy egészben nem teljesíti, vagy valótlan adatot szolgáltat.
(4) Nem szabható ki bírság, ha a jogsértés elkövetésétől, illetve a jogsértő állapot
megszűnésétől számított öt év eltelt, vagy a (3) bekezdés szerinti esetben a hibás vagy hiányos
adatról – az adatszolgáltatással megegyező módon – a fenntartó vagy a szociális szolgáltató,
intézmény értesítette az országos jelentési rendszert működtető szervet. Ha a jogsértő magatartás
folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal
valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig
nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(5) A szociális szolgáltató, intézmény vezetőjére vonatkozó rendelkezéseket arra a személyre
is alkalmazni kell, aki a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjének jogszabályban meghatározott
azon feladatát ellátja, amelyből származó jog gyakorlásával, illetve kötelesség megszegésével a
jogsértést elkövették.
(6) Az (1)–(2) bekezdés alapján bírság több jogsértés esetén halmozottan, továbbá – a
jogsértés jellegétől és a felelősség mértékétől függően – több személlyel, szervezettel szemben is
kiszabható. A (3) bekezdés alapján bírságot a mulasztással érintett szociális szolgáltatók,
intézmények, telephellyel rendelkező szociális szolgáltató, intézmény esetén a mulasztással érintett
ellátást nyújtó székhely és a mulasztással érintett telephelyek száma szerint halmozottan is
kiszabható, további halmazatban történő megállapításnak nincs helye.
(7) Ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított határidőn belül nem
intézkedik a jogellenesség megszüntetése érdekében, a bírság ismételten kiszabható.
(8) A bírság más jogkövetkezményekkel egyidejűleg is alkalmazható.
92/M. § (1) A bírság legmagasabb összege
a) a 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben 500 000 forint,
b) a 92/L. § (3) bekezdése szerinti esetben 50 000 forint,
c) az a)–b) pontban nem említett esetben 200 000 forint.
(2) A bírság összegét az eset összes körülményeire, így különösen a jogsértés súlyára, a
jogsértéssel okozott érdeksérelem nagyságára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás
ismételt tanúsítására és – fenntartóra kiszabott bírság esetén – a bírság megfizetésének az ellátás
színvonalára gyakorolt hatására tekintettel kell meghatározni.
(3) A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírság köztartozásnak minősül, és adók módjára
kell behajtani.

(4) A bírságból befolyt összeget a működést engedélyező szervek ellenőrzési feladatainak
támogatására kell felhasználni.”
12. §
Az Szt. 93. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személynek a
szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátással és nappali ellátással összefüggésben tett
jognyilatkozatához nem szükséges a törvényes képviselő beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása.”
13. §
Az Szt. 94. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi jogviszony keletkezését
a) a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének határozata,
b) a bíróság ideiglenes intézkedést tartalmazó végzése,
c) a bírói ítélet,
d) az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyámhivatal határozata (a
továbbiakban a)–d) pont alattiak együtt: beutaló határozat),
e) a személyes gondoskodás iránti kérelemről dönteni jogosult személy intézkedése
alapozza meg.”
14. §
Az Szt. 94/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az intézményvezető a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes
képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik.”
15. §
Az Szt. 94/B. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„94/B. § (1) Az állami fenntartású intézmény vezetője – a 20. § (2) bekezdése szerinti
nyilvántartás alapján – az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők
elhelyezéséről.
(2) Ha az ellátást igénylő soron kívüli elhelyezését kezdeményezték, az intézményvezető dönt
a soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény indokoltságáról, továbbá – több soron kívüli
elhelyezésre vonatkozó igény esetén – az igények teljesítésének sorrendjéről.”
16. §

Az Szt. 94/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94/C. § (1) Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt
a) állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén az intézményvezető (szolgáltató
vezetője),
b) egyházi és nem állami fenntartású intézmény (szolgáltató) esetén a fenntartó vagy az általa
megbízott személy
az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt.
(2) Nem kell az (1) bekezdés szerint megállapodást kötni
a) népkonyhán történő étkeztetés,
b) családsegítés,
c) falu- és tanyagondnoki szolgáltatás,
d) szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás,
e) utcai szociális munka,
f) hajléktalanok nappali melegedője,
g) hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
h) ha az ellátás időtartama a 30 napot nem haladja meg, hajléktalanok átmeneti szállása
esetén.
(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza
a) az ellátás kezdetének időpontját,
b) az intézményi ellátás időtartamát (a határozott vagy határozatlan időtartam megjelölését),
c) az intézmény által nyújtott szolgáltatások formáját, elemeit, körét,
d) a személyi térítési díj megállapítására, fizetésére vonatkozó szabályokat, amennyiben az
ellátás térítési díj fizetési kötelezettséggel jár,
e) egyszeri hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége esetén a hozzájárulás összegét,
továbbá az annak beszámítására, teljes vagy részleges visszafizetésére vonatkozó szabályokat,
f) az ellátás megszüntetésének módjait.”
17. §
Az Szt. 94/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94/D. § Ha az egyházi, illetve nem állami fenntartó a helyi önkormányzattal, társulással vagy
állami szervvel ellátási szerződést kötött, és az ellátási szerződés hatálya alá tartozó esetben a
szociális szolgáltatásra irányuló kérelmet elutasítja, az ellátást igénylőt és törvényes képviselőjét
írásban köteles értesíteni. Ebben az esetben az ellátást igénylő és törvényes képviselője a döntés
ellen a közléstől számított nyolc napon belül az ellátási szerződést megkötő helyi önkormányzathoz,
társuláshoz vagy állami szervhez fordulhat. A helyi önkormányzat, a társulás vagy állami szerv a
kérelemről határozattal dönt.”
18. §
Az Szt. 94/E. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az ellátást igénybe vevőnek joga van az intézmény működésével, gazdálkodásával
kapcsolatos legfontosabb adatok megismeréséhez. Ennek teljesítése érdekében az intézmény
vezetője évente tájékoztatót készít az intézmény gazdálkodásáról és azt az intézményben jól látható
helyen kifüggeszti, illetve szükség esetén szóban ad tájékoztatást az ellátást igénybe vevő részére. A
tájékoztató tartalmazza)
„b) a 115/A. § (1) bekezdése szerinti, térítésmentesen biztosított szolgáltatások kivételével az
intézményi térítési díj havi összegét,”
19. §
Az Szt. 94/G. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„94/G. § (1) Az Eütv. 188. § d) pontjában meghatározott betegeket ellátó valamennyi
bentlakásos intézményben az Eütv. 188. § b) és c) pontja szerinti veszélyeztető vagy közvetlen
veszélyeztető magatartás tanúsítása esetén a pszichiátriai betegek jogaira vonatkozó rendelkezések
figyelembevétele mellett az Eütv. 192. §-át kell alkalmazni az e § szerinti eltérésekkel.
(2) Az Eütv. 192. §-a alkalmazása során az Eütv. 10. § (5) bekezdése szerinti kezelőorvos
feladatait az intézmény orvosa látja el, valamint a korlátozó módszerek, eljárások (a továbbiakban
együtt: korlátozó intézkedés) alkalmazását a külön jogszabályban meghatározott írásos formában
kell dokumentálni. Az intézmény orvosának elérhetősége hiányában az intézményvezető által
műszakonként kijelölt, a korlátozó intézkedés alkalmazására döntési joggal rendelkező ápoló
jogosult az intézkedés elrendelésére, ebben az esetben az intézmény orvosát és az intézmény
vezetőjét a korlátozó intézkedés alkalmazásáról haladéktalanul tájékoztatni kell.
(3) Az intézmény orvosa a korlátozó intézkedés alkalmazásáról tájékoztatja az intézmény
vezetőjét. Az intézményvezető feladata az intézkedéshez szükséges feltételek, illetve szükség esetén
a többi ellátott védelmének biztosítása. A korlátozásról az intézményvezető negyvennyolc órán
belül köteles tájékoztatni a törvényes képviselőt és az ellátottjogi képviselőt.
(4) A korlátozó intézkedés alkalmazása ellen az ellátást igénybe vevő vagy törvényes
képviselője panasszal élhet az intézmény fenntartójánál. A panasz kivizsgálásához és a döntéshez a
fenntartó szakértőként pszichiáter szakorvost vesz igénybe.”
20. §
Az Szt. 94/L. § (2) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:
(Közfeladatot ellátó személynek minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy:)
„f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális,
mentálhigiénés munkatárs,
g) a falu- és a tanyagondnok.”
21. §

Az Szt. 94/L. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Azoknak a munkavállalóknak a munkaidejét, pihenőidejét, előmeneteli és
illetményrendszerét, akik olyan egyházi vagy nem állami fenntartású szolgáltatónál, intézménynél
dolgoznak, amely után a fenntartó normatív állami hozzájárulásban részesül vagy amelyet az állam
a jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási
szerződések útján támogat, a Kjt. 55–80. §-a szerint kell megállapítani. E rendelkezésektől akkor
lehet eltérni, ha azzal a munkavállaló kizárólag előnyt szerez.”
22. §
Az Szt. 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1)–(2) bekezdés rehabilitációs alkalmassági vizsgálatra vonatkozó rendelkezéseit
nem kell alkalmazni a kábítószerfüggő szenvedélybeteg, továbbá a hajléktalan személy esetén.”
23. §
(1) Az Szt. 115. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (a továbbiakban: személyi térítési díj) az
intézményvezető konkrét összegben állapítja meg, és arról az ellátást igénylőt az ellátás
igénybevételét megelőzően írásban tájékoztatja. Az önkormányzati fenntartó a személyi térítési
díjat határozattal is megállapíthatja. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az intézményi
térítési díj összegét. Ha az intézményi térítési díj számítása nem eredményez pozitív számot, a
személyi térítési díj összege nulla.”
(2) Az Szt. 115. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szolgáltatási önköltséget az előző év adatai alapján, a tárgyév április 1-jéig kell
megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a
tárgyidőszaki folyamatok indokolják. Ha a szolgáltatás az előző évben nem működött, az önköltség
számításának alapjául a tárgyévre tervezett költségeket kell figyelembe venni.”
24. §
Az Szt. 115/A. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi
szövegének jelölése (1) bekezdésre módosul:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatások esetén intézményi térítési díjat nem kell
megállapítani.”
25. §
Az Szt. 116. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális alapszolgáltatás személyi térítési díjának megállapításánál)

„c) kiskorú igénybe vevő esetén a családban egy főre jutó rendszeres havi jövedelmet”
(kell figyelembe venni.)
26. §
Az Szt. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. § (1) Az intézményi ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg az
ellátott havi jövedelmének
a) 15%-át a nappali ellátást,
b) 30%-át a nappali ellátást és ott étkezést,
c) 60%-át az átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
(2) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén az intézményi ellátásért fizetendő személyi
térítési díj meghatározása során meg kell állapítani az ellátást igénylőre vonatkozó
jövedelemhányadot. A jövedelemhányad nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének
a) 50%-át a rehabilitációs célú lakóotthoni elhelyezést,
b) 80%-át az a) pont alá nem tartozó egyéb tartós elhelyezést
nyújtó intézmények esetén.
(3) Tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a személyi térítési díj az intézményi térítési
díjjal megegyező összeg, ha a jövedelemhányad eléri vagy meghaladja az intézményi térítési díj
összegét.
(4) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott jelentős pénzvagyonnal rendelkezik, a személyi térítési
díj az intézményi térítési díjjal megegyező összeg azzal, hogy a jövedelemhányad és az intézményi
térítési díj közötti különbözetet a jelentős pénzvagyonból kell fedezni.
(5) Ha tartós bentlakásos intézményi ellátás esetén a jövedelemhányad nem éri el az
intézményi térítési díj összegét, és az ellátott nem rendelkezik jelentős pénzvagyonnal, –
rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú lakóotthon kivételével – a személyi térítési díj a
jelentős ingatlanvagyon kilencvenhatod részének és a jövedelemhányadnak az összege, de
legfeljebb az intézményi térítési díjjal megegyező összeg.
(6) E § alkalmazásában jelentős pénzvagyonnak az ellátott rendelkezésére álló fizetési számla
pozitív egyenlege, betétszerződés vagy takarékbetét-szerződés alapján fennálló követelése és
készpénze összegének azon részét kell tekinteni, amely az intézményi térítési díj egy évi összegét a
jogosult elhelyezésekor vagy a térítési díj felülvizsgálatakor meghaladja.
(7) E § alkalmazásában jelentős ingatlanvagyonnak az ingatlanvagyon együttes értékének az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladó részét kell
tekinteni. Ingatlanvagyonként kell figyelembe venni az ellátás igénylésének vagy a felülvizsgálat
időpontjában az ellátást igénylő, ellátott tulajdonában álló ingatlant, valamint az őt illető
hasznosítható, ingatlanon fennálló vagyoni értékű jogot, illetve az ellátás igénylését vagy a

felülvizsgálatot megelőző 18 hónapban ingyenesen átruházott ingatlant, ha azok együttes forgalmi
értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a negyvenszeresét meghaladja.
Osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadot kell figyelembe venni.”
27. §
Az Szt. 119/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„119/C. § (1) Az intézmény (szolgáltató) vezetője az intézményi ellátás (szolgáltatás)
nyújtásának megkezdését megelőzően megvizsgálja az ellátást igénylő
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b) havi jövedelmét és jelentős pénzvagyonát rehabilitációs intézmény és rehabilitációs célú
lakóotthon esetén,
c) havi jövedelmét, jelentős pénzvagyonát és jelentős ingatlanvagyonát ápolást, gondozást
nyújtó intézmény és ápoló-gondozó célú lakóotthon esetén.
(2) Az intézmény (szolgáltató) vezetője a térítési díj felülvizsgálatakor megvizsgálja az
ellátott
a) havi jövedelmét szociális alapszolgáltatás és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény esetén,
b) havi jövedelmét és pénzvagyonát tartós bentlakásos intézmény esetén,
c) havi jövedelmét és ingatlanvagyonát a 117. § (5) bekezdése szerinti esetben.”
28. §
Az Szt. 132. § (1) bekezdés s) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy megállapítsa)
„s) a bírság megállapításának és megfizetésének részletes eljárási szabályait;”
29. §
(1) Az Szt. a következő 140/A. §-sal egészül ki:
„140/A. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi ... törvénnyel megállapított
a) 92/M. § (1) bekezdés a) pontját a bírság összegének meghatározása során abban az esetben
kell alkalmazni, ha a jogsértést 2010. december 31-ét követően követték el, vagy a jogsértő állapot
2010. december 31-ét követően fennáll;
b) 117. §-ának és 119/C. §-ának rendelkezéseit
ba) azokra kell alkalmazni, akik 2011. január 1-jét követően kötnek a 94/C. § szerinti
megállapodást,
bb) azok esetében, akik 2010. december 31-én alapszolgáltatásban vagy átmeneti elhelyezést
nyújtó intézményi ellátásban részesülnek, a személyi térítési díj soron következő felülvizsgálatakor
kell alkalmazni,

bc) azokra kell alkalmazni, akik 2010. december 31-én tartós bentlakásos intézményi
ellátásban részesülnek és a fennálló megállapodásukat 2011. január 1-jét követően a 117. § és
119/C. § alkalmazására vonatkozóan közös megegyezéssel módosítják.”
(2) Az Szt. a következő 140/B. §-sal egészül ki:
„140/B. § E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi ... törvénnyel megállapított 38. § (1a)–(3) bekezdését,
valamint (6) és (9) bekezdését a lakásfenntartási támogatás megállapítása iránt 2011. június 30-át
követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”
30. §
Az Szt.
a) 8. § (1) bekezdésében a „tíz munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg,
b) 10. § (7) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
c) 26/A. § (3) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg,
d) 48. § (1) bekezdésében a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon”
szöveg,
e) 50/A. § (4) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”
szöveg,
f) 50/A. § (10) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg,
g) 58. §-ában, 58/B. § (1) bekezdésében, 65/E. §(2) bekezdésében, 92. § (10) bekezdésében,
92/E. § (3) bekezdésében, 94/A. § (1) bekezdés d) pontjában, 124. § (4) bekezdésében, 132. § (2)
bekezdésében a „családpolitikáért” szövegrész helyébe a „nyugdíjpolitikáért” szöveg,
h) 60. § (2) bekezdésében a „falugondnoki szolgálat” szövegrész helyébe a „falugondnoki
szolgáltatás” szöveg,
i) 67. § (1) bekezdésében a „94/B., illetve 94/D. §” szövegrész helyébe a „94/C. §” szöveg,
j) 90. § (4) bekezdésében a „más helyi önkormányzattal” szövegrész helyébe a „más helyi
önkormányzattal vagy társulással” szöveg,
k) 93. § (1) bekezdésében a „kérelmére, indítványára” szövegrész helyébe a „szóbeli vagy
írásbeli kérelmére, indítványára” szöveg,
l) 94/K. § (1) bekezdésében az „a személyes adatok kezeléséről” szövegrész helyébe az „az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről” szöveg,
m) 99. § (1) és (2) bekezdésében a „bentlakásos” szövegrész helyébe a „tartós bentlakásos”
szöveg,
n) 102. § (4) bekezdésében az „a 94/D. § szerinti” szövegrész helyébe az „egyházi és nem
állami fenntartású szolgáltató, intézmény esetén a 94/C. § szerint megkötött” szöveg,
o) 112. § (6) bekezdésében a „94/B. § (2) bekezdése, illetve a 94/D. § (1) bekezdése”
szövegrész helyébe a „94/C. § (3) bekezdése” szöveg,
p) 117/B. §-ában a „117. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „117. §-ban” szöveg
lép.

31. §
(1) Hatályát veszti az Szt.
a) 20/A. §-a,
b) 22. §-ában a „ , valamint a 20/A. §-ban” szövegrész,
c) 56. § (1) bekezdésében a „nyújtó ellátást (a továbbiakban: személyes gondoskodás)”
szövegrész,
d) 80. § (3) bekezdés g) pontja,
e) 114. § (3) bekezdés b) pontja,
f) 115. § (6) bekezdésében az „ , illetve étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében a
családja” szövegrész,
g) 116. § (1) bekezdés b) pontja,
h) 119. § (2) bekezdésében az „ , idősotthoni ellátás esetében a 119/C. § (5) bekezdése
szerinti vagyonán” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az Szt. 92/K. § (8)–(9) bekezdése.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása
32. §
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 5. § o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„o) várandós anya válsághelyzete: olyan családi, környezeti, szociális, társadalmi helyzet
vagy ezek következtében kialakult állapot, amely a várandós anya testi vagy lelki megrendülését,
társadalmi ellehetetlenülését okozza, és ezáltal veszélyezteti a gyermek egészséges megszületését,”
33. §
A Gyvt. 17. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az e törvényben szabályozott gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el – a
gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének
megelőzése és megszüntetése érdekében – a törvényben meghatározott alaptevékenység keretében)
„k) a munkaügyi hatóság.”
34. §
A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága)
„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,”
(pénzbeli támogatást folyósít.)
35. §
A Gyvt. 20/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat jegyzője annak a gyámul kirendelt hozzátartozónak, akinek
kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra való jogosultsága)
„a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában – az augusztus hónapra
járó kiegészítő gyermekvédelmi támogatás összege mellett –,”
(pótlékot folyósít.)
36. §
A Gyvt. 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az ellátás megkezdésekor az ellátásra
jogosult gyermeket és törvényes képviselőjét, illetve a fiatal felnőttet tájékoztatni kell)
„c) az ellátásra jogosult gyermek, fiatal felnőtt és hozzátartozói közötti kapcsolattartásról,
különösen a látogatás, a távozás és a visszatérés rendjéről
ca) a gyermekek átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti alapellátásnál, ha a gyermek kapcsolattartásra jogosult hozzátartozói külön élnek,
cb) a családok átmeneti otthonában biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásnál, ha a gyermeknek van különélő, kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója,
cc) a gyermekotthonban biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátásnál (a ca)–cc) alpontokban szereplő intézmények a továbbiakban együtt: bentlakásos
gyermekintézmény),
cd) a helyettes szülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátásnál és
ce) a nevelőszülőnél biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi
szakellátásnál,”
37. §
A Gyvt. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34. § (1) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülőnél és a nevelőszülőnél
biztosított személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásnál és gyermekvédelmi
szakellátásnál a gyermek és szülője vagy más kapcsolattartásra jogosult hozzátartozója (a
továbbiakban együtt: kapcsolattartásra jogosult) közötti kapcsolattartás formái

a) a folyamatos és időszakos kapcsolattartás
aa) a gyermek tartózkodási helyén történő meglátogatásával, illetve
ab) a gyermek elvitelének jogával és visszaadásának kötelezettségével, vagy
ac) felügyelt kapcsolattartás keretében, és
b) a levelezés, elektronikus levelezés, telefonkapcsolat, ajándékozás, csomagküldés.
(2) A bentlakásos gyermekintézményben, a helyettes szülőnél és a nevelőszülőnél biztosított
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás során elő
kell segíteni, hogy a kapcsolattartásra jogosult a gyermekkel kapcsolatot tartson fenn, feltéve, hogy
a szülő nem áll a gyermek vagy a gyermeket nevelő személy sérelmére elkövetett cselekmény miatt
ideiglenes megelőző távoltartás vagy megelőző távoltartás, továbbá a büntetőeljárásban
elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt, vagy a gyermek súlyos bántalmazása miatt
nem szüneteltették a szülő kapcsolattartási jogának gyakorlását.
(3) A gyámhivatal a kapcsolattartásról a gyermek vér szerinti családjával, testvéreivel való
kapcsolat fenntartása, a gyermek vér szerinti családjába való visszakerülésének elősegítése
érdekében dönt. A kapcsolattartás formájának és gyakoriságának elbírálása során a gyámhivatal
mérlegeli a gyermekjóléti alapellátás vagy a gyermekvédelmi szakellátás igénybevételének okát,
valamint a kapcsolattartásra jogosult magatartását és körülményeit.
(4) A gyámhivatal által elrendelt felügyelt kapcsolattartás esetén a külön jogszabályban
meghatározottak szerint, a gyámhivatal határozatában meghatározott helyszínen kerül sor a
kapcsolattartásra.
(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek nem állnak fenn, a kapcsolattartásra
jogosult az átmeneti gondozásban részesülő gyermeket a bentlakásos gyermekintézmény házirendje
vagy a helyettes szülői hálózatot működtetővel történt előzetes egyeztetés szerint, a gondozás
helyszínén látogathatja. A látogatás alkalmával biztosítani kell a kapcsolattartás kulturált és
zavartalan körülményeit. Átmeneti gondozásban részesülő gyermek esetén a kapcsolattartásról a
gyámhivatal kérelemre dönt. A gyámhivatal szükség esetén felügyelt kapcsolattartást rendel el.
(6) Az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, továbbá az
átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekkel történő kapcsolattartásról a gyámhivatal hivatalból
dönt. A gyermek legfeljebb két napra történő eltávozásának és két napnál hosszabb időtartamú
szabadságának engedélyezését a gyámhivatal döntése alapozza meg. A gyermek gyámja jelzi a
gyámhivatalnak, ha a kapcsolattartás végrehajtása során a kapcsolattartásra jogosult és a gyermek
vagy a kapcsolattartásra jogosult és a gyám között vita keletkezik.
(7) Az örökbefogadhatónak nyilvánítás szempontjából nem tekinthető rendszeres
kapcsolattartásnak a levélírás, a telefonhívás, a csomagküldés és a gyámhivatal határozatában
szabályozottól jelentősen eltérő évenkénti egy-két látogatás.
(8) A kapcsolattartással összefüggő, a gyermek számára a bentlakásos gyermekintézményben,
a helyettes szülőnél és a nevelőszülőnél biztosított teljes körű ellátás által nem fedezett költségeket
a kapcsolattartásra jogosult viseli. A települési önkormányzat rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás formájában nyújthat segítséget [21. § (2) bek.] a kapcsolattartásra jogosult számára a
kapcsolattartással összefüggő költségek viseléséhez, különösen az utazási költségekhez, illetve a
kapcsolattartásra jogosult otthonában történő kapcsolattartás esetén a gyermek ellátásának
költségeihez. A területi gyermekvédelmi szakszolgálat a külön jogszabályban meghatározottak
szerint nyújt segítséget és támogatást a kapcsolattartás megvalósításához.”

38. §
A Gyvt. 39. § (4) bekezdés a) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében)
„a) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával (a továbbiakban: családgondozás)
elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok
ellensúlyozását,”
„c) kezdeményezni
ca) egyéb gyermekjóléti alapellátások igénybevételét,
cb) szociális alapszolgáltatások, különösen a családsegítés igénybevételét,
cc) egészségügyi ellátások igénybevételét,
cd) pedagógiai szakszolgálatok igénybevételét vagy
ce) a 15. § (4) bekezdése szerinti hatósági intézkedést,”
39. §
(1) A Gyvt. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bölcsőde az (1) bekezdésben foglaltakon túl végezheti a fogyatékos gyermek
a) legfeljebb hatéves koráig – a Kt. szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján – a fejlődését biztosító korai fejlesztését és gondozását vagy fejlesztő
felkészítését,
b) legfeljebb négyéves koráig történő gondozását, ha a gyermek korai fejlesztését más, a Kt.
szerinti szakértői és rehabilitációs bizottság által kijelölt intézmény végzi.”
(2) A Gyvt. 42. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A fenntartó a bölcsődei
szünet idejére a szülő kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi gondozásának
megszervezéséről.”
40. §
A Gyvt. 51. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családok átmeneti otthona a felnőtt és a gyermek együttes ellátása során)
„b) befogadja a válsághelyzetben lévő bántalmazott vagy várandós anyát, illetve a
szülészetről kikerülő anyát és gyermekét, valamint a várandós anya kérelmére az anya élettársát
vagy férjét.”
41. §
(1) A Gyvt. 54. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Speciális hivatásos nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak
megfelel, és alkalmas a nála elhelyezett súlyos pszichés vagy disszociális tüneteket mutató, illetve
pszichoaktív szerekkel küzdő, speciális ellátást igénylő gyermek kiegyensúlyozott nevelésének
biztosítására és családjába történő visszakerülésének elősegítésére. Különleges hivatásos
nevelőszülő az a hivatásos nevelőszülő, aki a képesítési előírásoknak megfelel, és alkalmas a nála
elhelyezett tartósan beteg, fogyatékos, illetve kora miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti
különleges ellátást igénylő gyermek kiegyensúlyozott nevelésének biztosítására és családjába
történő visszakerülésének elősegítésére.”
(2) A Gyvt. 54. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A speciális hivatásos nevelőszülő – saját gyermekeit is beszámítva – legfeljebb három
gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását biztosítja. A különleges hivatásos nevelőszülő – saját
gyermekeit is beszámítva – legalább három, legfeljebb öt gyermek és fiatal felnőtt együttes ellátását
biztosítja.”
42. §
A Gyvt. 55. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nevelőszülő a saját háztartásában teljes körű ellátást nyújt a nála elhelyezett
utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőttnek. Ennek keretében különösen segítséget nyújt a
fiatal felnőtt önálló életvezetéséhez, társadalmi beilleszkedéséhez, hozzátartozóival való
kapcsolattartásához.”
43. §
A Gyvt. 56. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nevelési díj az öregségi nyugdíj legkisebb összegének)
„b) száznegyven százaléka, ha a nevelt gyermek tartósan beteg, fogyatékos vagy három éven
aluli.”
44. §
A Gyvt. 62. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás feladata – a gyermek külön jogszabály szerinti titkos
vagy nyílt örökbefogadásának előkészítése, az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
örökbefogadhatóvá nyilvánításának és örökbefogadásának előkészítése, az örökbefogadási eljárások
lebonyolítása, nyílt örökbefogadás esetében a vér szerinti szülő és az örökbe fogadni szándékozó
személy kapcsolatfelvételének előkészítése érdekében –
a) nyilvántartás vezetése a gyámhivatal határozata alapján örökbefogadhatónak nyilvánított
átmeneti nevelésbe, illetve az örökbefogadható tartós nevelésbe vett gyermekről, valamint a szülő,
az egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerv vagy személy, a gyermekjóléti szolgálat,
családvédelemmel foglalkozó más szerv bejelentése alapján az örökbefogadható gyermekről,

b) az örökbe fogadni szándékozó személy tájékoztatása az örökbefogadás feltételeiről, így
különösen az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról,
c) az örökbe fogadni szándékozó körülményeinek, egészségügyi és lélektani alkalmasságának
vizsgálata a külön jogszabályban rögzített szakmai követelmények figyelembevételével és róla – a
gyámhivatal határozata alapján – nyilvántartás vezetése,
d) az eseti gondnoki jogkörben a szükséges intézkedések megtétele az átmeneti vagy a tartós
nevelésbe vett gyermek esetén.”

45. §
A Gyvt. 63. §-a a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63. § (1) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás az átmeneti és a tartós nevelésbe vett gyermek
gyámjának (hivatásos gyámjának), gondozójának egyéni program szerinti gondozási, nevelési
tevékenysége segítése és szakmai ellenőrzése érdekében
a) a gondozóval együttműködve, a más jogszabályban meghatározottak szerint elkészíti azon
gyermek egyéni gondozási-nevelési tervét, akinek gyámságát az általa foglalkoztatott hivatásos
gyám látja el,
b) a gyámhivatal megkeresésére, ennek hiányában félévenként hivatalból tájékoztatja a
gyámhivatalt a gondozással-neveléssel kapcsolatos feladatok ellátásáról, a gyermek és a szülő
kapcsolattartásának alakulásáról, illetve a szülőnek a gyermekét gondozó intézménnyel vagy
személlyel való együttműködéséről,
c) jelzi a gyámhivatalnak, ha a gyám (a hivatásos gyám) jogkörének korlátozása, tisztségéből
való felmentése vagy felfüggesztése indokolt,
d) szervezi az elhelyezési terv végrehajtását, és ennek érdekében – a gyermekjóléti
szolgálattal együttműködve – családgondozást végez a vér szerinti család gyermekneveléshez
szükséges körülményei megteremtéséhez, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,
e) családgondozást, utógondozást végez – a gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – a
gyermek családjába való visszailleszkedése vagy önálló életvitelének elősegítése céljából, ha a
gyermek gondozási helye nem gyermekotthon.
(2) A gyermekvédelmi szakszolgáltatás a külön jogszabályban meghatározottak szerint
elősegíti a gyermekvédelmi szakellátásban lévő gyermek és a kapcsolattartásra jogosult
kapcsolattartását.”
46. §
A Gyvt. 68/C. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A települési önkormányzat az eseti gondnok által a családi pótlék felhasználásával
összefüggésben a gyermeknek vagy családjának okozott kárért vétkességére tekintet nélkül, teljes
mértékben felel. A kártérítésre a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. Nem kell megtéríteni a kárt, ha
azt a gyermek vagy családjának felróható magatartása okozta. A települési önkormányzat
követelheti az eseti gondnoktól kárának megtérítését.
(4) A megfizetett kárösszegnek a gyermek, fiatal felnőtt érdekében történő felhasználását az
újonnan kirendelt eseti gondnok biztosítja.”

47. §
(1) A Gyvt. 69. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A védelembe vételt meg kell szüntetni, ha)
„b) a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét
rendelték el,”
(2) A Gyvt. 69. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyermek nagykorúvá válásakor a rá tekintettel folyósított iskoláztatási támogatás fel
van függesztve, a gyermek védelembe vétele az iskoláztatási támogatás folyósítása
felfüggesztésének megszüntetéséig meghosszabbodik.”
48. §
A Gyvt. Harmadik Része a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:
„VIII/A. FEJEZET
A NYÍLT ÖRÖKBEFOGADÁST ELŐSEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG
A nyílt örökbefogadást elősegítő tevékenység körébe tartozó szolgáltatások
69/A. § (1) A válsághelyzetben lévő várandós anya segítése céljából, valamint a gyermeket
örökbe adni szándékozó vér szerinti szülő (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: vér szerinti
szülő) kérelmére, szándékának megfelelően – a nyílt örökbefogadások előmozdítása érdekében –
közhasznú szervezet örökbefogadást elősegítő tevékenységet (e Fejezet alkalmazásában a
továbbiakban: szolgáltatás) folytathat.
(2) A szolgáltatás körébe tartozik
a) a gyermek saját családjában való nevelkedése érdekében a családgondozás keretében
végzett tanácsadás és segítségnyújtás a válsághelyzetben lévő, különösen a terhességét eltitkolni
szándékozó várandós anya számára,
b) erre irányuló igény esetén a családok átmeneti otthonában biztosított ellátáshoz való
hozzájutás szervezése,
c) az örökbe fogadandó gyermek és az örökbe fogadni szándékozó személy
kapcsolatfelvételének előkészítése, ha az a) pont szerinti szolgáltatás nem járt eredménnyel,
d) az örökbe fogadni szándékozó személy és az örökbe fogadandó gyermek 141/B. § szerinti
adatainak nyilvántartása,
e) az örökbefogadás engedélyezését követően a vér szerinti szülőnek és az örökbe fogadó
szülőnek történő segítségnyújtás, tanácsadás, valamint kérelemre az örökbe fogadott gyermek
(személy) vér szerinti szülőjével való kapcsolatfelvételének elősegítése, ha a gyámhivatal vagy a
bíróság a vér szerinti szülő természetes személyazonosító adatait közölte.

(3) A közhasznú szervezet az örökbe fogadó szülő, az örökbe fogadott gyermek vagy a vér
szerinti szülő kérelmére számukra örökbefogadás utáni segítséget nyújtó szolgáltatásokat
biztosíthat, elősegítheti az ellátásokhoz való hozzájutást.
69/B. § (1) A szolgáltatás kizárólag
a) – a felek kölcsönös kérelme és egyetértése esetén – Magyarországon élő, magyar
állampolgárságú vér szerinti szülő és örökbe fogadni szándékozó személy közötti kapcsolat
létrehozására és
b) a 69/A. § (2) és (3) bekezdés szerinti szolgáltatások nyújtására
irányulhat.
(2) A szolgáltatás nem terjedhet ki
a) a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek
örökbefogadásának elősegítésére,
b) az örökbe fogadható gyermek vagy az örökbe fogadni szándékozó személy
személyazonosító adatainak, képmásának hirdetés útján történő közzétételére,
c) az örökbefogadás engedélyezése és felbontása iránti eljárásban való közreműködésre,
kivéve a tanúként való közreműködést.
(3) A szolgáltatás körében olyan tevékenység nem végezhető, amely sérti a gyermeki jogokat,
illetve a gyermekvédelem jogszabályban meghatározott céljaival összeegyeztethetetlen.
(4) A közhasznú szervezet szolgáltatásában nem vehet részt gyermekjóléti alapellátást nyújtó
személy, gyermekjóléti alapellátást vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézménynél
foglalkoztatott személy, gyámhatóságnál közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyban
foglalkoztatott személy.
A szolgáltatás engedélyezése
69/C. § (1) A szolgáltatás külön jogszabályban meghatározott működési engedélyhez kötött
tevékenység.
(2) A működési engedély kiadásáról – a szolgáltató kérelmére – a működést engedélyező
szerv dönt.
(3) A működést engedélyező szerv évente legalább egy alkalommal ellenőrzi, hogy a
szolgáltatás megfelel-e a jogszabályokban, a működési engedélyben, valamint a szakmai
programban foglaltaknak.
(4) Ha a működést engedélyező szerv
a) olyan szolgáltatásról szerez tudomást, amely engedély nélkül működik, a szolgáltatót
eltiltja a szolgáltatás végzésétől,
b) az örökbe fogadható gyermekek vagy a szolgáltatást igénybe vevő személyek súlyos jogvagy érdeksérelmét észleli, a szolgáltatás végzését legfeljebb 60 napra felfüggeszti vagy a működési
engedélyt visszavonja.
(5) A működést engedélyező szerv intézkedik a működési engedélyek kiadásának,
visszavonásának, a szolgáltatás nyújtásától történő eltiltásnak, valamint a szolgáltatás végzése
felfüggesztésének a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a továbbiakban:

miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hivatalos lapjában és a
minisztérium honlapján történő közzétételéről.
A szolgáltatást igénybe vevővel kötött megállapodás
69/D. § (1) A szolgáltató külön jogszabályban meghatározott tartalmú írásbeli megállapodást
köt a szolgáltatás nyújtására
a) a vér szerinti szülővel,
b) a várandós anyával,
c) ha a vér szerinti szülő vagy várandós anya kiskorú vagy cselekvőképességet kizáró
gondnokság alatt áll, a törvényes képviselőjével,
d) az örökbe fogadandó gyermek gyámjával,
e) az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító érvényes és hatályos gyámhivatali
határozattal rendelkező örökbe fogadni szándékozó
ea) házaspárral együttesen vagy
eb) egyedülálló személlyel [(az a)–e) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: a
szolgáltatást igénybe vevő].
(2) A megállapodást a szolgáltatást igénybe vevő indokolás nélkül írásban bármikor
felmondhatja.
(3) A szolgáltató írásban felmondja a megállapodást, ha
a) annak megkötését követően az örökbefogadást kizáró ok fennállásáról szerez tudomást,
b) tudomására jut, hogy az örökbefogadás akár a felek, akár más közreműködő személyek
számára haszonszerzéssel jár.
(4) A szolgáltató a megállapodásnak a (2) és (3) bekezdés szerinti felmondásáról öt napon
belül írásban értesíti az örökbefogadásra való alkalmasságot megállapító, valamint az
örökbefogadás engedélyezésére illetékes gyámhivatalt.
A költségek viselése
69/E. § (1) A szolgáltatásért a szolgáltatás igénybe vevőjétől a (2) bekezdés szerinti költségek
viselésén kívül más jogcímen, így különösen közvetítői, szolgáltatási díjként, a szolgáltató vagy egy
harmadik személy számára pénzbefizetés vagy más vagyoni előny nyújtása nem kérhető, illetve
nem fogadható el, kivéve a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásából származó bevételt.
(2) Az örökbe fogadni szándékozó személy viseli az általa igénybe vett szolgáltatással
összefüggésben felmerült és a külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapított
költségeket.
(3) A megállapodásnak a közhasznú szervezet részéről történő felmondása sem mentesíti az
örökbe fogadni szándékozó személyt a felmondás időpontjáig indokoltan felmerült költségek
viselése alól.
(4) Ha az örökbe fogadni szándékozó személy a költségeket nem téríti meg, a közhasznú
szervezet igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti.”

49. §
A Gyvt. 70. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A családbafogadás fennállása alatt is elrendelhető a gyermek védelembe vétele, ha annak
feltételei megvalósulnak.”
50. §
A Gyvt. 73. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyámhivatal – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az ideiglenes hatályú
elhelyezést követően – függetlenül attól, hogy arra mely beutaló szerv intézkedése alapján kerül sor,
és hogy a döntést megfellebbezték-e – annak elrendelésétől számított
a) harminc napon belül megszünteti az ideiglenes hatályú elhelyezést, ha annak okai nem
állnak fenn, vagy
b) harmincöt napon belül elrendeli a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételét, vagy
c) két hónapon belül pert indít az ideiglenes hatályú elhelyezés fenntartása vagy
megváltoztatása mellett a gyermekelhelyezés megváltoztatása, illetve a szülői felügyelet
megszüntetése iránt.”
51. §
A Gyvt. 94. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A települési önkormányzat a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátásának
biztosítására irányuló, a 94. § (2) bekezdésében és a 94. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt
kötelezettségének a bölcsőde működtetése mellett családi napközi formájában is eleget tehet.”
52. §
A Gyvt. 135. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A gyermekvédelmi gondoskodás biztosítása és a gyermek örökbefogadásának elősegítése
céljából a területi gyermekvédelmi szakszolgálat és a gyámhivatal kezeli
a) a családba fogadó személy személyazonosító adatait, valamint az egészségi állapotára és a
vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy családi állapotára, fennálló házasságára, élettársi,
bejegyzett élettársi kapcsolatának tényére, gyermekei számára és az arra vonatkozó adatokat, hogy
kivel él egy háztartásban és gyermekei kinek a gondozásában nevelkednek (a továbbiakban együtt:
családi helyzetre vonatkozó adatok), személyazonosító adatait, vagyoni helyzetére, az egészségi
állapotára, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos
elvárásaira vonatkozó adatokat,
c) az örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi állapotára,
vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

d) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő személyazonosító adatait, az
egészségi állapotára vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni
helyzetére, a családi helyzetére és a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat,
e) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó
adatokat.”
(2) A Gyvt. 135. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv a gyermek belföldön történő
örökbefogadásának elősegítése és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi
örökbefogadására tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása céljából kezeli
a) az örökbe adható gyermek személyazonosító adatait és az egészségi állapotára vonatkozó
adatokat,
b) az örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi helyzetére,
egészségi állapotára, vagyoni helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az örökbe
fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,
c) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő személyazonosító adatait, az
egészségi állapotára vonatkozó adatokat és – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni
helyzetére, a családi helyzetére és a terhesség eltitkolásának tényére, okára vonatkozó adatokat.
(9) A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történő
örökbefogadásának elősegítése és a külföldi örökbefogadások utánkövetése céljából kezeli
a) a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermek személyazonosító
adatait és az egészségi állapotára vonatkozó adatokat, valamint a külföldre örökbe adott gyermek
személyazonosító adatait,
b) a külföldön élő örökbe fogadni szándékozó személy személyazonosító adatait, családi
helyzetére, egészségi állapotára, vagyoni helyzetére, Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára és az
örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat.
c) a külföldön élő örökbe fogadó szülő személyazonosító adatait, családi helyzetére, egészségi
állapotára, vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
d) a külföldre örökbe adott gyermek helyzetéről, beilleszkedéséről szóló jelentésben foglalt
adatokat.
(10) A területi gyermekvédelmi szakszolgálat, az országos örökbefogadási nyilvántartást
vezető szerv és a központi hatóság a gyermek örökbefogadásának elősegítése céljából az (5), (8) és
(9) bekezdésben meghatározott adatokat egymásnak átadhatják.”
53. §
A Gyvt. a következő 135/A. §-sal egészül ki:
„135/A. § (1) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet a válsághelyzetben lévő
várandós anya segítése, a nyílt örökbefogadások előmozdítása, az örökbefogadást elősegítő
tevékenységének nyújtása, az örökbefogadás engedélyezését követően az örökbe fogadó szülőnek,
az örökbe fogadott gyermeknek, a vér szerinti szülőnek segítséget nyújtó szolgáltatások és
tanácsadás biztosítása, valamint az örökbe fogadott gyermek (személy) vér szerinti szülőjével való
kapcsolatfelvételének elősegítése céljából kezeli
a) a válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő

aa) személyazonosító adatait,
ab) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
ac) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ad) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a családi helyzetére vonatkozó adatokat,
ae) – önkéntes adatszolgáltatása alapján – a terhesség eltitkolásának tényére, okára
vonatkozó adatokat;
b) a gyermek
ba) személyazonosító adatait,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat;
c) az örökbe fogadni szándékozó személy
ca) személyazonosító adatait,
cb) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
cc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
cd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,
ce) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
cf) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat;
d) az örökbe fogadó szülő
da) személyazonosító adatait,
db) családi helyzetére vonatkozó adatokat,
dc) egészségi állapotára vonatkozó adatokat,
dd) vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat;
e) a gyermek törvényes képviselőjének, a válsághelyzetben lévő várandós anya törvényes
képviselőjének, a vér szerinti szülő törvényes képviselőjének személyazonosító adatait.
(2) Ha az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet szolgáltatása megszűnik, e tényről 8
napon belül tájékoztatja a szolgáltatást igénybe vevőt. A tájékoztatásban 30 napos határidő
megjelölésével felhívja a szolgáltatást igénybe vevőt a hozzá benyújtott dokumentumok átvételére.
Ha a szolgáltatást igénybe vevő a dokumentumokat nem veszi át, úgy ezeket és a tevékenysége
során keletkezett iratokat megküldi a működést engedélyező szervnek.
(3) A működést engedélyező szerv az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
működésének ellenőrzése és szolgáltatásának további szervezése céljából kezelheti az (1) bekezdés
szerinti adatokat. Az adatkezelés időtartamára és az adatok megismerhetőségére a 142. § (1) és (3)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(4) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet
a) a külön jogszabályban meghatározott formában az (1) bekezdés a) és b) pontjában
foglaltakról évente adatot szolgáltat a működést engedélyező szervnek, feltüntetve azt is, ha a
válsághelyzetben lévő várandós anya, a vér szerinti szülő az (1) bekezdés ac)–ae) alpontjaiban
foglaltakról nem szolgáltatott adatot,
b) folyamatosan továbbítja az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat az országos
örökbefogadási nyilvántartás számára, feltüntetve azt is, ha a válsághelyzetben lévő várandós anya,
a vér szerinti szülő az (1) bekezdés ac)–ae) alpontjaiban foglaltakról nem szolgáltatott adatot.
(5) A 69/D. § (1) bekezdésében foglalt megállapodás megszűnése esetén a benyújtott
dokumentumokat a szolgáltatást igénybe vevőnek vissza kell adni.
(6) A közhasznú szervezet adatvédelmi szabályzatot készít, amely nyilvános.”

54. §
A Gyvt. a következő 141/B–141/D. §-sal egészül ki:
„141/B. § (1) Az örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezet az örökbe fogadni
szándékozó személyekről és az örökbe fogadandó gyermekekről – a nyílt örökbefogadások
előmozdítása és az örökbefogadást elősegítő tevékenysége nyújtása céljából – nyilvántartást vezet.
(2) A nyilvántartás tartalmazza
a) az örökbe fogadni szándékozó személy
aa) személyazonosító adatait,
ab) Csjt. 47. §-a szerinti alkalmasságára vonatkozó adatokat,
ac) örökbe fogadandó gyermekkel kapcsolatos elvárásaira vonatkozó adatokat,
b) az örökbe fogadandó gyermek
ba) személyazonosító adatait,
bb) egészségi állapotára vonatkozó adatokat.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok a szolgáltatást igénybe vevővel való megállapodás
megkötését követően haladéktalanul bekerülnek a nyilvántartásba.
141/C. § Az országos örökbefogadási nyilvántartást vezető szerv a gyermek belföldön történő
örökbefogadásának elősegítése és az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek belföldi
örökbefogadására tett intézkedések eredménytelenségének megállapítása céljából nyilvántartást
vezet a gyermekről, az örökbe fogadni szándékozó személyről, a válsághelyzetben lévő várandós
anyáról, a vér szerinti szülőről a 135. § (8) bekezdésében meghatározott adattartalommal.
141/D. § A központi hatóság az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek külföldre történő
örökbefogadásának elősegítése és a külföldi örökbefogadások utánkövetése céljából nyilvántartást
vezet a Csjt. 49. § (3) bekezdése alapján külföldre örökbe adható gyermekről és a külföldre örökbe
adott gyermekről, a külföldön élő örökbe fogadni szándékozó személyről és a külföldön élő örökbe
fogadó szülőről a 135. § (9) bekezdésében meghatározott adattartalommal.”
55. §
A Gyvt. 148. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A gyermekek napközbeni ellátása (a továbbiakban: gyermekétkeztetés) intézményi
térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltsége és a nyersanyagköltség legfeljebb 50%-át
kitevő rezsiköltség egy ellátottra jutó napi összege.”
56. §
A Gyvt. a következő 158. §-sal egészül ki:
E törvénynek az egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2010. évi ... törvénnyel módosított 20/C. § (1) bekezdését a 2011. január 1-jén
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

57. §
(1) A Gyvt. 162. § (1) bekezdés q) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„q) a gyermekvédelmi gondoskodással, a családbafogadással, a szülői felügyelettel, a
gyermek és a kapcsolattartásra jogosult személyek közötti kapcsolattartással, a kiskorú
házasságkötésével, az örökbefogadással, a családi jogállással, a gyámsággal és a gondnoksággal
kapcsolatos gyermekvédelmi és gyámügyi végrehajtási szabályokat,”
(2) A Gyvt. 162. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza)
„h) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat által vezetett, az országos és a központi hatósági
örökbefogadási nyilvántartásra vonatkozó részletes szabályokat,”
58. §
Hatályát veszti a Gyvt.
a) 21. § (2) bekezdésében és 39. § (2) bekezdés c) pontjában a „szociális” szövegrész,
b) 40. § (2) bekezdés h) pontja,
c) 53. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „kora miatt sajátos szükségletekkel bíró”
szövegrész,
d) 55. § (1) bekezdés első mondatában a „ , valamint az utógondozói ellátásban részesülő
fiatal felnőttnek” szövegrész,
e) 55. § (1) bekezdés e) pontja,
f) 68/A. § (2) bekezdésében az „ , az eseti gondnok kirendeléséről” szövegrész,
g) 68/B. § (5) bekezdésében az „annak mértékéről”, valamint a „meghatározott összegének a”
szövegrészek,
h) 72. § (1) bekezdésében az „az ügyészség, a bíróság,” szövegrész.
59. §
A Gyvt.
1. 17. § (4) bekezdésében az „a)–i) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontjában”
szöveg, valamint az „a)–i) pontja” szövegrész helyébe az „a)–i) és k) pontja” szöveg,
2. 20/C. § (1) bekezdés aa), ab), ac) és ad) alpontjában az „az év” szövegrész helyébe az „a
naptári év” szöveg, valamint a „három” szövegrész helyébe a „két” szöveg,
3. 20/C. § (4) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon”
szöveg,
4. 25. § (7) bekezdésében a „benyújtását követő 10 munkanapon” szövegrész helyébe a
„megérkezését követő naptól számított tizenöt napon” szöveg,
5. 43/A. § (6) bekezdésében a „43/A. §” szövegrész helyébe a „43. §” szöveg,
6. 44. § (4) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
7. 54. § (6) és (9) bekezdésében, valamint 66/G. § (1) bekezdésében a „speciális” szövegrész
helyébe a „speciális és különleges” szöveg,

8. 55. § (4) bekezdés a) pontjában a „fogyatékos gyermekek” szövegrész helyébe a
„fogyatékos gyermekek, a koruk miatt sajátos szükségletekkel bíró három év alatti gyermekek”
szöveg,
9. 56. § (1) bekezdésében a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal
felnőttenként” szöveg,
10. 56. § (3) bekezdésében a „gyermek” szövegrészek helyébe a „gyermek, fiatal felnőtt”
szövegek, valamint a „gyermekenként” szövegrész helyébe a „gyermekenként, fiatal felnőttenként”
szöveg,
11. 56. § (5) bekezdésében a „gyermek” szövegrész helyébe a „gyermek, fiatal felnőtt”
szöveg,
12. 62. § (2) bekezdésében és 141. § (4) bekezdésében az „a központi hatóság által vezetett”
szövegrész helyébe az „az” szöveg,
13. 62. § (3) bekezdés b) pontjában a „központi hatóság” szövegrész helyébe a „nemzetközi
örökbefogadási ügyekben eljáró központi hatóság (a továbbiakban: központi hatóság)” szöveg,
14. 68/B. § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg,
15. 68/C. § (1) bekezdésében a „68/A. § (2) bekezdése és a 68/B. § (5) bekezdése szerinti
határozatában” szövegrész helyébe a „felfüggesztett iskoláztatási támogatás és a családi pótlék
természetbeni formában történő biztosítása céljából” szöveg,
16. 69. § (2) bekezdésében a „(3)” szövegrész helyébe a „(3) és (4)” szöveg,
17. 74. § (1) bekezdésében és 75. §-ában a „45 munkanapon” szövegrész helyébe a „két
hónapon” szöveg,
18. 81/B. § (4) bekezdésében a „beszerzi” szövegrész helyébe a „kikéri” szöveg,
19. 81/B. § (6) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg,
20. 82. § (6) bekezdésében a „gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg,
21. 83. § (8) bekezdésében a „benyújtásától számított 5 munkanapon” szövegrész helyébe a
„megérkezését követő naptól számított nyolc napon” szöveg és az „5 munkanap” szövegrész
helyébe a „nyolc nap” szöveg,
22. 84. § (2) bekezdésében a „miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban:
minisztérium)” szövegrész helyébe a „minisztérium” szöveg,
23. 92. § (5) bekezdésében a „fiatal felnőtt lakóhelye” szövegrész helyébe a „fiatal felnőtt
választása szerint a lakóhelye vagy a tartózkodási helye” szöveg,
24. 93. § (8) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg,
25. 104. § (8) bekezdésében a „10 munkanap” szövegrész helyébe a „tizenöt nap” szöveg,
26. 131. § (5) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon”
szöveg,
27. 141. § (1) bekezdés c) pontjában az „(5) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(5)
bekezdés c) és e) pontjában” szöveg,
28. 142. § (1) bekezdésében a „138–141. §-ok” szövegrész helyébe a „138–141. § és a 141/B–
141/D. §-ok” szöveg,
29. 142. § (3) bekezdésében a „141. §” szövegrész helyébe a „141. §, a 141/B–141/D. §”
szöveg,
30. 148. § (5) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „1–7.” szövegrész helyébe az „1–8.”
szöveg,
31. 162. § (1) bekezdésének j) pontjában az „engedélyezését” szövegrész helyébe az
„engedélyezését, továbbá a működést engedélyező szerv kijelölését” szöveg,
32. 162. § (2) bekezdésének i) pontjában a „szabályait” szövegrész helyébe a „szabályait és az
azokért fizetendő díjat” szöveg
lép.

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása
60. §
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.) 7. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Nevelési ellátásra jogosult
a) a vér szerinti, az örökbe fogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, az a személy, aki a
saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már
folyamatban van (a továbbiakban együtt: szülő), a nevelőszülő, a hivatásos nevelőszülő, a gyám,
továbbá az a személy, akihez a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 72. §-ának (1) bekezdése alapján a gyermeket ideiglenes
hatállyal elhelyezték, a saját háztartásában nevelt,
b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a
gyermekotthonban nevelt, és
c) a Magyarország területén működő szociális intézmény vezetője az intézményben
elhelyezett,
még nem tanköteles gyermekre tekintettel, a gyermek tankötelessé válása évének október 31-éig.”

61. §
(1) A Cst. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Iskoláztatási támogatásra jogosult
a) a 7. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott személy, továbbá a gyámhivatal által a
szülői ház elhagyását engedélyező határozatban megjelölt személy
aa) a tanköteles gyermekre tekintettel a gyermek tankötelessé válása évének november 1jétől a tankötelezettség teljes időtartamára, valamint
ab) a tankötelezettsége megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat
folytató gyermekre (személyre) tekintettel annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek
(személy) a huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
törvény alapján fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló
esetében huszonharmadik – életévét betölti; továbbá
b) a vagyonkezelői joggal felruházott gyám, illetőleg a vagyonkezelő eseti gondnok a
javítóintézetben nevelt vagy a büntetés-végrehajtási intézetben lévő gyermekvédelmi gondoskodás
alatt álló, tanköteles gyermekre tekintettel a tankötelezettség teljes időtartamára.”
(2) A Cst. 8. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Amennyiben a (3) bekezdés a)–f) pontja szerinti körülmény a nagykorúvá válást
követően, de a tankötelezettség megszűnésének időpontját megelőzően következik be, a (3)
bekezdés szerinti személy a nagykorúvá válásának időpontjától jogosult saját jogon az iskoláztatási
támogatásra.”

62. §
A Cst. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közoktatási intézményben a tankötelezettség megszűnését követően tanulmányokat
folytató azon személyre tekintettel, aki után tankötelezettsége megszűnéséig az (1) bekezdés g)
vagy h) pontja szerinti összegben folyósítottak iskoláztatási támogatást, az iskoláztatási támogatást
továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelő összegben kell folyósítani. Más jogszabály
alkalmazásában magasabb összegű családi pótléknak minősül az (1) bekezdés g)–i) pontja szerinti,
valamint az e bekezdés alapján folyósított ellátás.”
63. §
A Cst. 12. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából azt a vér szerinti, örökbe fogadott
vagy nevelt gyermeket kell figyelembe venni, aki az igénylő háztartásában él, és)
„ab) aki közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú
szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben, vagy első egységes, osztatlan képzésben
részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik,”
64. §
A Cst. 15. §-a és az azt megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„A tankötelezettség mulasztásával összefüggő rendelkezések
15. § (1) Ha a tanköteles gyermek – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a közoktatási
intézmény kötelező tanórai foglalkozásai tekintetében igazolatlanul mulaszt, a közoktatási
intézmény igazgatójának jelzése alapján a települési önkormányzat jegyzője gyámhatóságként
eljárva
a) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott tizedik kötelező tanórai foglalkozás után
végzéssel felhívja az iskoláztatási támogatás jogosultját a b) pontban meghatározott
jogkövetkezményekre,
b) az adott tanévben igazolatlanul mulasztott ötvenedik kötelező tanórai foglalkoztatás után –
amennyiben a védelembe vétel még nem áll fenn – elrendeli a gyermek védelembe vételét, továbbá
az iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha a közoktatási intézmény kötelező
tanórai foglalkozásai tekintetében
a) nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett,
b) gyermekotthonban elhelyezett,
c) javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, gyermekvédelmi
gondoskodás alatt álló,
d) szociális intézményben elhelyezett
tanköteles gyermek mulasztott.”

65. §
A Cst. 20. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Gyermekgondozási segélyre jogosult a szülő – ideértve a kiskorú szülőt a 7. § (5)
bekezdésében meghatározott esetben –, a nevelőszülő, a gyám a saját háztartásában nevelt]
„a) gyermek 3. életévének betöltéséig,”

66. §
A Cst. 20/A. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nagyszülő részére a gyermekgondozási segélyre való jogosultság az (1) bekezdésben
foglalt feltételek fennállása esetén kizárólag akkor állapítható meg, ha]
„b) a jogosultsági feltételek – ide nem értve a kereső tevékenység folytatásából adódó kizáró
körülményt – a szülő esetében is fennállnak.”
67. §
A Cst. a következő 20/B. §-sal egészül ki:
„20/B. § (1) A gyermek örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezésének időpontjától
számított hat hónap időtartamig gyermekgondozási segélyre jogosult az örökbefogadó szülő – a
házastársi és rokoni örökbefogadás kivételével –, amennyiben a gyermek az örökbefogadás előtti
gondozásba történő kihelyezéskor a 20. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerinti életkort már betöltötte,
azonban a 10. életévét még nem töltötte be.
(2) Amennyiben a gyermek a 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkort az
örökbefogadás előtti gondozásba történő kihelyezést követő hat hónapon belül tölti be, akkor az
örökbefogadó szülő 20. § (1) bekezdése szerinti gyermekgondozási segélyre való jogosultsága a
gyermek 20. § (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti életkorának betöltését követően a jogosultság
kezdő időpontjától számított hat hónap elteltéig meghosszabbodik.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerint gyermekgondozási segélyben részesülő személy kereső
tevékenységet heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat.”
68. §
A Cst. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő személy – ide nem értve a nagyszülőt, az
örökbefogadó szülőt a 20/B. § szerinti esetben, továbbá a kiskorú szülő gyermekének gyámját –
kereső tevékenységet
a) a gyermek egyéves koráig nem folytathat,

b) a gyermek egyéves kora után heti harminc órát meg nem haladó időtartamban folytathat,
vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik.
(2) A kiskorú szülő gyermekének gyermekgondozási segélyben részesülő gyámja
időkorlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet.”
69. §
A Cst. 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21/A. § (1) A gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő kereső tevékenységet a
gyermek hároméves kora után, a 21. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint folytathat.
(2) A 27. § (1) bekezdésében foglaltakon túl nem jár gyermekgondozási segély a
nagyszülőnek, ha – kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a gyermeket napközbeni ellátást
biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.] helyezik el.”
70. §
A Cst. 23. és 24. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„23. § Gyermeknevelési támogatásra az a szülő, nevelőszülő, gyám jogosult, aki saját
háztartásában három vagy több kiskorút nevel. A támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének
betöltésétől a 8. életévének betöltéséig jár.
24. § A gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet heti harminc
órát meg nem haladó időtartamban folytathat, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés
otthonában történik.”

71. §
A Cst. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E fejezet hatálya a 2. §-ban meghatározottakon túl kiterjed arra az anyasági támogatás
igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó nőre, aki a
terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – a Magyar
Köztársaság területén terhesgondozáson vett részt.”
72. §
(1) A Cst. 37. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a jegyző a családi pótlék természetbeni nyújtását vagy az iskoláztatási támogatás
felfüggesztését rendeli el, a kincstár a jegyző határozatában foglaltak szerint intézkedik az ellátás
természetbeni nyújtását, illetve a felfüggesztést elrendelő települési önkormányzat részére a

kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára (a továbbiakban: családtámogatási
folyószámla) utalásáról.
(6) A családi pótlékot az elrendelést, illetve a megszüntetést követő második hónaptól kell
természetben biztosítani, illetve pénzbeli formában folyósítani.”
(2) A Cst. 37. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A felfüggesztett iskoláztatási támogatást a felfüggesztés elrendelését, illetve
megszüntetését követő második hónaptól kell a családtámogatási folyószámlára, illetve a jogosult
számára folyósítani.”
73. §
A Cst. 45. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott célra az alábbi személyes adatok tarthatók nyilván:]
„f) a jogosult munkahelyére és heti munkaidejére, valamint fizetési számlaszámára vonatkozó
adat;”
74. §
A Cst. 50. §-a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási tárgyú törvények módosításáról
szóló 2010. évi ... törvénnyel megállapított 20. § (1) bekezdés a) pontját és 23. §-át a 2010. április
30-át követően született gyermekek esetében is alkalmazni kell.
(6) Az egyes szociális, gyermekvédelmi és családtámogatási törvények módosításáról szóló
2010. évi … törvénnyel megállapított 11. § (2) bekezdését – 2010. augusztus 30-ára
visszamenőleges hatállyal – a közoktatási intézményben a tankötelezettsége megszűnését követően
tanulmányokat folytató azon személyre is alkalmazni kell, aki után 2010. augusztus hónapjára a
családi pótlékot a 11. § (1) bekezdés g) vagy h) pontja szerinti összegben folyósították.”
75. §
A Cst.
a) 8. § (3) bekezdés e) pontjában a „háztartásban,” szövegrész helyébe a „háztartásban, vagy”
szöveg,
b) 11. § (1) bekezdés j) pontjában a „8. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „8. § (3)
bekezdése” szöveg,
c) 12. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában a „8. § (2) bekezdésének” szövegrész helyébe a
„8. § (3) bekezdés” szöveg,
d) 12. § (2) bekezdésében a „valamint a 20. és a 23. §” szövegrész helyébe a „valamint az (1)
bekezdés, a 20. és a 23. §” szöveg,
e) 37. § (4) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg,
f) 41. § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg,

g) 43. § (4) bekezdésében és 44. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe
a „tizenöt napon” szöveg
lép.
76. §
Hatályát veszti
a) a Cst. 8. § (3) bekezdés f) pontjában a „vagy” szövegrész,
b) a Cst. 51. § b) pontjában a „szociál- és” szövegrész.

4. Az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv
hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény módosítása
77. §
Hatályát veszti az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény 39. §
(4) bekezdése.
78. §
Nem lép hatályba az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári
Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény
a) 1. § (1) és (2) bekezdése,
b) 2–5. §-a,
c) 6. § (2) bekezdése,
d) 7–9. §-a,
e) 11. §-a,
f) 12. § (2) bekezdése,
g) 13. §-a,
h) 16. §-a,
i) 18–21. §-a
j) 22. § (1) bekezdése,
k) 23–24. §-a,
l) 40. § (3) bekezdése,
m) 41. § (3) és (4) bekezdése.

5. Záró rendelkezések
79. §

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép
hatályba.
(2) E törvény 2. és 3. §-a, 5–28. §-a, 29. § (1) bekezdése, valamint 30–76. §-a 2011. január 1jén lép hatályba.
(3) E törvény 11. §-a és 29. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.
(4) E törvény 1. és 4. §-a, valamint 29. § (2) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.
(5) E törvény 2011. július 2-án hatályát veszti.

Függelék az 55264-6/2010-NEFMI (SZ) számú kormány-előterjesztéshez

A lakásfenntartási támogatásra jogosultak számának becslése változatlan támogatási összegek mellett
Háztartástípus
(személyek
száma)

Háztartástípusra jutó
fogyasztási
egységek

Háztartás
összjövedelme
(Ft/hó)

1
2
3
4
5
6 vagy több
Összesen

1,0
1,9
2,7
3,5
4,2
4,9

68 400
129 960
184 680
239 400
287 280
335 160

Jogosult
háztartások
Jövedelembecsült
küszöb (Ft)*
száma
(ezer db)
68 400
68 400
68 400
68 400
68 400
68 400

216
320
153
132
47
39
906

Támogatás Támogatás
minimális
maximális
összege (Ft) összege (Ft)
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

4 725
6 075
7 425
8 775
9 450
10 125

Átlagos
támogatás
(Ft)

Költségkihatás
(millió Ft)

Költség
90%-a
(millió Ft)

3 242
3 692
4 142
4 592
4 817
5 042

8 396
14 168
7 595
7 295
2 698
2 348
42 500

7 556
12 751
6 836
6 566
2 428
2 113
38 250

Megjegyzések:
- A rendelkezésre álló 42,5 Mrd Ft-ból a jövedelemstatisztika alapján 906 ezer háztartás támogatható. Ennek alapján a jövedelemküszöb - az
energiatámogatáshoz hasonlóan - az önym 240 %-ában állapítható meg.
- Tekintettel arra, hogy az új belépők (önym 150% felett) többsége a 2 500 Ft-os minimum összegre lesz jogosult, az átlag kiszámítása
súlyozottan történt (a minimum összeget kétszeres súllyal vettük számításba).

