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(1b) A  fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a  továbbiakban: járási hivatal) 
az időskorúak járadéka, valamint az ápolási díj folyósítása érdekében a jogosultak folyósításhoz szükséges adatairól 
és a kifizetés havi összegéről – jogcím szerinti bontásban – az időskorúak járadéka esetében a 11. számú melléklet 
szerinti adatlap felhasználásával, az  ápolási díj esetében a  12. számú melléklet szerinti adatlap felhasználásával 
minden hónap 10-éig értesíti a folyósító szervet.
(1c) A  folyósító szerv a  beérkezett adatokat feldolgozza, és az  összesítést követően a  létszám- és kifizetési összeg 
adatokat minden hónap 15-éig – járási hivatalonkénti bontásban, elektronikus úton – megküldi a Kincstár részére. 
Budapest Főváros Kormányhivatala a  hajléktalan személyek részére folyósított ellátások kifizetéséhez szükséges 
adatokat a 12. számú melléklet szerinti adatlapon elkülönítetten tünteti fel.
(1d) A  Kincstár minden hónap 25-éig, december hónapban 20-áig a  folyósító szerv (1a)  bekezdés szerinti 
elkülönített számláján rendelkezésre bocsátja a  kifizetés havi összegét, egyidejűleg az  (1c)  bekezdés szerinti 
adatokat – elektronikus úton – megküldi a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
részére.”

34. §  Az Er.
a) az 5. melléklet szerinti 11. számú melléklettel,
b) a 6. melléklet szerinti 12. számú melléklettel
egészül ki.

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

35. §  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes 
szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Pr.) 39.  §-a a  következő (4)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(4) A  0 forintban megállapított egyéni gyógyszerkeret felülvizsgálata során az  Szt. 50/B.  § (2)  bekezdése 
alkalmazásában a gyógyszerkeret megállapításakor figyelembe vett gyógyszerköltségként az egyéni gyógyszerkeret 
összegét kell figyelembe venni.”

36. §  A Pr. a következő 65. §-sal egészül ki:
„65.  § Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII.  29.) 
Korm.  rendelettel megállapított 39.  § (4)  bekezdésének rendelkezéseit a  2014. december 31-ét követően 
kezdeményezett felülvizsgálat során kell alkalmazni.”

37. §  A Pr. 9. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

38. §  Hatályát veszti a Pr.
a) 25/A. § (3) és (4) bekezdése,
b) 30. § (1) bekezdése.

8. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról 
és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

39. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos 
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Nyr.) 13/C.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A  kijelölő okiratot a  fenntartó postai úton küldi meg a  Hivatal részére. A  fenntartó köteles a  Hivatalnak 
bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy megbízása megszűnt.”

40. § (1) Az Nyr. 13/F. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az időszakos jelentési kötelezettséget
a) szociális étkeztetés,
b) házi segítségnyújtás,
c) támogató szolgáltatás,
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d) nappali ellátás,
e) éjjeli menedékhely,
f ) bölcsőde,
g) hetes bölcsőde,
h) családi napközi és
i) családi gyermekfelügyelet
esetén naponta, azt követően, hogy a szolgáltatást az adott napon az igénybe vevőnek nyújtották, az adott napot 
követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni.”

 (2) Az Nyr. 13/F. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  időszakos jelentési kötelezettséget a  (2)  bekezdésben nem említett, adatszolgáltatási kötelezettséggel 
érintett szolgáltatások esetén legalább havonta, az  adott hónap minden napjára, az  adott hónap utolsó napját 
követő harmadik munkanap 24 óráig kell teljesíteni.”

41. §  Az Nyr. 13/G. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adatszolgáltatásnak a  13/E.  § (1)–(1b)  bekezdésben és a  13/F.  § (5)  bekezdésében meghatározottakon túli 
pótlására vagy módosítására akkor van lehetőség, ha az  e-képviselő vagy az  adatszolgáltató munkatárs számára 
az  igénybevevői nyilvántartás – a  Hivatal informatikai rendszerében, az  elektronikus hírközlési szolgáltatónál 
vagy az  e-képviselő, illetve az  adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépő üzemzavar miatt  – 
az  adatszolgáltatási határidőn belül nem volt elérhető, vagy a  határidőn belül történő adatszolgáltatásra 
a működést engedélyező szerv késedelmes adatrögzítése vagy a Hivatal informatikai rendszerének hibája miatt nem 
volt lehetőség. A határidőn túli adatszolgáltatást a Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési 
szolgáltatónál lépett fel, az  engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az  elektronikus hírközlési szolgáltató 
igazolását az  üzemzavar fennállásáról. Ha az  üzemzavar az  e-képviselő vagy az  adatszolgáltató munkatárs 
informatikai eszközében lépett fel, az  engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az  üzemzavart elhárító személy 
igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat másolatát.”

42. §  Az Nyr. 13/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Hivatal folyamatosan ellenőrzi, hogy az  igénybe vevő adott napon nem kerül-e egyidejűleg több olyan 
engedélyessel vagy szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre, amelyek esetében az  állami 
támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja.”

43. §  Az Nyr. 5. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

44. §  Az Nyr.
a) 5.  § (2)  bekezdésében a  „Hivatal” szövegrész helyébe a  „Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
b) 13/D. §-ában, 13/F. § (1) bekezdésében, 13/H. § (3) bekezdésében a „napi” szövegrész helyébe az „időszakos” 

szöveg,
c) 13/E. § (3) bekezdésében a „nem rendelkezik vagy a TAJ nem ismert” szövegrész helyébe a „nem rendelkezik, 

illetve a TAJ nem ismert vagy hibás” szöveg,
d) 13/F.  § (3)  bekezdésében, 13/F.  § (4)  bekezdésében, 13/G.  § (3)  bekezdésében, 13/H.  § (2)  bekezdésében, 

13/I. § (2) bekezdésében az „a napi” szövegrész helyébe az „az időszakos” szöveg,
e) 13/F.  § (5)  bekezdésében az  „A napi” szövegrész helyébe az  „Az időszakos” szöveg, az  „a napi jelentés” 

szövegrész helyébe az „az időszakos jelentés” szöveg,
f ) 13/I. § (1) bekezdésében az „A napi” szövegrész helyébe az „Az időszakos” szöveg
lép.

45. §  Hatályát veszti az Nyr.
a) 13/E. § (1c) bekezdése,
b) 13/F. § (5) bekezdésének második mondata,
c) 13/H. § (2) bekezdésében az „a) vagy b) pontja” szövegrész.
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