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11/I.  § (1) Ha a  gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a  javítóintézet a  11/H.  § (1)  bekezdésében 
meghatározott pedagógus munkakörben olyan személlyel létesített jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító 
számmal, a  jogviszony létesítését követő öt napon belül köteles a  jogviszony létrejöttét bejelenteni a  KIR-en 
keresztül. A bejelentéskor az érintett részére nem lehet új oktatási azonosító számot kérni és kiadni.
(2) Az Oktatási Hivatal felel azért, hogy a pedagógus munkakörben foglalkoztatottnak csak egy oktatási azonosító 
száma legyen.
(3) A  gyermekvédelmi szakellátást nyújtó intézmény és a  javítóintézet vezetője a  KIR-ben az  oktatási azonosító 
számmal kapcsolatosan nyilvántartott adatok változását a  változást követő öt napon belül köteles bejelenteni. 
A  11/H.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztatás tartalmát érintő adatváltozás átvezetése után a  gyermekvédelmi 
szakellátást nyújtó intézmény és a javítóintézet vezetője az érintettnek a 11/H. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatást 
a megváltozott adatok alapján állítja ki.
11/J. § Ha az oktatási azonosító számmal rendelkező személy jogviszonya megszűnik, a gyermekvédelmi szakellátást 
nyújtó intézmény és a  javítóintézet vezetője a  jogviszony megszűnését a  megszűnés időpontjától számított 
öt napon belül jelenti be a KIR-en keresztül.”

29. §  A gyámhatóságok, a  területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a  gyermekjóléti szolgálatok és a  személyes 
gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
a) 1. számú melléklete a 2. melléklet,
b) 2. számú melléklete a 3. melléklet
szerint módosul.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló  
257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

30. §  A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 7/A.  § (4)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  nevelőszülői hálózat nevelőszülői tanácsadójának és a  területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást nyújtó 
intézményben a gyermekvédelmi szakértői bizottság családgondozójának a heti teljes munkaidejéből a munkáltató 
által a  munkaköri leírásban meghatározott időtartamot kell a  munkáltató székhelyén, telephelyén, illetve 
az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiségben tartózkodnia.”

31. § (1) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete 
a 4. melléklet szerint módosul.

 (2) A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint a  gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében 
a „c) pontja” szövegrész helyébe a „b) és c) pontja” szöveg lép.

32. §  Hatályát veszti a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvénynek a  szociális, valamint 
a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bekezdésében a „pedagógus munkakörben” szövegrész.

6. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló  
62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

33. §  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Er.) 1. § (1a)–(1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az  időskorúak járadékával, továbbá az  Szt. 41.§ (1)  bekezdése szerinti ápolási díjjal, a  kiemelt ápolási díjjal, 
valamint az emelt összegű ápolási díjjal (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt: ápolási díj) kapcsolatos 
folyósítási feladatok ellátása érdekében a  Kincstár a  fővárosi és megyei kormányhivatal (a  továbbiakban: folyósító 
szerv) részére elkülönített számlát vezet.

Szűcs Viktória
Kiemelés
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4. melléklet a 353/2014. (XII. 29.) Korm. rendelethez
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4. melléklet a …/2014. (… …) Korm. rendelethez 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) 
Korm. rendelet 2. számú mellékletének II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. Ágazatspecifikus munkakörök család-, gyermek- és ifjúságvédelmi területen 

   Megnevezés  Fizetési osztályok 
     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J 
 1.  Család-, gyermek- és 

ifjúságvédelmi szolgáltatás, 
javítóintézeti nevelés keretében 
az ellátottak gyógyítását, 
ápolását, foglalkoztatását, 
fejlesztését, ellátását, gondozását, 
szociális segítését közvetlenül 
szolgáló egyetemi, főiskolai 
végzettséghez kötött munkakörök 

          

   orvos        * * * 
 pszichiáter        * * * 
   pszichológus        * * * 
   pszichológiai tanácsadó      * * * * * 
   családgondozó      * * * * * 
   gyógypedagógus      * * * * * 
   gyógytornász      * *    
   konduktor      * *    
   növendékügyi előadó      * * * * * 
   fejlesztőpedagógus      * * * * * 
   helyettes szülői tanácsadó      * * * * * 
   örökbefogadási tanácsadó      * * * * * 
   gyermekvédelmi gyám      * * * * * 
   jogász        * * * 
   szaktanácsadó      * * * * * 
   szakgondozó      * *    
   kisgyermeknevelő      * * * * * 
   

gyógypedagógiai/fejlesztőpedagó
giai tanácsadó 

     * * * * * 

   nevelő      * * * * * 
   elhelyezési ügyintéző      * * * * * 
   közvetítő      * * * * * 
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