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„(4) A  Hivatal a  hozzájárulását megtagadja, ha a  kérelmező nem állami fenntartó a  szervezeti formája alapján, 
a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.”

14. Az Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és 
visszautalásáról szóló törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet módosítása

62. § (1) Az  Európai Unió tisztviselőinek és más alkalmazottainak nyugdíjbiztosítási átutalásáról és visszautalásáról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 219/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eunyr.) 3. § (1) bekezdés b) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyugdíjbiztosítási átutalásról szóló határozat – a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvényben foglaltakon túl – tartalmazza)
„b) a  társadalombiztosítási nyugdíjrendszerből történő nyugdíjbiztosítási átutalásnak – a  kérelem uniós 
intézménynél történő benyújtásának évére, de legkorábban a 2012. évre számított – összegét,”

 (2) Az Eunyr. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha az  átutalásnak az  uniós intézmény által megjelölt időpontja a  kérelem uniós intézménynél történő 
benyújtásának időpontját követő naptári évben van, a nyugdíjbiztosítási átutalás összegét hivatalból újra meg kell 
állapítani.”

63. § (1) Az Eunyr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az uniós tisztviselő, illetve túlélő hozzátartozója az 1. § (2) bekezdése szerinti adatlappal, elektronikus űrlappal 
egyidejűleg az  Igazgatóságnak megküldi az  uniós intézmény igazolását a  nyugdíjbiztosítási visszautalás várható 
összegéről, valamint az  uniós tisztviselő szolgálati idejének és beszámított jövedelmének meghatározásához 
szükséges egyéb adatokról.”

 (2) Az Eunyr. 5. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a  nyugdíjbiztosítási visszautalás összege eltér az  uniós intézmény (1)  bekezdés szerinti igazolásában 
feltüntetett összegtől, a nyugdíjbiztosítási visszautalásról az Igazgatóság hivatalból új határozatot hoz.”

64. §  Az Eunyr. 2. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

65. §  Az Eunyr. 1. § (2) bekezdésében az „által” szövegrész helyébe a „főigazgatója által” szöveg lép.

15. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 
nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet módosítása

66. §  A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 
ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Sznyr.) 1.  § l)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„l) telephely: az a szolgáltató székhelyétől különböző, a szolgáltató használatában álló
la) hely, ahol a  szolgáltató nappali szociális ellátást, bentlakásos szociális intézményi ellátást, bölcsődei ellátást, 
hetes bölcsődei ellátást, családi napközi ellátást vagy alternatív napközbeni ellátást nyújt, illetve gyermekek 
átmeneti otthonát, családok átmeneti otthonát, gyermekotthont vagy utógondozó otthont működtet, kivéve 
a külső férőhelyeket, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító 
ingatlant és a félutas házat,
lb) az  la)  alpont hatálya alá nem tartozó szolgáltatáshoz használt, az  ellátottak számára nyitva álló helyiség, 
támogatott lakhatás esetén a  lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, illetve jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
esetén szakmai központ, amelynek telephelyként történő bejegyzését a fenntartó kéri;”

67. §  Az Sznyr. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fenntartó az  engedélyes bejegyzése, az  adatmódosítás és az  engedélyes törlése iránti kérelmet a  miniszter 
által jóváhagyott, és a Hivatal honlapján elérhető elektronikus űrlapon nyújthatja be.”
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68. §  Az Sznyr. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  kérelmek és más beadványok benyújtásához a  fenntartó képviselőjének vagy meghatalmazottjának, 
valamint az adatrögzítő munkatársnak az informatikai rendszerben regisztrálnia kell.”

69. §  Az Sznyr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgáltatói nyilvántartásra vonatkozó hatósági eljárásokban
a) a Ket. 86. § (2) bekezdése nem alkalmazható,
b) a Ket. 86. § (3) bekezdése csak a hibás bejegyzés kijavítására alkalmazható.”

70. §  Az Sznyr. 19. § (6) bekezdése a következő második mondattal egészül ki:
„A működést engedélyező szerv nem keresi meg szakhatóságként első fokú eljárásban a  Hivatalt, és másodfokú 
eljárásban a minisztert, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján, a tárgyévi költségvetésről 
szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra.”

71. §  Az Sznyr. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  működést engedélyező szerv – erre irányuló kérelem hiányában hivatalból – a  szolgáltatói nyilvántartásba 
bejegyzésre kerülő ellátotti létszámra, férőhelyszámra csökkenti a  befogadott ellátotti létszámot, férőhelyszámot, 
illetve azt az  ellátotti létszámot, férőhelyszámot, amely után a  fenntartó az  Szt. vagy a  Gyvt. alapján befogadás 
nélkül jogosult költségvetési támogatásra, ha az  egyébként – adatmódosítás következtében – a  szolgáltatói 
nyilvántartásba bejegyzett ellátotti létszámnál, férőhelyszámnál magasabb lenne.”

72. §  Az Sznyr. 42. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hatósági szerződésben a 41. § (2) bekezdése szerinti jogkövetkezmények köthetők ki.”

73. §  Az Sznyr. 44. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Hivatal a tárgyévet megelőző év december 1-jéig éves ellenőrzési tervet készít, amelyet megküld a szociális 
és gyámhivataloknak, a  miniszternek, a  Főigazgatóságnak és a  kijelölt egyházi módszertani intézményeknek. 
Az ellenőrzési tervet a miniszter hagyja jóvá.”

74. §  Az Sznyr. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A működést engedélyező szerv a 2014. december 31-én vagy azt követően hatályukat veszítő ideiglenes 
hatályú bejegyzések hatályát hivatalból, kizárólag ellátási érdekből 2016. december 31-éig más jogszabályi 
felhatalmazás hiányában is meghosszabbíthatja, ha a  fenntartó benyújtja a  határozatlan idejű bejegyzéshez 
szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó szakmai tervét, vagy az  ennek érdekében igényelt európai 
uniós forrás felhasználására megkötött támogatási szerződés másolatát. A  működést engedélyező szerv 
a meghosszabbítás kérdésében 2015. március 31-éig dönt. A döntés jogerőre emelkedéséig az  ideiglenes hatályú 
bejegyzés hatálya meghosszabbodik.
(2) A  szolgáltatói nyilvántartásban az  ellátási terület 2014. december 31-ét követően is szerepeltethető 
kistérségként, ha 2014. december 31-én már ekként van bejegyezve a  szolgáltatói nyilvántartásba. Ha az  ellátási 
terület módosítására 2014. december 31-ét követően sor kerül, az a továbbiakban nem jelölhető meg kistérségként.
(3) Az  egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 353/2014. (XII. 29.) 
Korm. rendelettel megállapított 1. melléklet 3.1.20.1.1. és 3.1.20.2.1. pontját a 2015. január 1-jén jogerősen le nem 
zárt, bejegyzés vagy adatmódosítás iránti eljárásokban is alkalmazni kell.
(4) A 2015. január 1-jén jogerősen bejegyzett, a Gyvt. 43. § (6a) bekezdés a) pontja szerinti ellátottakat fogadó családi 
napközik esetében – ha 2015. január 1-jén nincs folyamatban adatmódosítási eljárás – a fenntartó 2015. február 28-áig 
köteles kérelmezni az ellátotti csoport bejegyzését a szolgáltatói nyilvántartásba. A kérelem a 29. § (1) bekezdése szerinti 
korlátozásokra tekintet nélkül benyújtható, és a 29. § (1) bekezdésének alkalmazása során nem vehető figyelembe.
(5) A  működést engedélyező szerv 2015. március 31-éig hivatalból a  Gyvt. 43.  § (6a)  bekezdés c)  pontja szerinti 
ellátotti csoportot jegyzi be a szolgáltatói nyilvántartásba azon családi napközi esetén, amelyre nem nyújtanak be 
határidőben kérelmet a (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(6) A (4) és (5) bekezdés szerinti eljárásban szakértőt nem kell kirendelni.”

75. § (1) Az Sznyr. 1. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
 (2) Az Sznyr. 5. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
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76. §  Az Sznyr.
a) 10.  § (1)  bekezdésében az  „a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a  továbbiakban: lakhatási 

szolgáltatás)” szövegrész helyébe a „támogatott lakhatás esetén a lakhatási szolgáltatást” szöveg,
b) 11. § (2) bekezdésében a „szolgáltatás és” szövegrész helyébe a „szolgáltatás, illetve a  lakhatási szolgáltatást 

biztosító ingatlan, valamint” szöveg,
c) 16.  § (1)  bekezdésében az  „Elektronikus kapcsolattartás esetén az  engedélyes” szövegrész helyébe 

az „Az engedélyes” szöveg,
d) 16.  § (2)  bekezdésében az  „Elektronikus kapcsolattartás esetén a  fenntartó” szövegrész helyébe 

az „A fenntartó” szöveg,
e) 17. § (3) bekezdésében a „42. § (2) bekezdése szerinti végzés” szövegrész helyébe a „hatósági szerződésben 

foglalt kötelezettség megszegését megállapító végzés” szöveg,
f ) 29.  § (3)  bekezdésében az  „okok miatt” szövegrész helyébe az  „okok és a  bejegyzés időbeli hatályának 

módosítása miatt” szöveg,
g) 37. § (2) bekezdésében a „végez” szövegrész helyébe a „végezhet” szöveg, az „amelyet lehetőleg” szövegrész 

helyébe az „amelyet” szöveg,
h) 4. melléklet 8. pontjában a „(2e)” szövegrész helyébe a „(2c)” szöveg
lép.

77. §  Hatályát veszti az Sznyr.
a) 1. § b) pontjában az „58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése” és a „145. § (2), (2a) és (2c) bekezdése” szövegrész,
b) 15. § (2) bekezdésében és a 4. mellékletének címében az „adatlap és” szövegrész,
c) 15. § (3) bekezdése.

16. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

78. §  Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és 
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: Átr.) 4.  §-a a  következő 
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e rendelet szerinti másodfokú közigazgatási hatósági eljárásokban az ügyintézési határidő hatvan nap.”

79. §  Az Átr. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  ellenőrzés során megállapított többlettámogatásról, a  visszafizetésről és a  kamatfizetésről az  ellenőrzést 
elrendelő igazgatóság – a végleges jegyzőkönyv elkészítését, illetve, ha más ellenőrző igazgatóság bevonására is sor 
került, valamennyi végleges jegyzőkönyvnek az  ellenőrzést elrendelő igazgatósághoz történő beérkezését követő 
hatvan napon belül – határoz.”

80. §  Az Átr. 23.  § (3) és (4)  bekezdésében a  „törvényben” szövegrész helyébe a  „törvény végrehajtásáról szóló 
kormányrendeletben” szöveg lép.

17. A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 
513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

81. §  A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Nszr.) 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  nevelőszülő szakképzésre jelentkező személy kérheti az  Országos Képzési Jegyzékben szereplő 
nevelőszülő szakképzést szervező képzőintézménytől (a továbbiakban: képzőintézmény) felsőfokú végzettségének, 
felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítésének, felsőoktatási szakképzésben szerzett szakképzettségének 
és előzetes munkatapasztalatának a  nevelőszülő szakképzés szakmai és vizsgakövetelményei teljesítésébe való 
beszámítását.
(2) A  képzőintézmény köteles a  nevelőszülő szakképzésre jelentkező személy számára az  emberi erőforrások 
minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 37/2013. (V. 28.) 
EMMI  rendelet (a  továbbiakban: EMMI rendelet) 5.  melléklet 60. sorszámú Nevelőszülő szakképesítés 4. Szakmai 
követelmények pontjában megjelölt




