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   Az Országgyűlés 

 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának 
 

a j á n l á s a 
 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  
1993. évi III. törvény módosításáról benyújtott  

T/18096. számú törvényjavaslat 
 

z á r ó      v i t á j á h o z 
 

(Együtt kezelendő a T/18096/74. sz. egységes javaslattal) 
 
 
Tisztelt Országgyűlés! 
 

 Az Országgyűlés Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (továbbiakban: 
Alkotmányügyi bizottság) megvitatta a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvény módosításáról T/18096/74. számon beterjesztett egységes javaslatot, 
továbbá az ahhoz benyújtott T/18096/75. számú zárószavazás előtti módosító javaslatot. 
 
 Az ajánlásban használt rövidítés: 
 Szt.: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
 
 

1.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 21. §-ában az Szt. 51. § (3) bekezdésének a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /21. § Az Szt. 51. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "(3) A gyógyszer térítési díját nem lehet részben gyógyszerkeretből, részben a jogosult 
saját költségéből fedezni. Amennyiben a gyógyszer térítési díját [a] az OEP által a három 
hónapos tárgyidőszakra megnyitott gyógyszerkeret nem fedezi, azt – a (4) bekezdés szerinti 
kivétellel – a közgyógyellátott fizeti meg. A három hónapos tárgyidőszakban így megmaradt 
összeg – a jogosultsági éven belül – a következő három hónapos tárgyidőszakban megnyitott 
gyógyszerkeret összegét növeli." 
 

Megjegyzés: Az ajánlásban a jelölést az egységes javaslathoz viszonyítottuk. Az egységes javaslatban a 
módosító javaslatban újként jelölt „tárgyidőszakban” szövegrész már szerepel, ezért ennek helyesen aláhúzás 
nélkülinek kell lennie. 
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Indokolás: Lásd a T/18096/75/1. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

2.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 42. § (1) bekezdése felvezető szövegének és 
az (1) bekezdésben az Szt. 112. § (6) bekezdésének a következő módosítását javasolja:  
 
 "42. § (1) Az Szt. 112. §-a (6) bekezdésének utolsó előtti mondata helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
 „(6) A rehabilitációs intézmény legfeljebb két évig gondoskodik az ellátott 
utógondozásáról. Az utógondozás időtartama alatt az intézményi jogviszony nem szűnik meg, 
függetlenül attól, hogy nem az intézményben látják el az ellátást igénybe vevőt. Az 
utógondozás keretében fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek esetében – amennyiben 
a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesülnek – külső gondozó vagy külső 
intézményi férőhely, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek esetében külső intézményi 
férőhely igénybevételét is lehet alkalmazni. A külső gondozónál vagy külső intézményi 
férőhelyen elhelyezett ellátottak férőhelye [a] az intézmény működési engedélyben 
meghatározott [férőhelyszámon] férőhelyszámán belül alakítható ki, legfeljebb [a] az 
intézmény működési engedélyben meghatározott [férőhelyszám] férőhelyszámának 15%-a 
erejéig.”" 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/2. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

3.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 51. §-ában az Szt. 126. §-ának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /51. § Az Szt. 126. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
 "126. § Az állandó lakosok után járó normatív állami hozzájárulás tartalmazza a 
települési önkormányzatok által nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiadásaihoz, 
valamint [a] az éves költségvetési törvényben meghatározott szociális szolgáltatások 
működtetési költségeihez történő állami hozzájárulást." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/3. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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4.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 55. § (2) és (4)-(5) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(2) E törvény [59] 61. §-a 2005. december 31-én lép hatályba. 
 
 (3) E törvény 2. §-ának (3) bekezdése, 8. §-a (1) bekezdésének az Szt. 37/A. §-a (1) 
bekezdése a) és b) pontját megállapító része, 8. §-ának (2)-(3) bekezdése, 11. §-ának az Szt. 
37/E. §-a (1)-(6) bekezdését megállapító része 2006. április 1-jén lép hatályba. 
 
 (4) E törvény 9. §-a, 10. §-ának (2) bekezdése, 12. §-a, [16-23] 17-24. §-a, [52] 54. §-
ának (3) bekezdése, [63-64] 65-66. §-a 2006. július 1-jén lép hatályba. 
 
 (5) E törvény 8. §-a (1) bekezdésének az Szt. 37/A. §-a (1) bekezdése c) pontját 
megállapító része, 8. §-ának (4) bekezdése, 11. §-ának az Szt. 37/E. §-ának (7) bekezdését 
megállapító része, [28] 29. §-a, [31] 32. §-a és [50] 52. §-ának (3) bekezdése 2007. január 1-
jén lép hatályba." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/4. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

5.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 56. § (9) bekezdésének a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(9) Az e törvény hatálybalépése előtt nem állami vagy egyházi fenntartóval létrejött 
intézményi jogviszonyok felmondással történő megszüntetésére az Szt. – e törvény [39] 41. §-
ával megállapított – 102. §-ában foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. Az e törvény 
hatálybalépését megelőzően megkötött, Szt. 94/D. § szerinti megállapodásokat az Szt. – e 
törvény [39] 41. §-ával megállapított – 102. §-ában foglalt, megszűnésre vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően 2006. június 30-áig kell módosítani  [kell]. Az Szt. 94/D. § 
szerinti megállapodás jogszabály általi módosítására hivatkozva a fenntartó a megállapodást 
nem mondhatja fel, attól el nem állhat, előszerződés esetén pedig a megállapodás megkötését 
nem tagadhatja meg." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/5. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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6.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 56. § (10)-(11) bekezdéseinek a következő 
módosítását javasolja:  
 
 "(10) Az Szt. 127. §-ának – e törvény [49] 52. §-ának (3) bekezdésével megállapított – 
(4) bekezdésében foglalt rendelkezéseket a 2007. január 1-je előtt megkötött ellátási 
szerződések esetében is alkalmazni kell. 
 
 (11) Az Szt. – e törvény [50] 53. §-ával megállapított – 127/A. §-ában foglalt 
szabályokat abban az esetben kell alkalmazni, ha az egyházi fenntartó a működési engedély, 
illetve az elvi működési engedély iránti kérelmét e törvény hatálybalépését követően nyújtotta 
be." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/6. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

7.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 57. §-ának a következő módosítását javasolja:  
 
 "57. § (1) Az Szt. – e törvény [38] 40. §-ával megállapított – 99/B-99/E. §-ában foglalt 
rendelkezéseket – a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével – 2006. július 1-jétől kell 
alkalmazni. 
 
 (2) A szociális intézmény 2006. január 31-éig megkeresi a rehabilitációs alkalmassági 
vizsgálatot végző szakértői bizottságot, és az Szt. – e törvény [38] 40. §-ával megállapított – 
99/B. §-ának (3) bekezdése szerinti szakértői véleményét kéri az ellátott 
foglalkoztathatóságával kapcsolatban. 
 
 (3) Az Szt. – e törvény [38] 40. §-ával megállapított – 99/B. §-ának (3)-(5) 
bekezdésében foglalt eljárást követően az ellátottat foglalkoztató személy, illetve szervezet a 
foglalkoztatásra irányuló jogviszony 2006. július 1-jei hatállyal történő módosítására irányuló 
ajánlatot tesz az ellátott, illetve törvényes képviselője részére. Ha az ajánlattételt követő 15 
napon belül az ellátott, illetve törvényes képviselője nem nyilatkozik, vagy az ajánlatot nem 
fogadja el, a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnik. 
 
 (4) A szociális intézmény az Szt. – e törvény [38] 40. §-ával megállapított – 99/C. §-
ának (2) bekezdésében foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét első ízben 2006. július 1-jéig 
teljesíti." 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/7. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
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8.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 60. § (1) bekezdése 28. pontjának a 
következő módosítását javasolja:  
 
 /60. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg az Szt./ 
 
 "28. 113/G. §-a – e törvény [41] 43. §-ának (2) bekezdésével átszámozott – (3) 
bekezdésének második mondatában a „vizsgáló csoport” szövegrész helyébe a „szakértői 
bizottság” szövegrész," 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/8. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

9.  Az Előterjesztő az egységes javaslat 60. § (2) bekezdése c) pontjának a következő 
módosítását javasolja:  
 
 /(2) 2006. július 1-jén az Szt./ 
 
 "c) 55. §-a (1) bekezdésének bevezető mondatában az „önkormányzat” szövegrész 
helyébe az „önkormányzat határozatában megjelölt időponttól” [szövegrész], 
 
 /szövegrész lép./" 
 

Indokolás: Lásd a T/18096/75/9. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 

10.  Az Előterjesztő az egységes javaslatot új 67. §-sal – a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. § (3) 
bekezdését érintően – javasolja kiegészíteni: 
 

"67. § 
 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
145. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
 
 „(3) A normatív hozzájárulásban és támogatásban részesülő nem állami fenntartású 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény a munkavállalók számára legalább a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-aiban megállapított, 
a munkaidőre, pihenőidőre, előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles 
biztosítani."" 
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Indokolás: Lásd a T/18096/75/10. számú módosító javaslat 
indokolását. 

 
A módosító javaslatot(tal):- az Alkotmányügyi biz. támogatja
 
 
 
Összeállította:  az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya 
 
 
 Budapest, 2005. december 19. 
 
 

Dr. Vastagh Pál s.k.,  
az Alkotmányügyi 
bizottság elnöke 
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