Magyar Közlöny 2020.12.22-én megjelent 285. számában kihirdetésre került:
2020. évi CLXIV. törvény az ügyfelek számára adminisztratív terheket tartalmazó egyes
törvények módosításáról
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
5. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) 19. § (1c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1c) Az
(1) és (1a) bekezdéstől eltérően a 18/B. § (1) bekezdése szerinti országos nyilvántartáshoz
az azt vezető hatóság – az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvény szerinti automatikus információelérési felület útján – a jogosult
azonosításához szükséges adatok tekintetében, valamint a) a szociális ellátások tekintetében
a 18/A. § d) és e) pontjában, és b) a gyermekvédelmi ellátások tekintetében a Gyvt. 138. §
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatkörben közvetlen hozzáférést biztosít a szociális
hatáskörében, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében, a nyugdíjbiztosítási igazgatási
szervként, egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, a rehabilitációs hatóságként, a
családtámogatási feladatokat ellátó szervként, az állami foglalkoztatási szervként, az
áldozatsegítő szolgálatként, a jogi segítségnyújtó szolgálatként, illetve a pártfogó felügyelői
szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, továbbá annak járási (fővárosi
kerületi) hivatala számára a törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából."
(2) A Szoctv. 39/C. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: „(3) A 38. § (4) bekezdésében
foglalt feltételek fennállásának megállapítása céljából nem szükséges szakértőt kirendelni a
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 3. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti komplex minősítési
kategóriába sorolt gyermek esetében."
2020. évi CLXVIII. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény
hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról
7. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása
14. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szt.) 58/A. §-a a következő (2l) bekezdéssel egészül ki:
„(2l) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a befogadást a (2h) bekezdés a) és
b) pontjában meghatározott esetben, valamint a központi költségvetésről szóló törvényben
biztosított támogatásra vonatkozó szabályok megszegése esetén a (2h) bekezdés c) pontjában
meghatározott esetben figyelmeztetés alkalmazása nélkül vonja vissza.
Ezek a szabályok a hatályos Szt. 58/A:
2h) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter szociális alapszolgáltatás esetén a
befogadást kormányrendeletben foglaltak szerint visszavonhatja, ha
a) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetén az ellátott személyek száma, támogató szolgáltatás
és közösségi alapellátások esetén a teljesített feladatmutató, vagy nappali ellátás esetén a
betöltött férőhelyek száma hat naptári hónap átlagában és a feltételek vizsgálatakor sem éri el a
befogadott ellátotti létszám, feladatmutató, illetve férőhelyszám 90 százalékát,

b) a fenntartó a 20/C. § szerinti nyilvántartásban valótlanul tüntetett fel valakit
igénybevevőként, vagy
c) a szociális szolgáltatásra, a szociális szolgáltató, intézmény működésére vagy a központi
költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatásra vonatkozó, a b) pontban nem említett
szabályokat megszegik.

20. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
módosítása
40. § A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 98. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A működést engedélyező szervnek a szolgáltatói nyilvántartással kapcsolatos hatósági
eljárásaiban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvény szerinti
figyelmeztetés nem alkalmazható."
________________________________________________________
A Magyar Közlöny 2020.12.22-én megjelent 286. számában kihirdetésre került:
A Kormány 627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete az egyes kormányrendeleteknek a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Budapest Fővárosi Kirendeltségének és Pest Megyei
Kirendeltségének összevonásával összefüggő módosításáról

3. § A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm.
rendelet 1/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. § (1) A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként
működő megyei kirendeltségekből áll.
(2) A Pest Megyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest megye
közigazgatási területére, a további megyei kirendeltségek illetékességi területe a megyére
terjed ki.
________________________________________________________
A Magyar Közlöny 2020.12.24-én megjelent 290. számában kihirdetésre került:
A Kormány 659/2020. (XII. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes
szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és
gyermekvédelmi szolgáltatásoknak a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről
szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosításáról.

A veszélyhelyzet ideje alatt teendő, egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos intézkedésekről, valamint a szociális és gyermekvédelmi szolgáltatásoknak

a veszélyhelyzet ideje alatt elrendelt működési rendjéről szóló 556/2020. (XII. 4.) Korm.
rendelet a következő 15/A. §-sal egészül ki:
15/A. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt
a) a szociális alapszolgáltatások igénybevételéhez szükséges ellátotti jogosultság vizsgálatát
nem kell elvégezni,
b) szociális alapszolgáltatások esetén a jogszabályban meghatározott személyi és tárgyi
feltételektől ellátási érdekből, a fenntartó döntése alapján ideiglenesen el lehet térni,
c) szociális alapszolgáltatások esetén az egyes szolgáltatási elemek nyújtása – az étkeztetés
kivételével – a fenntartó döntése alapján szüneteltethető, és
d) házi segítségnyújtás esetében az újonnan felvételre kerülő személlyel személyi
gondozásra irányuló megállapodást kell kötni, és a veszélyhelyzet időtartamát nem kell
figyelembe venni a személyi gondozás éves átlagának meghatározásakor.
A fenti eltérésekkel való működés központi költségvetésről szóló törvényben biztosított
támogatásra való jogosultságot nem érinti."
E rendelkezések 2021. január 1-jén lépnek hatályba.

