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A nevelőszülői díj folyósításának az ellátott kollégiumi, diákotthoni elhelyezésétől való 

függetlenítésével a díjszámítással kapcsolatos adminisztrációs terhek csökkennek, így az intézkedés 

nem igényli a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek bővítését.

Piaci szereplők esetén

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló 

nevelőszülők

-

2. Hatások összefoglalója

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

Végrehajtás feltétételei

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P
48984/2014-JISZOC

1 nap

Előterjesztés a Kormány részére a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény, a gyermekek 

védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról

A hatályos Gyvt. értelmében a nevelőszülőt a gyámhatóság által nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni 

elhelyezésének időtartamára kizárólag az alapdíj illeti meg. A nevelőszülői hálózatok fenntartói és a nevelőszülői érdekképviseleti 

szervezetek egyaránt jelezték, hogy nem értenek egyet a kiegészítő és többletdíj kollégiumi, diákotthoni elhelyezés időtartamára történő 

meg nem fizetésével. Szakmai szempontokra tekintettel álláspontunk szerint is indokolatlan, hogy a nevelőszülő nem jogosult a 

gyámhatóság által nála elhelyezett gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezése időtartamára kiegészítő és többletdíjra. A 

nevelőszülőnek a gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezése időtartama alatt is vannak feladatai, azok nem szűnnek meg, 

csak eltérnek attól amikor a gyermek, fiatal felnőtt a hét valamennyi napján a nevelőszülőtől indul el iskolába, illetve oda érkezik meg 

tanítás után. Ugyanakkor a nevelőszülői hálózat fenntartója a kollégiumi elhelyezéstől függetlenül azonos összegű állami támogatásban 

részesül az ellátottak után, így a nevelőszülő kiegészítő- és többletdíjának folyósítása nem von maga után költségvetési többletkiadást.

2014. október 7.

Emberi Erőforrások Minisztere

2015

A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban a nevelt gyermek, fiatal felnőtt kollégiumi, diákotthoni elhelyezése esetén is a 

teljes (kiegészítő és többletdíjjal számított) nevelőszülői díj kerül folyósításra a nevelőszülő részére. 

2014. január 1. nem tervezett

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

nevelőszülői hálózatok állami, egyházi és civil 

fenntartói

Kérjük mutassa be az érintett csoport/ok társadalmi helyzetére gyakorolt hatásokat! (max. 8 mondat)

Növekednek

Csökkennek

Növekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben
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0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Jóváhagyta:

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! C

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

V. EGYÉB HATÁSOK

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

 Hatások  összefoglalója

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Teljes hatás

Czibere Károly szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős 

államtitkár …………………………………….


