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Az államigazgatásról szóló törvény 23. és 48. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 

79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/14, 47/18, és 30/18- mást v. számai) alapján, a családügyi és 

demográfiai miniszter és a munkaügyi, foglalkoztatási, veteránügyi és szociálpolitikai 

miniszter meghozza az alábbi 

 

UTASÍTÁST 

A KÖZSÉGI-VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALOK ÉS SZOCIÁLIS 

KÖZPONTOK ELJÁRÁSÁRA VONATKOZÓAN A SZERB KÖZTÁRSASÁG 

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGA HATÁROZATAINAK ALKALMAZÁSÁRA ÉS 

VÉGREHAJTÁSÁRA  

Szám: IU3-2016/2018, IU3-247/2018 ÉS IU3-266/2017 

 

 

 

BEVEZETŐ 

 

 

A Családügyi és Demográfiai Minisztérium és a Munkaügyi, Foglalkoztatási, 

Veteránügyi és Szociálpolitikai Minisztérium úgy ítélte meg, hogy a Szerb Köztársaság 

Alkotmánybírósága IU3-2016/2018, IU3-247/2018 és IU3-266/2017 számú határozatainak a 

községi-városi közigazgatási hivatalok és szociális központok általi, határidőben történő, 

teljeskörű, azonos és jogszerű, alkalmazása és végrehajtása érdekében és az államigazgatásról 

szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően, a közigazgatási hivatalok kötelezettségeit 

szabályozó külön utasítást kell hozni, a szülési, gyermekgondozási és gyermekápolási 

táppénzre való jogosultság, valamint a szülés, gyermekgondozás és gyermekápolás címén járó 

egyéb bérkiegészítésekre, továbbá az ápolási pótlékra való jogosultság érvényesítésének 

eljárásában.   

 

A gyermekes családok pénzügyi támogatásáról szóló törvény 12-21. szakaszai (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 113/17 és 50/18 száma) írják elő a szülési, gyermekgondozási és 

gyermekápolási táppénzre való jogosultságot, valamint a szülés, gyermekgondozás és 

gyermekápolás címén járó egyéb bérkiegészítésekre való jogosultságot, míg a jogérvényesítés 

részletesebb feltételeit és módját a gyermekes családok anyagi támogatására való jogosultság 

érvényesítésének részletesebb feltételeiről és módjáról szóló szabályzat írja elő (az SZK 

Hivatalos közlönyének 58/18 száma). 



A szociális ellátásról szóló törvény 92-94. szakaszai (az SZK Hivatalos Közlönyének 

24/11 száma) szabályozza az ápolási díjra és az emelt összegű ápolási díjra való jogosultságot. 

 Az Alkotmánybíróságról szóló törvény 58-61. szakaszainak (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 109/07, 99/11, 18/13-Ab renddelet, 40/15 és 103/15 száma) értelmében ha az 

Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a törvény, a tartomány vagy önkormányzat alapszabálya, 

más általános okirat vagy kollektív szerződés nincs összhangban az Alkotmánnyal, a 

nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival vagy nemzetközi megállapodással, azzal a 

nappal, amikor az Alkotmánybíróság határozatát közzéteszi a Szerb Köztársaság Hivatalos 

Közlönyében, az adott törvény, a tartomány vagy önkormányzat alapszabálya, más általános 

okirat vagy kollektív szerződés hatályát veszti. Az említett szabály érvényes minden olyan 

általános okiratra, kollektív szerződésre is, amelyről kiderül, hogy nincs összhangban a 

törvénnyel, kivéve a ratifikált nemzetközi megállapodásokat. Az Alkotmánybíróság határozata 

vonatkozhat az általános okirat egészére, de annak egyes rendelkezéseire is. Az 

Alkotmánybíróság határozata rendelkezés jellegű, és mindenkire joghatással van. Továbbá az 

Alkotmánybíróság határozata visszamenő hatállyal nem bír, csak közzétételétől hatályos. 

 

Azok a törvények és más általános okiratok vagy kollektív szerződések, amelyekről az 

Alkotmánybíróság határozattal megállapítja, hogy nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, a 

nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályaival vagy ratifikált nemzetközi 

megállapodással, nem alkalmazhatók az Alkotmánybíróság határozatának közzététele előtt 

keletkezett viszonyokra, ha azokban jogerős döntés nem született. Továbbá a törvény és más 

jogszabályok végrehajtására hozott általános okiratok, amelyekről az Alkotmánybíróság 

megállapítja, hogy nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, a nemzetközi jog általánosan 

elfogadott szabályaival vagy ratifikált nemzetközi megállapodással, az Alkotmánybíróság 

határozatának közzétételétől nem alkalmazhatók, ha ebből a határozatból az következik, hogy 

az adott általános okiratok nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, a nemzetközi jog 

általánosan elfogadott szabályaival, nemzetközi megállapodással vagy a törvénnyel. 

 

Mindenkinek, akinek jogosultságát olyan törvény vagy más általános okirat alapján 

meghozott, jogerős egyedi okirattal határozták meg, amelyről az Alkotmánybíróság 

megállapította, hogy nincsenek összhangban az Alkotmánnyal, a nemzetközi jog általánosan 

elfogadott szabályaival vagy nemzetközi megállapodással, kérheti az illetékes szervtől az adott 

egyedi okirat módosítását. A módosítási indítvány a határozatnak a Szerb Köztársaság 

Hivatalos Közlönyében való közzétételét követő hat hónapon belül nyújtható be, ha az egyedi 

okirat kézbesítése és az eljárás megindítása iránti kérelem vagy indítvány benyújtása között 

nem telt el több mint két év. Az említett határidők objektív jellegűek, és a jogbiztonság elvének 

biztosítását szolgálják.  
 

I. 

 

A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága a 2021. május 7-én kelt IUz-216/2018 számú 

határozatával megállapította, hogy a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 

17. szakasza 2. bekezdésének és 18. szakasza 2, 4. és 6. bekezdésének rendelkezései (az SZK 

Hivatalos Közlönyének 113/17 és 50/18 száma) nincsenek összehangolva az Alkotmánnyal.  

 

A határozat elutasította a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény 13. 

szakasza, a 17. szakasz 1. és 3-9. bekezdései, a 18. szakasz 1., 3., 5., 7., 8. és 9. bekezdései, 20. 

szakasza és az 54. szakasz 2. bekezdése, illetve a törvénymódosítás (az SZK Hivatalos 

Közlönyének 50/18) 12. szakasz 1. bekezdése alkotmányellenességének és a ratifikált 



nemzetközi megállapodásokkal való összeegyeztethetetlenségének megállapítására irányuló 

javaslatokat. 

 

A határozat elutasította a törvény vitatott rendelkezései alapján hozott egyedi okiratok 

vagy intézkedések végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet.  

 

Miután az említett határozat közzétételével a törvény 17. és 18. szakaszának 

alkotmányellenes bekezdései törölve lettek, amelyek a gyermek születése, gondozása és 

ápolása alapján megállapított egyéb ellátásokra való jogosultság, illetve az ellátás összegének 

megállapítására vonatkoztak, így 2021. május 8-ától kezdődően a mezőgazdasági 

őstermelőként biztosított nők nem érvényesíthették ezt a jogot. 

 

A gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló törvény módosításának és 

kiegészítésének 6. és 7. szakasza (az SZK Hivatalos Közlönyének 66/21 száma), melyek 2021. 

június 1-jén léptek alkalmazásba, ismét előírta a gyermek születése, gondozása és ápolása 

alapján megállapított egyéb ellátásokra való jogosultságot, illetve az ellátás összegének 

megállapítását azokra a nőkre vonatkozóan, akik a gyermek születését megelőző 18 hónapban 

mezőgazdasági őstermelőként voltak biztosítva. 

 

Az említett rendelkezések visszamenőleges hatályúak, és 2021. május 8-ától vannak 

alkalmazásban. 

 

Figyelembe véve, hogy a 2018. július 1-jétől 2021. május 7-éig alkalmazandó törvény 

rendelkezéseinek megfelelően a mezőgazdasági őstermelőként biztosított nők ezt a jogot azon 

járulékalap alapján érvényesítették, amely szerint a gyermek születését megelőző 24 hónapban 

a kötelező nyugdíj- és rokkantság-biztosítási járulékot fizették, hivatalból felül kell vizsgálni 

minden olyan határozatot, amellyel a jogosultság ügyében döntöttek, és amely nem végleges 

és jogerős.  

 

Az ügyfél kérelmezheti a végleges és jogerős egyedi okirat (határozat) módosítását is, 

amennyiben a határozat véglegességétől, illetve jogerőre emelkedésétől nem telt el több mint 

két év.  

 

Az említett kérelem benyújtásának határideje az Alkotmánybíróság határozatának 

közzétételét követő hat hónap. 

 

Mivel a határozat 2021. május 7-én lett közzé téve, így az egyedi okirat (határozat) 

módosítása iránti kérelem benyújtásának határideje 2021. november 7-én jár le.  

 

II. 

 

A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága a 2021. május 21-én kelt IUz-247/2018 

számú határozatával megállapította, hogy a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló 

törvény (az SZK Hivatalos Közlönyének 113/17 és 50/18 száma) 14. szakasz 8. bekezdésének 

azon része, amely így hangzik: „ha az illetékes szervnél legalább hat legalacsonyabb 

járulékalap van nyilvántartva, amelyre kifizették a jövedelem jellegű bevételek utáni 

járulékokat“, nincs összhangban az Alkotmánnyal és a ratifikált nemzetközi megállapodással.  

 

Tekintettel arra, hogy a kedvezményezettek egy része nem felelt meg az említett 

feltételnek, és hogy a szülési szabadság ideje alatt bérkompenzációjuk összegét olyan 



összegben határozták meg, ami a kérelem benyújtásának napján alacsonyabb volt a minimálbér 

összegénél, hivatalból felül kell vizsgálni minden olyan határozatot, amellyel a jogosultság 

ügyében döntöttek, és amely nem végleges és jogerős.  

 

Az ügyfél kérelmezheti a végleges és jogerős egyedi okirat (határozat) módosítását is, 

amennyiben a határozat véglegességétől, illetve jogerőre emelkedésétől nem telt el több mint 

két év.  

 

Az említett kérelem benyújtásának határideje az Alkotmánybíróság határozatának 

közzétételét követő hat hónap. 

 

Mivel a határozat 2021. május 7-én lett közzé téve, így az egyedi okirat (határozat) 

módosítása iránti kérelem benyújtásának határideje 2021. november 7-én jár le.  

 

III. 

 

A Szerb Köztársaság Alkotmánybírósága a 2021. május 28-án kelt IUz-266/2017 

számú határozatával megállapította, hogy a gyermekes családok anyagi támogatásáról szóló 

törvény 12. szakasza 7. bekezdésének rendelkezései (az SZK Hivatalos Közlönyének 113/17 

és 50/18 száma) nincsenek összehangolva az Alkotmánnyal.  

 

Mivel a törvény fent említett, alkotmányellenesnek nyilvánított paragrafusa szerint a 

gyermekápolási szabadság idején csak akkor jogosulhat valaki bérkompenzációra, ha a 

gyermek után nem részesül  ápolási díjban, ezért az illetékes szociális központoknak hivatalból 

felül kell vizsgálniuk minden olyan határozatot, amellyel ilyen alapon felfüggesztették a 

gyermek utáni ápolási díj folyósítását, vagy amellyel ilyen okból elutasították a gyermek utáni 

ápolási díj iránti kérelmet, és amelyek nem véglegesek és jogerősek. 

 

Az ügyfél kérelmezheti az illetékes szociális központnál a végleges és jogerős egyedi 

okirat (határozat) módosítását is, amennyiben a határozat véglegességétől, illetve jogerőre 

emelkedésétől nem telt el több mint két év. 

 

Amennyiben az ügyfél nem a gyermekápolási szabadság idején fizetett 

bérkompenzációban részesült, hanem a gyermek utáni ápolási díjban, ami azt jelenti, hogy 

dolgozott és keresetet valósított meg, így ebben az esetben visszamenőleg nem érvényesítheti 

a gyermekápolási szabadságra való jogát, és arra az időszakra nem részesülhet 

bérkompenzációban.  

 

Az említett kérelem benyújtásának határideje az Alkotmánybíróság határozatának 

közzétételét követő hat hónap.  

 

Mivel a határozat 2021. május 7-én lett közzé téve, így az egyedi okirat (határozat) 

módosítása iránti kérelem benyújtásának határideje 2021. november 7-én jár le.  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Az Alkotmánybíróság határozatainak végrehajtásában az illetékes városi és községi 

közigazgatási hivatalok illetve az illetékes szociális központok kötelesek az illetékességi 

területükön élő vagy ott ideiglenes tartózkodással rendelkező ügyfeleiket tájékoztatni az 

Alkotmánybíróság szóban forgó rendelkezéseiről és arról, hogy hat hónapon belül az illetékes 



közigazgatási hivatalnál vagy szociális központnál kérelmezhetik az végleges vagy hatályba 

lépett egyedi okiratok (határozatok) módosítását, ha a hatályba lépésétől nem telt el több mint 

két év.  

 

A közigazgatási hivatal, illetve szociális központ köteles kivizsgálni, hogy a benyújtott 

kérelem megalapozott-e.  

 

A közigazgatási hivatal a megalapozott kérelmek ügyében eljárva elvégzi a határozatok 

módosítását és azt bejegyzi a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociálpolitikai 

Minisztérium információs rendszerébe.  

 

A módosított határozatok alapján a szülési szabadság idejére járó bérkompenzációk 

különbségének megfelelő összege, adó és járulékok nélkül az ügyfél folyószámlájára lesz 

kifizetve, az adó és járulékok összege pedig a törvénnyel előírt módon.  

 

A módosított határozatok alapján lesznek továbbá kifizetve a gyermek születés és 

gondozása címén járó juttatások és a gyermekápolási díj címén járó összegek különbsége is a 

mezőgazdasági őstermelőként biztosított nők részére.   

 

A gyermek után igényelt ápolási pótlékra való jogosultságról szóló határozatok szintén 

regisztrálva lesznek a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és Szociálpolitikai 

Minisztérium információs rendszerében, aminek alapján az utalások történnek. 

 

A közigazgatási hivatal, illetve a szociális központ vezetője köteles értesíteni a 

Családügyi és Demográfiai Minisztériumot és a Munkaügyi, Foglalkoztatási, Veteránügyi és 

Szociálpolitikai Minisztériumot az esetlegesen felmerülő kérdésekről és problémákról. 

 

A jelen utasítás végrehajtásáért annak kézbesítésétől kezdve a közigazgatási hivatal, 

illetve a szociális központ vezetője gondoskodik.  

 

 

 

        Radomir Dmitrović                                                          prof. dr. Darija Kisić - Tepavčević 
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