
Megváltozott szociális és gyermekvédelmi 
hatásköri szabályok! 

 
 

A regionális államigazgatási hivatalok szociális és gyámhivatalai mellett a 
gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság 
szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Gyár.) mellékletében kijelölt városi jegyzők engedélyezik a szociális szolgáltatók, 
intézmények, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók tevékenységének 
működését. 
 

A 188/1999.(XII.16.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével egyidejűleg 2010. 
január 1-től hatályba lépett a szociális szolgáltatók és intézmények működésének 
engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 
Szmr.). Ezzel egyidejűleg módosult a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
szolgáltatótevékenység engedélyezéséről szóló 259/2002.(XII.18.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Gymr.) is.  
 

Az új Szmr-ben, illetve a módosult Gymr-ben – a korábbiakhoz képest – változtak a 
hatásköri szabályok. Az Szmr. alapján a szociális és gyámhivatal engedélyezi a szociális 
alapszolgáltatások működését, ha a szolgáltató, intézmény gyermekek átmeneti gondozását 
vagy gyermekvédelmi szakellátást is nyújt, ideértve, ha a szolgáltató, intézmény helyettes 
szülői hálózat, nevelőszülői hálózat vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás 
működtetője. Ugyanezen elv alapján a Gymr. szerint a szociális és gyámhivatal engedélyezi a 
gyermekjóléti alapellátások működését, ha a szolgáltató, intézmény gyermekek átmeneti 
gondozását, gyermekvédelmi szakellátást vagy bentlakásos szociális intézményi ellátást is 
nyújt.  
 

Összegezve ez azt jelenti, hogy eddig a kijelölt városi jegyzők által engedélyezett 
szolgáltatásokat a szociális és gyámhivataloknak újra kell engedélyezniük. Ezeket az 
engedélyezéseket ez év december 31-ig kell lefolytatni, ezzel egyidejűleg természetesen ezen 
szolgáltatások ellenőrzése is a szociális és gyámhivatalok feladata lesz, mely a következő 
évben tovább fogja növelni a jelenlegi ellenőrzések számát.  
 

Az új hatásköri szabályokra tekintettel kérjük az érintett kijelölt városi jegyzőket, hogy a 
feladat ütemezéséhez szíveskedjenek a szociális és gyámhivatal illetékes területi osztályával 
közölni, hogy az általuk engedélyezett szolgáltatók, intézmények közül melyek azok, amelyek 
tekintetében a jövőben a szociális és gyámhivatalok fognak eljárni. Az ütemterv elkészítését 
követően valamennyi kijelölt városi jegyzőt írásban fogjuk megkeresni, hogy az adott 
szolgáltató, intézmény működési engedélyezésével és ellenőrzésével kapcsolatos iratokat 
terjesszék fel. 
 

A fenti két jogszabály-módosítás a működést engedélyező hatóságok, tehát a kijelölt 
városi jegyzők számára is előírta, hogy ebben az évben valamennyi működési engedélyt felül 
kell vizsgálni, és minden szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató/intézmény számára új működési engedélyt kell kiadni székhelyenként, 
telephelyenként külön-külön. Ezt a szabályt az Szmr. záró rendelkezéseinek 22. § (5)-(6) 
bekezdései, illetve a Gymr-t módosító 320/2009.(XII.29.) Korm. rendelet (6)-(7) bekezdései 
tartalmazzák. 
 



Az Szmr. 22. § (4) bekezdése, illetve a Gymr-t módosító 320/2009.(XII.29.) Korm. 
rendelet 20. § (5) bekezdése alapján a szociális és gyámhivatal a működési engedély 
módosítására irányuló soron következő eljárás során, de legkésőbb 2010. december 31-éig 
hivatalból felülvizsgálja azoknak a szolgáltatóknak, intézményeknek a működési engedélyét, 
amelyek részben vagy egészben a hatáskörébe kerültek, ezzel egyidejűleg a városi jegyző 
által korábban kiadott működési engedélyt visszavonja.  

 
Felhívjuk a kijelölt városi jegyzők figyelmét, a szociális, illetve a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények működési engedélyének módosítása iránt 
benyújtott kérelmek esetén a fenti jogszabályi rendelkezések alapján vizsgálják meg, hogy 
rendelkeznek-e még hatáskörrel. Amennyiben hatáskörük hiányát állapítják meg, a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (továbbiakban: Ket.) 22. § (2) bekezdése alapján a működési engedély módosítása 
iránti kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat – az ügyfél egyidejű értesítése mellett – 
haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől számított öt munkanapon belül át kell 
tenni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szociális és gyámhivatalhoz. 
 

Azon kijelölt városi jegyzők számára, akik nagyobb számú működési engedélyt adtak ki, 
a feladat ütemezett elvégzése érdekében javasoljuk, előzetesen nyilatkoztassák a 
fenntartókat arra vonatkozóan, hogy előreláthatólag ebben az évben fognak-e benyújtani 
működési engedély módosítása iránti kérelmet. Azon szolgáltatók/intézmények működési 
engedélyének felülvizsgálatát már célszerű most elkezdeni, amelyek fenntartói nyilatkozata 
szerint nem kívánnak az idén módosítás iránti kérelmet benyújtani. 
 
Debrecen, 2010. június 7. 
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