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  A szolgáltatói nyilvántartás adattartalma 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. 

(X.24.) Korm. rendelet (Sznyr.) 6. § határozza meg a 

nyilvántartás adatait. 

 

 bejegyzés 

 adatmódosítás 

 törlés 

        ↓ 

e-kérelem 
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Bejegyzési eljárás: 

 csatolandó mellékletek vizsgálata 

 esetleges: szakértő kirendelése, hiánypótlás, 

nyilatkozattételre felhívás 

 befogadás: amennyiben nem állami fenntartó 

Adatmódosítás eljárás: 

(gépkocsi adatai nem kötelező tartalmi elem - korábban 

kellett a módosítás) 

Leggyakoribb adatmódosítás: elérhetőségi adatmódosítás 

(8 nap) 

Nincs alakszerű határozat. 

 

Bejegyzési eljárás folyamata 

 

 

 

GYMSMKH 



4 

 Ellenőrzés menete 

Az Sznyr. 36. § alapján történik az ellenőrzés. 

Éves ellenőrzési terv, legalább 3 évente. 

 Értesítő végzés 

 Helyszíni szemle (jegyzőkönyv) 

   ↓ 

Alapdokumentumok, gépkocsi papírjai, vezetett 

nyilvántartások, személyi dokumentáció 

 Összefoglaló jegyzőkönyv kiküldése 

 8 napon belül pótlás, egyebekben felszólító 

határozat→határidő hosszabbítás 

        ↓ 

              egyéb szankció 
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2018. évi ellenőrzések 

A megyében összesen 57 db falu / tanyagondnoki 

szolgáltatás működik. 

 

2018. évi ellenőrzés alkalmával felszólító határozat 

nem került kiadásra. 

 

2019. évben ellenőrzési terv szerint: 35 db 
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Leggyakoribb hiányosságok 

 Kapcsolattartói adatok módosítása Sznyr. alapján – nincs 

negyedéves korlát 

 Rendelet általános 

 Szakmai program nem a hatályos jogszabály alapján, 

szolgáltatási elemek hiánya (1/2000. SzCsM rendelet) 

 Továbbképzési terv hiánya (9/2000. SzCsM rendelet) 

 Helyettesítés ledokumentálása (munkaköri leírás, 

megállapodás, SzMSz) 
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 Munkáltatói igazolvány hiánya (1/2000. SzCsM rendelet) 

 Munkaruha juttatás leszabályozása (1/2000. SzCsM rendelet 

6. §) 

 Működési nyilvántartás (8/2000. SzCsM rendelet – 

önbejelentés)   

 Tevékenységnapló fenntartó megbízottja általi igazolása 

 Tevékenységnapló aláíratása az igénybe vevő által 

(fenntartói döntés a mentességről) 

 Éves beszámoló (írásban elfogadott) (Szt. 92/B. §) 

Leggyakoribb hiányosságok 
GYMSMKH 
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Elérhetőségek 

 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Módszertani Főosztály 

 

06/1/769-1704 

info@szgyf.gov.hu 

 

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Képzési Főosztály 

 

06/70/505-6076 

 

 

GYMSMKH 



9 

 

 

 

Köszönöm a figyelmet! 

 
    

      Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

            Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály  

              Szociális és Gyámügyi Osztály 

 

          96/795-911 

                   gyamugy@gyor.gov.hu 
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