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Az ellenőrzés jogszabályi alapja: 
 
A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 
321/2009. (XII.29.) Kormányrendelet 11.-12. §-a szabályozza az ellenőrzést. Változatlanul maradt a 
legalább kétévenkénti ellenőrzési kötelezettség. 

Új elem, hogy az engedélyező szervnek éves ellenőrzési ütemtervet kell készítenie, amit a 
felügyeleti szervnek, a módszertani intézménynek és az étkeztetés, nappali ellátás, valamint a 
bentlakásos ellátás esetében az ÁNTSZ kistérségi intézetének január 31-ig meg kell küldeni. 

Az ellenőrzés, helyszíni ellenőrzés, amelyre a KET hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. A hatóságnak a 11. § (3) bek. a) pontja (ha tudomására jut, hogy a szociális szolgáltató, 
intézmény személyi, tárgyi feltételei vagy működése az ellátottak életét, testi épségét vagy egészségét veszélyezteti vagy 
más jogát sérti, illetve a szociális szolgáltató, intézmény működésére vonatkozó jogszabályokat vagy a működési 
engedélyben foglaltakat súlyosan megsértették), a 8. § (1) bek. a) pontja, valamint ha más hatóság észlel 
hiányosságot és tesz bejelentést. 

A módszertani intézményt szakértőként kell kirendelni és a jogszabály új elemként előírja, hogy 
ellenőrzése mire terjed ki (a szakmai programban foglaltak megvalósulása és a szociális szolgáltatások szakmai 
megfelelősége). A módszertannak a szakértői véleményét a hatóságnak kell megküldenie, aminek 
másolatát a hatóság a hivatalos feljegyzésével/jegyzőkönyvével együtt küldi meg a fenntartónak, 
intézménynek, kincstárnak, illetve támogató szolgálat, közösségi ellátás és a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás tekintetében az FSZH-nak. 

Az ellenőrzés menete: 
1.- 
- Az időpontot célszerű előzetesen egyeztetni a módszertani intézménnyel és az illetékes 
kistérségi ÁNTSZ-el, hogy közel azonos időpontban történjenek az ellenőrzések. 
- A fenntartó és az intézmény kiértesítése az ellenőrzés konkrét időpontjáról legalább 10 
munkanappal korábban [Ket. 29. § (3) bek. a) pontja és 88. § (2) bekezdés] 
- Étkeztetés, nappali ellátás és bentlakásos ellátás esetében az ÁNTSZ megkeresése legalább 
15 munkanappal az ellenőrzés előtt [Szmr.12. § (2).bek.]. A szakhatóság 22 munkanapon belül 
folytatja le az ellenőrzést, a jegyzőkönyv/hivatalos feljegyzés másolatát megküldi a hatóságnak 
- Módszertani intézmény szakértőként történő kijelölése végzéssel [Szmr.11. § (5).bek., Ket. 
58. § (3) bek.].Az intézménynek szakvéleményt a kirendelést követő 22 munkanapon belül kell 
elkészítenie és azt a hatóságnak megküldenie. A határidő egyszer, legfeljebb 10 munkanappal 
meghosszabbítható, a módszertani intézmény kérelmére. 
- Tájékoztatás kérhető az ellátottjogi képviselőtől, aki 10 munkanapon belül köteles 
válaszolni [Szmr.11. § (7).bek.]. 
- Szükség szerint egyéb szakhatóság megkeresése [Szmr.12. § (1).bek.]. 
- Megbízó levél kiadása 

2. Helyszíni ellenőrzés lefolytatása 

    Mit kell vizsgálnia a hatóságnak: 
- jogszabályokban előírt szabályzatok megléte 
- alapító okirat,  
- szakmai program: tartalmazza-e a kötelező elemeket, az igénybevételi eljárás, a térítési díj 

(intézményi, személyi) megállapításának szabálya, panaszjog gyakorlásának rendje 
megfelel-e a hatályos rendelkezéseknek, 

- házirend 
- az ellátások igénybevételének eljárásrendje, az igénybevételi eljáráshoz kapcsolódó 

dokumentációk vezetése) kérelem, egyszerűsített előgondozás – étkeztetés, házi 



 2

segítségnyújtás, nappali ellátás, támogató szolgálat – gondozási szükséglet vizsgálat 
kezdeményezése, kiértesítés az ellátás biztosításáról 

- Megállapodás tartalma  
- Intézményi jogviszony, szolgáltatás megszűnése/megszüntetése esetében folytatott eljárás 

jogszerűsége  
- Szt. 20. a szerinti nyilvántartás vezetése (sorszámozott, hitelesített, lefűzött) nem kell 

ellátási típusonként vezetni ! 
- Állampolgári jogok érvényesülése, panaszjog gyakorlatának rendje 
- Az előgondozást végzők, az alapellátásban dogozók rendelkeznek-e munkáltatói igazolással 
- Az egyes szolgáltatások esetében előírt egyéb nyilvántartások, dokumentációk vezetése 

(családsegítés: látogatási és eseménynapló, étkeztetés: házi segítségnyújtás, nappali ellátás) 
- Nem állami fenntartó esetén érvényes felelősségbiztosítás megléte, díjfizetés teljesítése 
 
 
Tárgyi feltételek: 
- megközelíthetőség, akadálymentesség (rámpa, küszöbnélküliség, kapaszkodók, ajtónyílások 

szélessége –legalább 85-90 cm) 
- jogszabályban előírt helyiségek megléte, műszaki állapota, ellátottaknak mellékhelyiség, 

dolgozók részére iroda, szociális helyiség 
- támogató szolgálat gépkocsijának jogszabályban előírt felszereltsége 
 
Személyi feltételek: 
- szakdolgozói létszám 
- szakképesítési arány 
- munkáltatói felmentés a szakképesítés alól 
- munkaköri leírás 
- adatszolgáltatás teljesítése a működési nyilvántartásba 
- továbbképzési terv megléte, megfelelősége, a szükséges kreditpontot elért dolgozók 

megkapják-e az egyhavi kifizetést 
- munkaruha biztosítása 
 
Térítési díj 
 
- önkormányzati rendelet 
- intézményi térítési díj megállapítása, önköltségszámítás adatai, alacsonyabb összegben lett-e 

megállapítva a térítési díj, kell-e minimális térítési díjat alkalmazni 
- személyi térítési díj megállapításáról szóló kiértesítés van-e, tartalmazza-e az ellátott 

jövedelmét, az intézményi térítési díj összegét, a megállapított személyi térítési díjat, 
valamint azt, hogy amennyiben az ellátott a megállapított személyi térítési díj mértékével 
nem ért egyet 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat.  

- Térítési díj megfizetésének módja, nyilvántartása 

 

3. A helyszíni ellenőrzésről, a megállapításokról, az ügyfél nyilatkozatáról jegyzőkönyv/hivatalos 
feljegyzés készítése a helyszínen, vagy 5 munkanapon belül [Ket. 92. § (3), (4) bek.]. 

4. Felszólítás a jogsértés megszüntetésére [Szmr.13. § (1).bek. e) pont]  
     ea) pont határidő 15 munkanap-négy hónap, - a fenntartó kérelmére indokolt esetben egyszer,   

legfeljebb két hónappal meghosszabbítható [Szmr.13. § (3).bek.]  
     ec) hatósági szerződés alkalmazása, legfeljebb 3 év,  
 
5. Szankciók alkalmazása [Szmr.13. § (1).bek.]. (nem teljes körűen) 
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eb) új ellátott felvételének tilalma a jogsértés megszüntetéséig, illetve ed) a működési engedély 
módosítható 
ed) a működési engedély hivatalból módosítható az ellenőrzés során megállapított tényeknek és 

a jogszabályoknak megfelelően - a b) pontban foglaltakon túl - ha a fenntartó elmulasztotta kérni 
a működési engedély módosítását; 

    f) szociális igazgatási bírság kiszabásának lehetősége a 14. § szerint. 
 

6. Utóellenőrzés: 
Amennyiben a fenntartó nem tett eleget a szabályszerű működés helyreállítására az engedélyező 
hatóság az Szmr.13. § (3).bekezdése alapján járhat el. 

 
a) a határozatlan vagy határozott idejű működési engedélyt feltételek előírása mellett - 

legfeljebb két évig hatályos - ideiglenes működési engedélyre módosíthatja, 
Az így kiadott ideiglenes működési engedély hatálya egy alkalommal, legfeljebb egy évvel 

meghosszabbítható. 
 
b) a hiányosság - legfeljebb három éven belül történő - megszüntetéséről a fenntartóval hatósági 

szerződést köthet, 
 
c) megtilthatja újabb ellátottak felvételét, a hiányosság vagy más jogsértés megszüntetéséig, 

illetve a jogszerű működés helyreállításáig 
 
d) alapszolgáltatás esetén - ide nem értve a nappali ellátást - csökkentheti az ellátási területet, ha 

a szociális szolgáltató, intézmény a biztosított feltételek alapján az alapszolgáltatást a teljes 
ellátási területen nem tudja nyújtani, 

 
e) csökkentheti a férőhelyek számát, házi segítségnyújtás esetén az ellátható személyek számát, 

jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén a kihelyezhető jelzőkészülékek számát, 
 
f) a szociális intézmény épületének egy részét lezárathatja, 
 
g) az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, illetve a külső férőhelyet - szükség szerint 

az intézmény férőhelyszámának egyidejű csökkentésével - törölheti a működési engedélyből, 
 
h) a működési engedélyt visszavonhatja, és kötelezheti a fenntartót, hogy a szociális 

szolgáltatással hagyjon fel, 
 
i) a működési engedélyt az ellenőrzés során megállapított tényeknek és a jogszabályoknak 

megfelelően az a), d)-e) és g) pontban foglaltakon túl hivatalból módosíthatja, ha a fenntartó 
elmulasztotta kérni a működési engedély módosítását, 

 
j) egyházi és nem állami fenntartású bentlakásos intézmény esetén az Szt. szerint határozhat a 

normatív állami hozzájárulás visszatartásáról, 
 
k) a 14. §-ban meghatározott esetben bírságot szabhat ki. 
 

Egyidejűleg több jogkövetkezmény is megállapítható. 
 

Nem állapítható meg jogkövetkezmény, ha az FSZH ugyanazt a jogsértést a 15. § szerinti 
hatáskörében már elbírálta, kivéve, ha a jogsértés megszüntetésére, illetve a jogszerű állapot 
helyreállítására az előírt határidőben, illetve módon nem került sor, és az FSZH még nem 
intézkedett. 
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Mikor szabható ki bírság ?  
 

- ha a fenntartó, illetve a szociális szolgáltató, intézmény az ellátottaknak az Szt.-ben biztosított 
valamely jogát megsérti, így különösen, ha az ellátottak, törvényes képviselőik, illetve az ellátotti 
érdekképviseleti szervek felé fennálló tájékoztatási, bejelentési kötelezettséget megszegik, az 
ellátottat vagy az ellátotti érdekképviseleti szervet akadályozzák jogai gyakorlásában, illetve 
abban, hogy a működést engedélyező szervhez, más hatósághoz vagy az ellátottjogi képviselőhöz 
forduljon, vagy a szociális szolgáltató, intézmény vezetője, illetve a fenntartó a panaszt 
határidőben nem vizsgálja ki, 

 
- szociális szolgáltatást működési engedély nélkül nyújtanak 
 
- ha a fenntartó a jogszabályban előírt határidőben nem kéri a működési engedély módosítását, 

illetve visszavonását, 
 
- ha a fenntartó a 8. § (1) bekezdésének a)-b) pontja és (3)-(5) bekezdése szerinti bejelentési 

kötelezettségét határidőben nem teljesíti, 
 
-  ha a szociális szolgáltató, intézmény nem nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az 

engedélyezett szociális szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok alapján nyújtania kell, 
 
-  ha az Szt. 94/B. §-a szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a szociális szolgáltató, 

intézmény vezetője által történő megszüntetése jogszabályba ütközik, 
 
-  ha az Szt. 94/D. §-a szerinti megállapodás, annak módosítása vagy a fenntartó által történő 

megszüntetése jogszabályba ütközik, 
-  ha az intézményi térítési díj megállapítására vagy összegére vonatkozó szabályokat megszegik 

(egyházi, nem állami fenntartó esetén, 
 

 - ha a személyi térítési díj, illetve a költőpénz megállapítására vagy összegére vonatkozó 
szabályokat megszegik, 

 
Nem szabható ki bírság: 
- ha a jogsértés elkövetésétől, illetve a jogsértő állapot megszűnésétől számított öt év eltelt.  
- ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik.  
- ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem 
szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll. 

 
A bírság ismételten kiszabható, ha a bírsággal sújtott személy vagy szervezet a megállapított 
határidőn belül nem intézkedik a jogellenesség megszüntetése érdekében. 

 


