
1. melléklet az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelethez  
Az egyes közigazgatási hatósági eljárásokban közreműködő szakhatóságok 
 

15. Szociális ügyek 
Közigazgatási hatósági eljárás (2. sor) 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági 

nyilvántartásba (e táblázat alkalmazása során a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás) történő bejegyzésre 

vonatkozó hatósági eljárások. 

Szakkérdés 

Támogatott lakhatás esetén az ellátás helyére, fejlesztő foglalkoztatás esetén a foglalkoztatási helyre, egyéb 

esetben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Nappali szociális ellátásnak, bentlakásos szociális intézményi ellátásnak, – a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási 

szolgáltatást biztosító ingatlan esetében, valamint olyan ingatlan esetében, amelyben az Szt. 75. § (1) 

bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az engedélyes maga nyújtja – támogatott lakhatásnak, fejlesztő 

foglalkoztatásnak, Biztos Kezdet Gyerekháznak, bölcsődei ellátásnak, napközbeni gyermekfelügyeletnek, 

alternatív napközbeni ellátásnak, gyermekek átmeneti otthonának, családok átmeneti otthonának, 

gyermekotthonnak és utógondozó otthonnak a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, 

kivéve 

a) a munkahelyi bölcsődét és a családi bölcsődét, ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a 

gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az 

időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt, 

b) a napközbeni gyermekfelügyelet, ha kizárólag a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújt, 

vagy ha egy lakásban egy engedélyes kerül kialakításra, és a gondozott gyermekek száma a saját, napközbeni 

ellátást máshol igénybe nem vevő gyermekeket és az időszakos gyermekfelügyelet keretében ellátott 

gyermekeket is beleszámítva sem haladja meg a hét főt, 

c) ha a kérelmet olyan ingatlanban működő engedélyes (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan, 

foglalkoztatási hely) bejegyzése iránt nyújtották be, amelyben korábban is szolgáltató működött, a korábbi 

engedélyes törlése a bejegyzés iránti kérelem benyújtását megelőző három hónapon belül vált 

végrehajthatóvá, a korábbi engedélyest (lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlant, foglalkoztatási helyet) 

nem e szakkérdések miatt törölték a szolgáltatói nyilvántartásból, és az eljárás során nem jut a működést 

engedélyező szerv tudomására olyan adat, amely a feltételek teljesítését kétségessé teszi, és 

d) a külső férőhelyeket, a félutas házat, az ellátottak számára nyitva álló egyéb helyiséget, és a Gyvt. 44/B. § 

(3) bekezdés d) pontja szerinti helyet. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

Időszakos férőhelybővítés esetén és kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó 

gyermekotthon esetén 5 munkanap. 
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Közigazgatási hatósági eljárás (3. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi 

előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Nappali szociális ellátással, bentlakásos szociális intézményi ellátással, bölcsődével, mini bölcsődével, 

gyermekek átmeneti otthonával, családok átmeneti otthonával és utógondozó otthonnal kapcsolatos 

adatmódosítási eljárásban, ha 

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás 

kivételével, 

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak 

bevonni, 

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó 

követelményeket korábban nem vizsgálták meg, vagy 

d) ha a férőhelyszám – ide nem értve a külső férőhelyeket – egy éven belül öt százalékot meghaladó 

mértékben emelkedik, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve. 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

Időszakos férőhelybővítés esetén 5 munkanap 

 

Közigazgatási hatósági eljárás (4. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi 

előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja foglalkoztatási 

hely bejegyzése, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve. 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

- 
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Közigazgatási hatósági eljárás (5. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi 

előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Támogatott lakhatással kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja 

a) az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan bejegyzése, 

b) az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (5) bekezdés c) pontja szerinti működési formára 

történő.módosítása, vagy 

c) olyan ingatlan bejegyzése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a 

támogatott lakhatást nyújtó engedélyes maga kívánja nyújtani, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását 

kizárja. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

- 

 

Közigazgatási hatósági eljárás (6. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi 

előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Munkahelyi bölcsődével, családi bölcsődével, napközbeni gyermekfelügyelettel – kivéve a kizárólag a Gyvt. 

44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatást nyújtó engedélyest – és a Biztos Kezdet Gyerekházzal 

kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha 

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás 

kivételével, 

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak 

bevonni, ide nem értve a Gyvt. 44/B. § (3) bekezdés d) pontja szerinti épületet (épületrészt), vagy 

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó 

követelményeket korábban nem vizsgálták meg, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

- 
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Közigazgatási hatósági eljárás (7. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A változással összefüggésben az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi 

előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Gyermekotthonnal kapcsolatos adatmódosítási eljárásban, ha 

a) az engedélyes címe megváltozik, a közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó címváltozás 

kivételével, 

b) a szolgáltatásba az engedélyes elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet (épületrészt) kívánnak 

bevonni, 

c) az adatmódosítás célja valamely e sor szerinti szolgáltatás bejegyzése, és az ehhez kapcsolódó 

követelményeket korábban nem vizsgálták meg, 

d) a férőhelyszám emelkedik, vagy 

e) ideiglenes befogadó férőhelyet alakítanak ki, kivéve, ha a 2. sor a szakhatóság bevonását kizárja. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

Kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon és az ideiglenes 

befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap. 

 

Közigazgatási hatósági eljárás (8. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

 

Szakkérdés 

Az engedélyesre vonatkozó létesítési, használati és üzemeltetési tűzvédelmi előírások érvényesítése. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Ha 

a) a tűzvédelmi szakhatóság szakhatósági állásfoglalása miatt a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés 

ideiglenes hatályú, és a fenntartó az ideiglenes hatályú bejegyzés határozatlan vagy határozott idejű 

bejegyzésre történő módosítását, illetve hatályának meghosszabbítását kéri, vagy 

b) a fenntartó a tűzvédelmi szakhatóság által meghatározott egyedi szakhatósági előírás, feltétel módosítását 

vagy törlését kéri. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

Időszakos férőhelybővítés, kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó 

gyermekotthon és az ideiglenes befogadó férőhellyel kapcsolatos adatmódosítási eljárás esetén 5 munkanap. 
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Közigazgatási hatósági eljárás (9. sor) 

Bejegyzés a szolgáltatói nyilvántartásba. 

Szakkérdés 

A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő 

finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 

Bevonás és közreműködés feltétele  

A szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzés során, ha a fenntartó az engedélyest költségvetési 

támogatással  kívánja működtetni, és ehhez az Szt., illetve a Gyvt. a szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti 

szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő finanszírozási rendszerbe történő 

befogadást előírja, kivéve, ha a kérelmező nem állami fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi 

költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult költségvetési támogatásra. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

50 nap 

 

Közigazgatási hatósági eljárás (10. sor) 

Adatmódosítás a szolgáltatói nyilvántartásban. 

Szakkérdés 

A szociális szolgáltatások és a gyermekjóléti szolgáltató tevékenységek területi lefedettségét figyelembe vevő 

finanszírozási rendszerbe történő befogadás. 

Bevonás és közreműködés feltétele 

Adatmódosítási eljárásban, ha az adatmódosítás célja befogadás, kivéve, ha a kérelmező nem állami 

fenntartó a szervezeti formája alapján a tárgyévi költségvetésről szóló törvény szerint nem jogosult 

költségvetési támogatásra. 

Elsőfokon eljáró szakhatóság 

A szociális- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 

 

Másodfokon eljáró szakhatóság 

- 

Állásfoglalás beszerzésének határideje 

50 nap 


