RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A KENYSZI-T ÉRINTİ
JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOKRÓL
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos
nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet),
amely több ponton érinti a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást
Igénybevevıkrıl (KENYSZI) program mőködését az alábbiak szerint.
A módosítások fıbb pontjai:
-

Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti
idıszakra további egy alkalommal bıvült az igénybevevıi nyilvántartásba történı
napi jelentés önellenırzésének száma, a tévesen megtett eddigi önellenırzések egy
további alkalommal, míg az adott idıszakban még nem önellenırzött napi
igénybevételek kettı alkalommal módosíthatóakká váltak. Ezzel a kiterjesztett
funkcióval lehetıvé válik az eddig tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések
korrigálása.

-

Ütközı szolgáltatás esetében a „törölt” szöveg helyett a „megjegyzéssel ellátott”
szöveg jelenik meg. Az igénybevételi napló jelzései nem változnak ütközés esetében.

-

Vitás esetekben, valamint az esetleges valótlan adatközlés kiküszöbölése érdekében a
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogosulttá vált
a helyszínen is ellenırizni a napi jelentésben foglaltak valódiságát.

-

Meghatározásra került a jelentési kötelezettség teljesítését akadályozó üzemzavar
fogalma. E szerint a Hivatal informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési
szolgáltatónál vagy az e-képviselı, adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében
fellépı üzemzavar esetén, valamint a mőködést engedélyezı szerv ebbıl fakadó
késedelmes adatrögzítése miatti adatvesztés esetén a Hivatal, a benyújtott igazolások
alapján a határidın túli adatrögzítést engedélyezi.

-

A gyakorlati tapasztalatokra alapozva módosult a gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, mely lehetıvé teszi a
határozatban szereplı adatok – tényleges ellátást követı – utólagos rögzítését.
Egyúttal megerısítésre került, hogy gyermekvédelmi szakellátás esetén is a tényleges
igénybevételtıl kell a jelentési kötelezettséget teljesíteni.

-

A TAJ azonosító nélküli rögzítés vonatkozásában összhangba került a rendeleti
szintő szabályozás szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvényben és más törvényekkel. E szerint nappali melegedı, éjjeli menedékhely,
családsegítés, valamint aki TAJ igénylésére nem köteles TAJ azonosító nélkül 60
napon túl is rögzíthetı napi igénybe vétel.

A felsorolt változásokról készült részletes tájékoztatás, valamint az új, vagy módosult
funkciók használatára vonatkozó útmutatóval kiegészített Felhasználói Kézikönyv
megtalálható a https://tevadmin.nrszh.hu oldal nyitólapján, valamint a www.szocialisportal.hu
oldalon is.
Amennyiben további kérdése merülne fel, úgy kérem, hogy hívja a
Call Centert a (06 1) 510 05 45 telefonszámon.
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1. Önellenırzés szabályainak átmeneti módosulása
A Korm. rendelet a következı 16. §-sal egészült ki:
„16. § A 13/F. §-ban foglaltaktól eltérıen a fenntartó 2012 július–november hónapjaira 2012.
december 15-éig végezhet önellenırzést, amely során második önellenırzésre is sor kerülhet.”

A 13/F.§ (5) bekezdés szerinti önellenırzési szabály továbbra is hatályos marad, viszont az
alkalmazás elsı tapasztalatai alapján, átmeneti jelleggel, (önellenırzés keretében)
lehetıséget nyílik 2012. december 15-ig az igénybevevıi nyilvántartásba történı elmaradt
napi jelentés utólagos pótlására, vagy a hibás és már önellenırzött jelentés újbóli
korrekciójára.
Ezt az önellenırzést 2012. december 15-ig lehet elvégezni, a 2012. július 1-tıl 2012.
november 30-ig terjedı idıszakra.
Az alábbi esetekben van lehetıség a jelentés pótlására, módosítására:
1. Elmaradt az igénybevételre vonatkozó jelentés 2012. július 1-tıl 2012. november 30ig terjedı idıszakban, ekkor önellenırzés keretén belül az elmaradt jelentés pótolható.
(elsı önellenırzés elvégzése)
2. Ha a jelentés nem az igénybevételnek megfelelıen történt, és a javítása elmaradt
önellenırzés eredeti határidején belül 2012. július 1-tıl 2012. november 30-ig terjedı
idıszakban, akkor lehetıség nyílik az elmaradt önellenırzés elvégzésére.
(elsı önellenırzés elvégzése)
3. Önellenırzés keretén belül a jelentés rögzítése még mindig nem az igénybevételnek
megfelelıen történt 2012. július 1-tıl 2012. november 30-ig terjedı idıszakban, ebben
az esetben második önellenırzés keretén belül javítható az elsı önellenırzés.
Fontos, hogy az elmaradt vagy rontott napi jelentés pótlása miatt ütközést jelezhet a program,
amennyiben az adott napon más szolgáltatónál is volt olyan szolgáltatás, amelynek az
igénybevétele a hatályos szabályozás miatt ütközı szolgáltatás.
2. Ütközés jelölésének megváltozása
A Korm. rendelet 13/H. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:
„(3) Ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenırzéssel, valamint szükség esetén a jogosulatlanul
nyújtott szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti jogosulatlan adatrögzítést a felhívást
követı három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Hivatal a késıbb rögzített napi jelentést erre
vonatkozó megjegyzéssel látja el, és errıl értesíti a Magyar Államkincstár illetékes igazgatóságát,
valamint az igénybevevıi nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.”

A rendszer mőködése során a költségvetési törvényben, vagy más jogszabályban
meghatározott ütközés esetében a késıbb rögzített igénybevételnél 3 munkanapot követıen az
„igen = igénybe vette” „nem = nem vette igénybe”-re változik, mint megjegyzéssel ellátott
(korábbi elnevezéssel: törölt) rögzítés. A korábbiakhoz hasonlóan a megjegyzéssel ellátott
ütközéseket le lehet kérdezni a rendszerbıl.
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3. Az NRSZH általi helyszíni ellenırzés lehetısége
A Korm. rendelet az alábbi 13/I. §-sal egészül ki:
„13/I. § (1) A napi jelentésben foglaltak valódiságát a Hivatal a helyszínen is ellenırizheti.
(2) Ha a Hivatal megállapítja, hogy a napi jelentésben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a
jogosulatlan adatrögzítést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és errıl értesíti a Magyar
Államkincstár illetékes igazgatóságát, valamint az igénybevevıi nyilvántartás rendszerén keresztül az
adatszolgáltatásra jogosultakat.”

Amennyiben ugyanazon személy több szolgáltatónál vesz igénybe olyan szolgáltatást,
amelynek egyidejő igénybe vételét a költségvetési törvény, vagy más jogszabály kizárja,
akkor az esetleges valótlan adatközlés feltárása érdekében az NRSZH jogosult – úgy
kérelemre, mint hivatalból – ellenırizni a napi jelentésben foglaltak valódiságát. A valótlan
adatszolgáltatást megjegyzéssel látja el. Az ügyben határozatot hoz. A normatíva
igénybevételének jogosságáról ugyanakkor az elszámolás benyújtását követıen a Magyar
Államkincstár dönt, határozata ellen jogorvoslattal lehet élni.
4. Üzemzavar fogalmának meghatározása
A Korm. rendelet 13/E. §-a a következı (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Az (1)–(1b) bekezdésben meghatározott határidın túl akkor lehet adatot rögzíteni, ha az eképviselı vagy az adatszolgáltató munkatárs számára az országos nyilvántartás – a Hivatal
informatikai rendszerében, az elektronikus hírközlési szolgáltatónál vagy az e-képviselı vagy az
adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépı üzemzavar miatt – az adatrögzítési
határidın belül nem volt elérhetı, vagy a határidın belül történı adatrögzítésre a mőködést
engedélyezı szerv késedelmes adatrögzítése miatt nem volt lehetıség. A határidın túli adatrögzítést a
Hivatal engedélyezi. Ha az üzemzavar az elektronikus hírközlési szolgáltatónál lépett fel, az engedély
iránti kérelemhez mellékelni kell az elektronikus hírközlési szolgáltató igazolását az üzemzavar
fennállásáról. Ha az üzemzavar az e-képviselı vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai
eszközében lépett fel, az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell az üzemzavart elhárító személy
igazolását az üzemzavar fennállásáról vagy informatikai eszköz vásárlása esetén a bizonylat
másolatát.”

A jogszabály nevesíti az üzemzavar eseteit, melyek az alábbiak:
- a Hivatal informatikai rendszerében, vagy
- az elektronikus hírközlési szolgáltatónál,
- vagy az e-képviselı vagy az adatszolgáltató munkatárs informatikai eszközében fellépı
üzemzavar, vagy
- adatrögzítésre a mőködést engedélyezı szerv késedelmes adatrögzítése miatt nem volt
lehetıség.
Az üzemzavar miatti késedelmes adatrögzítést a Hivatal az erre irányuló kérelem alapján
engedélyezi.
Az igazolt és a Hivatal által elfogadott üzemzavar fennállása esetén a Hivatal az alábbi
rögzítési lehetıségeket biztosítja:
- az üzemzavar fennállásának idejére új igénybevevı megállapodás/határozat/ellátás
utólagos rögzítése,
- az elmaradt napi jelentés utólagos pótlása.
Az üzemzavar igazolása módját és az erre vonatkozó eljárást a Hivatal külön tájékoztatóban
teszi közzé a Szociális Ágazati Portálon, valamint a KENYSZI nyitó felületén.
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5. Módosultak a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére
vonatkozó szabályok:
A Korm. rendelet 13/E. §- a a következı (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Gyermekvédelmi szakellátás esetén az adatszolgáltatásra jogosult a Gyvt.-ben meghatározott
adatokat
a) az ideiglenes hatályú elhelyezés, az átmeneti vagy tartós nevelésbe vétel, illetve az utógondozói
ellátás elrendelésérıl szóló határozatban (a továbbiakban: elrendelı határozat) az ellátás kezdı
idıpontjaként megjelölt naptól kezdıdıen, az elrendelı határozat engedélyessel való közlését követı
munkanap 24 óráig,
b) ha az utógondozói ellátást elrendelı határozatban az ellátás kezdı idıpontját nem jelölték meg, de
az ellátást az elrendelı határozat végrehajthatóvá válásának napját megelızıen már igénybe vették, a
tényleges igénybevétel elsı napjától kezdıdıen, a tényleges igénybevétel elsı napját követı munkanap
24 óráig,
c) ha az elrendelı határozatban az ellátás kezdı idıpontját nem jelölték meg, és az ellátást az
elrendelı határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem veszik igénybe, az elrendelı
határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdıdıen, az elrendelı határozat engedélyessel való
közlését követı munkanap 24 óráig
rögzíti az igénybevevıi nyilvántartásban.”

E szerint a szakellátást nyújtó által kézhez vett elrendelı határozatnak megfelelı – a Gyvt.ben meghatározott adatokat – , a tényleges igénybevétel megkezdését, és/vagy a határozat
közlését követı munkanap 24 óráig kell rögzíteni. Arról az esetrıl, ha a szakellátást nyújtó az
igénybevevınek ellátást nyújt, de nem rendelkezik az azt elrendelı határozattal, a Korm.
rendelet 13/E. § (1b) pontja rendelkezik.
A gyermekvédelmi szakellátás esetében a szolgáltatás megkezdésének, így a napi jelentés
kezdetének idejét egyértelmősítésre került, többek között arra az esetre, ha a gondozásnevelés megkezdését, a határozatban foglaltak végrehajtását a gyermek tartózkodási helye
akadályozza.

A Korm. rendelet 13/E. §-a a következı (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Gyermekvédelmi szakellátás esetén, ha az elrendelı határozatot a tényleges igénybevétel
megkezdéséig nem hozták meg, az adatszolgáltatásra jogosult az igénybevevıi nyilvántartásban az
igénybe vevı nevét és az igénybevétel tényét az ellátás igénybevételének elsı napját követı munkanap
24 óráig rögzíti.”

E szerint, ha az elrendelı határozatot a tényleges igénybevétel megkezdéséig nem hozták meg
– vagy legalábbis azzal a szolgáltató nem rendelkezik –, az adatszolgáltatásra jogosult az
igénybevevıi nyilvántartásban az igénybe vevı nevét és az igénybevétel tényét az ellátás
igénybevételének elsı napját követı munkanap 24 óráig kell, hogy rögzítse.
A gyermekvédelmi szakellátás esetében a szolgáltatás megkezdésétıl még akkor is kötelezı
az igénybevétel jelentése, ha a szolgáltató nem rendelkezik az errıl szóló határozattal.
A Korm. rendelet 13/E. §-a a következı (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha gyermekvédelmi szakellátás esetén a gyermek ellátási szükséglete, az utógondozói ellátás
elrendelésének oka vagy az ellátás megszüntetésének vagy megszőnésének várható idıpontja
megváltozik, azt az adatszolgáltatásra jogosult a változásról szóló határozat engedélyessel való
közlését követı munkanap 24 óráig,
a) a változás határozatban megjelölt idıpontjától kezdıdıen,
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b) ha a változás idıpontját a határozatban nem jelölték meg, de az ellátást a változásról szóló
határozat végrehajthatóvá válásának napját megelızıen már annak megfelelıen vették igénybe, a
változás bekövetkezésének napjától kezdıdıen,
c) ha a változás idıpontját a határozatban nem jelölték meg, és az ellátást a változásról szóló
határozat végrehajthatóvá válásának napján még nem, vagy nem annak megfelelıen veszik igénybe, a
változásról szóló határozat végrehajthatóvá válásának napjától kezdıdıen módosítja.”

E szerint a KENYSZI-ben visszamenılegesen határozat és igénybevétel rögzítésére van így
lehetıség, segítve az ellátási szükséglet változásának kezelését, hogy minden idıszakra
megfelelı finanszírozásban részesüljön a szolgáltató.
6. TAJ azonosítóval nem rendelkezık körének pontosítása
A Korm. rendelet 13/F. §-a a következı (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (3) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók nappali melegedı, éjjeli menedékhely
és családsegítés esetén, valamint arra az igénybe vevıre, aki TAJ igénylésére nem köteles.”
E szerint nappali melegedı, éjjeli menedékhely, családsegítés, valamint aki TAJ
igénylésére nem köteles TAJ azonosító nélkül 60 napon túl is rögzíthetı napi igénybe vétel.
A rendszer a korábbi frissítések alapján – összhangban a törvényi szintő szabályozással már e
szerint mőködik.
Ha gyermekjóléti alapellátást uniós országbeli szülık gyermekei vesznek igénybe, akik uniós
biztosítási azonosítóval rendelkeznek, e személyek esetén a napi jelentésben való
feltüntetéshez – figyelembe véve a Korm. rendelet13/F. § (3a) bekezdésébe foglaltakat - nem
kell TAJ-t igényelni.
Felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy a jogszabályi változásoknak megfelelı
alkalmazás érdekében a kézikönyv legújabb verzióját használják.

Budapest, 2012. november 12.

Szociális Fıosztály
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