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 Központi Elektronikus Nyilvántartás a 

Szolgáltatást Igénybevevőkről 

(KENYSZI) 

 

Utcai szociális szolgálatok pályázati 

finanszírozása 

 
Farkasné Farkas Gyöngyi  

mb. főosztályvezető, NRSZH 

Hajléktalan ellátás országos konferenciája 

Balatonföldvár, 2012. augusztus 30. 

KENYSZI rendszer fő funkciói, jellemzői 
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 Szociális Regiszter-en alapuló intézményi 

törzsadat-nyilvántartás 

 E-képviselő és adatszolgáltató felhasználók 

karbantartása 

 Központi igénybevevői nyilvántartás 

 Megállapodások és határozatok vagy ezekre nem 

kötelezett egyes ellátások rögzítése 

 Napi igénybevétel rögzítése 

 Igénybevétel egyediségének ellenőrzése (ütközés 

jelzése) 

 Önellenőrzés 

 Riport 
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A KENYSZI Rendszer bevezetésével összefüggő szolgáltatói, 

intézményi feladatok  

3 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények 

ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet szerint: 

2012. január 1-

től  2012. január 31-ig  

A működési engedéllyel rendelkező fenntartók e- 

képviselője 2012. január 31-ig köteles kérni a 

nyilvántartásba vételét az NRSZH kirendeltségén. 

2012. február 1-től 

2012. február 29-ig  

Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-ig 

rögzíti a nyilvántartásban az igénybevevői 

törzsadatokat.  

2012. március 1-től 

2012. június 30-ig 

Napi jelentési kötelezettség teljesítése, minden 

engedélyes számára kötelező, jogkövetkezmény 

nélkül 

2012. június 15-ig  Az NRSZH felé jelzés megtétele a hibás, hiányos 

adatok javítása, pótlása érdekében  

2012. július 1-től Finanszírozási jogkövetkezmény alkalmazása a napi 

jelentési kötelezettség teljesítésének elmaradása 

miatt . 

A KENYSZI rendszer használatának jelenlegi adatai – 

2012. augusztus  
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 Nyilvántartott fenntartók száma (a Szociális Regiszterből átvett adat, 

nem minden fenntartónak van jelentési kötelezettsége): 4 380  

 Nyilvántartott szolgáltatások száma: 13876 

 A rendszerben nyilvántartott összes adatrögzítő munkatárs száma: 

11987 

 Rendszerben lévő igénybevevők  száma: 715 982 

 Rendszerben lévő igénybevételek (megállapodások, határozatok) 

száma: 985 948 

 Rendszerben rögzített összes (napi)igénybevétel száma (lezárt 

megállapodásokkal, határozatokkal együtt) :76 808 888 
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A KENYSZI informatikai program 

használatának előnyei 

A pontosabb nyilvántartás vezetésére ösztönöz 

Egyszerű, felhasználóbarát kezelő felület (betanulási 
időt követően) 

Riportok, lekérdezések használhatók, melyek segítik 
statisztikák, tervezés készítését. (további fejlesztések 
folyamatban) 

Követhető az ellátottak útja 

Az adatszolgáltatás folyamatában az adatok 
korrigálhatók 

Kizárja a jogosulatlan normatíva igénybevételt 

Szociális Ágazati Portál 

NRSZH 

Call center 

 

Típusproblémák: 

 Bevezetés körüli problémák 

 Nyilvántartásból fakadó problémák 

 Fejlesztéssel kapcsolatos problémák 

 Jogi és szakmai problémák 

KENYSZI támogatása 
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A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai 

– az NRSZH válaszai I. 
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Megvalósult szakmai fejlesztések: 

 Ütköző szolgáltatások számának csökkentése, az 

ütköző szolgáltatás típusának megjelenítése, 

 Önellenőrzés funkció bevezetése, 

 Normatívát befolyásoló szolgáltatási tényezők (pl. 

demens igénybevevő, emelt szintű ellátás) 

rögzítésének lehetősége, 

 Az Szt. által megengedett esetekben (nappali 

melegedő, éjjeli menedékhely) csökkentett 

adattartalom rögzítésének a lehetősége, 

 Hajléktalan ellátott esetében település szintű lakcím 

rögzítésének lehetősége. 

 

 

 

 

A KENYSZI Rendszer működésének tapasztalatai 

– az NRSZH válaszai II. 
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Megvalósult szakmai fejlesztések: 

 

 Gyors feltöltésre lehetőség migrációs tábla 

alkalmazásával, 

 Interfész kapcsolaton keresztüli adatfeltöltési 

lehetőség egyedi fejlesztésű nyilvántartó 

programokból. 

 

 Felhasználást segítő funkciók fejlesztése:  

o Utolsó keresett, rögzített tétel megőrzése, betöltése. 
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A hajléktalan ellátások aránya az összes 
szolgáltatáshoz viszonyítva                          

Hajléktalan ellátás – férőhelyek száma fenntartó 

típusa szerint 
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Hajléktalan ellátás – szolgáltatások száma fenntartó 

típusa szerint 
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Utcai szociális munka

Hajléktalan ellátás szolgáltatásai egymáshoz 

viszonyítva  
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Hajléktalan ellátás szolgáltatásainak kihasználtsága  

Napi igénybevételek alakulása  

-

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

H K Sze Cs P Szo V

Rehabilitációs intézmény / Hajléktalanok
rehabilitációs intézménye

Nappali ellátás / Nappali ellátás hajléktalan
személyek számára

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény / Hajléktalan
személyek átmeneti szállása

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény / Éjjeli
menedékhely

Ápolást, gondozást nyújtó intézmény / Hajléktalanok
otthona



„VÁLTOZÁSOK ÚTJÁN – A 

HAJLÉKTALANELLÁTÁS JELENE ÉS JÖVŐJE” 

Az NRSZH Tevadmin rendszerével, valamint az utcai 

szolgálatok pályázati finanszírozásával kapcsolatos 

aktuális információk – Farkasné Farkas Gyöngyi (NRSZH) 8 

JOGI HÁTTÉR 

 

191/2008. (VII.30.) Korm. rendelet a 
támogató szolgáltatás és a 

közösségi ellátások finanszírozási 
rendjéről… 

 

I. Általános rendelkezések 

/fogalommagyarázat, finanszírozási 
időszak…../ 

II. Pályázati eljárás 

III. A finanszírozási szerződés 
megkötése 

IV. Bejelentési kötelezettség és a 
finanszírozási szerződés módosítása 

v. Elszámolás, ellenőrzés  

 

Utcai szociális munka  

pályáztatás – finanszírozás - elszámolás 

Összesen: 963 db szerződés 
 ( folyamatban 14 db alacsonyküszöbű szolgáltatás) 

2012 évi megkötött finanszírozási szerződések

276

197202

83

14

189

Támogató szolgálat

Közösségi ellátások (PSZ:79

db; SSZ : 78db; ASZ: 40 db)

Jelzőrendszeres házi

segítségnyújtás

Utcai szociális munka

Krízis ellátás

Szociális foglalkoztatás
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104 beérkezett pályázatból 83 darab került  
            befogadásra 

 (leellenőrzött szolgálatok: 106)  
 
Összesen 540 000 000 Ft  
 
Utcai szociális munka esetén a támogatás 

általános összege: szolgálatonként:  
            5 500 000 – 7 150 000 Ft.-ig 
 
Állami fenntartó: 12 db 
Nem állami fenntartó: 71 db 

Összefoglaló adatok 

Ellátási térkép – lefedett települések 
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Ellátási térkép – településekhez tartozó szerződések 

Budapest ellátási területei 
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Finanszírozási szerződés 
mellékletei 

 kötelezően vezetendő dokumentumok  

          (ügyfelek  nyilvántartása, tevékenységek/szolgáltatások 

nyilvántartása 

 szakmai ajánlás 

 elszámoló adatlap 

 

 Az utcai szociális munka feladatainak ellátása során a 

szolgálatnak az általa nyújtott szolgáltatásokról, elvégzett 

tevékenységeiről, az ellátott ügyfelekről nyilvántartást kell 

vezetnie. 

 

 Az adatok köre került meghatározásra, a nyilvántartás 

formája nem, ezt a szolgálat maga határozza meg, 

elektronikusan vagy papíralapon is. 

 

 

 

 

Finanszírozási szerződésből adódó         

kötelezettségek 
 

A működési támogatást a szerződésben foglaltak alapján, a számviteli 

jogszabályoknak megfelelően kell felhasználni 

 

A működési támogatás a szolgáltatás működési és fenntartási költségeihez 

adott állami támogatás (különösen az alkalmazottak személyi juttatásai, a 

működtetés dologi költségei és az ezekhez kapcsolódó közterhek) 

 

Bejelentési, tájékoztatási kötelezettség (feladatmutató, adatok, 

fenntartóváltás stb.) – szerződésmódosítás (Formanyomtatvány) 

Regiszter - minden naptári negyedévet követő első hónap 10. napjáig 

elektronikus úton jelentés ad (Kenysziben nem rögzített egyéb adatokról) 

 

Évente kerül megkötésre a szerződés, az évközi módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalva. Következő évben várhatóan rendelkezésre álló 

költségvetési forrás befolyásolja a következő évre befogadásra kerülő 

működési támogatás arányát. 
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 Felhalmozás  

aktualitása !   
 

Működési támogatásból átcsoportosított összeg: 

 

 Évente egyszer (szeptemberben várható adatlap pkr-ben) 

 

 A szerződésben rögzítésre került összeget a 2012. év folyamán 

kizárólag felhalmozásra lehet fordítani, amelyet számlákkal, 

bizonylatokkal alá kell támasztani a helyszíni ellenőrzés 

során. Amennyiben a teljes átcsoportosított összeg nem 

felhalmozásként kerül felhasználásra, vagy csak részben kerül 

elköltésre abban az esetben a fel nem használt összeget a fenntartónak 

vissza kell fizetnie. 

  

 Felhalmozási célú támogatásként általánosságban azokat a kiadásokat 

szükséges feltüntetni, amiből tárgyi eszköz keletkezik a mérlegben, 

vagy meglévő tárgyi eszközének az értéke növekszik, amit később 

amortizáció formájában számol el költségként. 

Példa számla záradékolására 
 
A számlán és a kiadási pénztárbizonylaton egyaránt feltüntetésre kerültek az alábbiak: 
 ……………………. Ft a ……………………… számú finanszírozási szerződés terhére 
elszámolva. 

Aláírás, pecsét (A bélyegzők a felirattal együtt bárhova elhelyezhetőek a számlán, csak 
ne takarjanak ki semmilyen fontos adatot. 
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Elszámolás folyamatábrája 
 

 

NRSZH 
Döntés az elszámolások 

 elfogadásáról 

MÁK 
Helyszíni ellenőrzés 

2013.02.28.  
Fenntartó által benyújtott 

 éves elszámolás elfogadása NRSZH 

FENNTARTÓK 
- Folyósítás címzettje, elszámolás felelőse - 

- Elkülönített nyilvántartás -  

A SZOLGÁLTATÓNAK / INTÉZMÉNYNEK  
ÁTADOTT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS 

 
 
Beküldés: 
NRSZH felé 1 
példányban, 
pályázatkezelő 
rendszerből 
véglegesítés után 
kinyomtatva. 
 
 
Határidő:  
A tárgyévet követő év 
február 28 –ig, a 
finanszírozási 
szerződés évközi 
megszűnése esetén a 
megszűnéstől számított 
30 napon belül. 
 
 
1. Azonosító adatok, 
támogatás 
elszámolása 
2. Szakmai beszámoló 
/ellátotti adatok, 
személyi feltételek, 
szolgáltatás szakmai 
jellemzői/ 
 

 

 

 
 
 

   Ellenőrzés 

• MÁK (évente 1X) 
Szolgáltató székhelye szerint illetékes Igazgatóság 
jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a 
Szolgáltató székhelyén  
a Fenntartó székhelye szerint illetékes Igazgatóság 
jogosult az elszámolás szabályszerűségét ellenőrizni a 
Fenntartó székhelyén  (elszámolás alapját képező 
tényleges feladatmutatók megállapításának 
szabályszerűségét, valamint a felhasználás 
jogszerűségét ) 
 
• NRSZH jogosult a Korm.rend-ben, valamint a 
finanszírozási szerződésben foglaltak betartását 
ellenőrizni (min. 3 évente 1X) 
• Működést engedélyező hatóság  

 
Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül 
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Köszönöm a figyelmet! 
 

KENYSZI 

 
 

 

Call Center: 06 (1) 510 0545 

 

http://szap.nrszh.hu/web/szocialis-
agazati-portal/KENYSZI-

HIBABEJELENTO 

 

UTCAI SZOCIÁLIS MUNKA 

 
 

http://www.nrszh.kormany.hu 

Szociális és Gyermekvédelem 
menüpont / Finanszírozott ellátások 

 

Szerző Zsuzsanna szakreferens 

06 (1) 462-6616  

szerzozs@nrszh.hu 

 

Negyedéves jelentés (regiszter):  

http://jelentes.nrszh.hu 

 

Elérhetőségek: 

http://szap.nrszh.hu/web/szocialis-agazati-portal/KENYSZI-HIBABEJELENTO
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