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gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, hálózat 
működési engedélyének kiadása iránti kérelemhez 

 
(a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 
rendelet [Gymr.] 3. § (6) bekezdése alapján a fenntartó tölti ki)  

 
1. A fenntartó adatai 
neve: ……………………………………………………………………………......................... 
székhelye: ………………………………………………………………………......................... 
adószáma: - -  
elérhetőségei: telefonszám:   …………………………………………… 
   e-mail cím:  …………………………………………… 
   honlap cím:  ……………………………………………  
 
képviselőjének neve:   …………………………………………… 
   beosztása:  ……………………………………………  
   elérhetőségei:  

telefonszám:  …………………………………………….. 
   e-mail cím:  …………………………………………….. 
 
kapcsolattartójának neve:   ……………………………………………. 
   beosztása:  …………………………………………….  
   elérhetőségei:  

telefonszám:  …………………………………………….. 
   e-mail cím:  …………………………………………….. 
 
2. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény, működtető1 adatai 
neve: ……………………………………………………………………………......................... 
székhelye:………………………………………………………………...................................... 
telephelye2:……………………………………………………………….................................... 
adószáma3 - -  
 
elérhetőségei: telefonszám:   …………………………………………… 
   e-mail cím:  …………………………………………… 
   honlap cím:  ……………………………………………  
képviselőjének/vezetőjének neve:  …………………………………………… 
   beosztása:  ……………………………………………  
   elérhetőségei:  

telefonszám:  …………………………………………….. 
   e-mail cím:  …………………………………………… 
 
 
A működési engedély kiadását az alábbi időponttól kérem4: ……………………………. 
 
                                                 
1  Helyettes szülői hálózat, nevelőszülői hálózat, külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás esetén. 
2  Csak telephely engedélyezése esetén kell kitölteni. 
3  Akkor kell kitölteni, ha a szolgáltató, intézmény, működtető adószáma a fenntartóétól különbözik. 
4  Ez az időpont legkorábban a működési engedélyt kiadó határozat jogerőre emelkedésének időpontja lehet 



3. A működési engedély kiadása mely szolgáltató tevékenyégre vonatkozik 
 

 Gyerekjóléti szolgáltatás 
 önálló gyermekjóléti szolgáltató, 
 gyermekjóléti szolgálat, 
 gyermekjóléti központ. 

 
 Gyermekek napközbeni ellátása 
 bölcsőde, 
 hetes bölcsőde, 
 önálló családi napközi, 
 hálózatban működtetett családi napközi, 
 családi gyermekfelügyelet, 
 házi gyermekfelügyelet, 
 Gyvt. 41. § (4) bekezdése szerinti ellátás. 

 
 Gyermekek átmeneti gondozása 
 gyermekek átmeneti házi gondozása, 
 önálló helyettes szülői ellátás, 

 helyettes szülői hálózat, 
 gyermekek átmeneti otthona, 
 családok átmeneti otthona. 

 
 Otthont nyújtó ellátás 
 nevelőszülői hálózat, 
 gyermekotthon 

 
 Utógondozói ellátás 
 nevelőszülői hálózat, 
 gyermekotthon 
 utógondozó otthon 
 külső férőhelyen biztosított utógondozói 

ellátás 
 

 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 
 területi gyermekvédelmi szakszolgálat

 
 
4. A szolgáltató, intézmény más telephelyeinek ágazati azonosítói:

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
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9.  
10.  
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18.  
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A hatáskör megállapítása érdekében kijelentem, hogy a működési engedélyben érintett 
szolgáltatónak, intézménynek5 

 Nincs olyan telephelye, amely gyermekek átmeneti gondozását, gyermekvédelmi szakellátást 
vagy bentlakásos szociális intézményi ellátást is nyújt – ideértve azt az esetet is, ha helyettes 
szülői hálózat, nevelőszülői hálózat vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás 
működtetője. 

 Van olyan telephelye, amely gyermekek átmeneti gondozását, gyermekvédelmi szakellátást 
vagy bentlakásos szociális intézményi ellátást is nyújt – ideértve azt az esetet is, ha helyettes 
szülői hálózat, nevelőszülői hálózat vagy külső férőhelyen biztosított utógondozói ellátás 
működtetője. 
 

                                                 
5  Kérjük, a megfelelő négyzetet „x” jellel bejelölni. 



 Családi napközi esetén jelölje be, ha más családi napközire is nyújtott be működési engedély 
iránti kérelmet. 
 
 
A kérelem benyújtásával kifejezetten hozzájárulok, hogy a működést engedélyező szerv eljárása 
során a kérelemben és mellékleteiben megjelölt adatokat, valamint a fenntartó, szolgáltató, 
intézmény, hálózatnak a kérelem elbírálásához kezelje, ellenőrizze, illetve beszerezze. 
 
 
 

 Kérelmemmel megegyező határozathozatal esetén fellebbezési jogomról lemondok6.  
 
 
 
 
 
 
Kelt: ………………………………, 20 ‗‗ év ‗‗‗‗‗‗‗ hó ‗‗‗‗‗‗‗ nap 
 
 
 
 
 
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
 Fenntartó képviselőjének aláírása 

                                                 
6  Csak abban az esetben szükséges megjelölni, ha ezt kéri a fenntartó. 


