
„B” 
A működési engedély módosítása iránti kérelem 

(a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. 

rendelet [Gymr.] 8. § alapján a fenntartó tölti ki)  
 
A fenntartó 
neve: ……………………………………………………………………………......................... 
székhelye: ………………………………………………………………………......................... 
 
A következő szolgáltató, intézmény, működtető (az ellátást nyújtó székhely, telephely) 
működési engedélyét kívánom módosíttatni: 
név:…………………………………………………………………………………………….. 
székhely………………………………………………………………………........................... 
telephely1:………………………………………………………………………........................ 
ágazati azonosító: …………………………………………………………….......................... 
 
Módosítási kérelem oka, körülményei2 

 A fenntartó adataiban történő változás 
 A szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) nevének megváltozása 
 A szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) adószámának megváltozása 
 Székhely, telephely megváltozása telephely működési engedélyében 
 Az ellátást nyújtó székhely, telephely megváltozása 
 A közterület átnevezéséből, átszámozásából adódó változás 
 Az ellátási szerződés adataiban bekövetkező változás 
 A be nem töltött férőhelyek megszüntetése 
 Fenntartó váltás 
 Nevelőszülőnek, helyettes szülőnek a nevelőszülői, helyettes szülői hálózat működési 

engedélyben történő felvétele 
 Nevelőszülőnek, helyettes szülőnek a nevelőszülői, helyettes szülői hálózat működési 

engedélyből történő törlése 
 A nevelőszülői, helyettes szülői hálózat férőhelyszámának csökkenése 
 Férőhelyszám emelkedése 
 Férőhelyszám csökkenése 
 Új szolgáltató tevékenység engedélyezése 
 Az ellátásba a szolgáltató (intézmény) elhelyezésére korábban nem szolgáló épületet 

(épületrészt) kívánnak bevonni, vagy az ellátásból kivonni. 
 Egyéb eset3…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

                                                 
1  Csak akkor kell kitölteni, ha telephely működési engedélyét kívánják módosíttatni. 
2  Kérjük, a megfelelő négyzetet „x” jellel bejelölni, illetve a megfelelő részt aláhúzni. 
3  Kérjük, fejtse ki. 



 
 
A működési engedély módosítását a következő időponttól kérem: …………………………… 
 
Gondoskodás az ellátottakról 

 A működési engedély módosítása nem jár intézményi jogviszony megszüntetésével. 
 A működési engedély módosítása intézményi jogviszony megszüntetésével jár, 

 akikről a visszavonás időpontjáig gondoskodom, 
 de a Gymr. 8/A. § (4) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségnek eleget 

tettem; e pont bejelölésével kijelentem, hogy a kérelemmel érintett szolgáltató 
(intézmény, hálózat, ellátást nyújtó székhelyet, telephelyet) szempontjából a 
fenntartó nem minősül ellátási kötelezettséget teljesítő állami fenntartónak. 

 
 
 
Csatolt adatlapok száma és típusa4: 
 
… típus … db., … típus … db., … típus … db., … típus … db., … típus … db., … típus … db. 
 
 
 
Csatolt iratok száma5:………….. db. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
Kelt: ………………………………, 20 ‗‗ év ‗‗‗‗‗‗‗ hó ‗‗‗‗‗‗‗ nap 
 
 
 
 
 ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 
 Fenntartó képviselőjének aláírása 
 

                                                 
4  A kérelemhez csak a változással összefüggő fenntartói (szolgáltatói, intézményi működtetői), illetve szolgáltatási 
adatlapokat kell csatolni, amelyeken csak a változásokat kell bejelölni. 
5  A kérelemhez csak a változással összefüggő körülményekkel kapcsolatos iratokat kell csatolni, illetve ha a 
fenntartó képviselőjének, kapcsolattartójának adataiban következett be  változás, ebben az esetben a megfelelő rész 
kitöltésével csatolja az „A” adatlapot is. 


