Kedves/ Tisztelt KENYSZI használó Tagszervezet!

Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy a drogszakma területén általam ismert egy, más
(pl hajléktalan ellátás) területén több civil szervezet került nehéz helyzetbe a KENYSZI
rendszer nem megfelelő használata miatt.
A MÁK, mint a támogatást nyújtó Magyar Állam eljáró szerve ellenőrzéseket folytat a
KENYSZI-t használó szervezeteknél (kétévente kötelező ellenőriznie jogszabály alapján), és
amennyiben eltérést talál a papír alapú dokumentumok (a támogatás igénylésekor leadott
adatlap, papír alapon végzett nyilvántartás a szolgáltatást igénybevevőkről), illetve az
elektronikusan vezetett KENYSZI nyilvántartásban rögzítettek között, úgy visszafizetési
kötelezettséget ír elő a teljes 2013-as évre nyújtott támogatásra és annak kamataira vonatkozóan
jogosulatlan igénybevételre hivatkozva.
Sajnálatos módon nem egyedi esetről van szó, hasonló tartalmú közigazgatási határozatok
születtek olyan esetekben is, amikor nem valódi visszaélésről van szó, hanem pusztán
adminisztratív tévedésről, a KENYSZI vezetési kötelezettség helytelen értelmezéséről, mely
esetben azonban az egyetlen - és koránt sem biztos sikért ígérő - lehetőség a bírósági
felülvizsgálat kérése a visszafizetési kötelezettség elhárítására.
A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérem az érintett szervezeteket, hogy saját érdekükben
haladéktalanul ellenőrizzék, hogy helyesen vezetik-e a KENYSZI rendszerben a
szolgáltatást igénybevevők nyilvántartását, illetve a helyes jogszabályhely alapján
értelmezik-e a nyilvántartási kötelezettségüket. Nyilvántartásaiknak (papír alapú és
elektronikus) egyezniük kell számszerűen, az eltérés az igénylésben megcélzott létszám és a
valóságban ellátottak száma között nem lehet magasabb, mint 4%.
Kérem, hogy ellenőrizzék a KENYSZI útmutató alapján, hogy melyik kategóriába tartoznak,
ugyanis pl. a Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása, rehabilitációs intézménye,
otthona, lakóotthona, átmeneti intézménye számára a finanszírozás nem a napi jelenlét
alapján történik, hanem a megkötött megállapodás szerint, így a KENYSZI rendszerben is
ez alapján kell „bepipálni”, azaz minden érvényes megállapodással rendelkező klienst fel kell
tüntetni a napi jelentésekben.
Ezen kívül a 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 18.§ -a értelmében az alapszolgáltatást igénylő
személynek az ellátás kérelmezésekor írásban kell nyilatkoznia arról, hogy más
szolgáltatónál igénybe vesz-e valamilyen más alapszolgáltatást. Érdemes ezen nyilatkozatok
meglétét is ellenőrizni, ugyanis a MÁK ellenőrzésekor vizsgálja ezeket, melyek utólag nem
pótolhatóak.
Amennyiben a saját ellenőrzésükkor hibát, eltérést észlelnek, akkor a 226/2006. (XI.20.)
Kormányrendelet 13. §-a szerinti eljárást kell követni.
Amennyiben bármilyen problémájuk merül fel fentiekkel kapcsolatban, illetve Önöknél a MÁK
ellenőrzés már lezajlott, és szükségük van jogi segítségre, szívesen állok rendelkezésükre a

civilombudsman@madaszsz.hu email címen és a MADÁSZSZ honlapján megtalálható egyéb
elérhetőségeken.
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