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FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS A CSALÁDI BÖLCSŐDE ÉS A MUNKHAELYI 

BÖLCSŐDE SZOLGÁLTATÁS KENYSZIVEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIHOZ 

Tisztelt Felhasználók! 

Az alábbi rövid felhasználói leírás célzottan a családi bölcsőde és a munkahelyi bölcsőde 

szolgáltatás vonatkozásában a KENYSZI-ben feladatokat végző régi és új felhasználók számára 

készült a legfontosabb alapfunkciók áttekintésével. A részletes Felhasználói kézikönyv a 

KENYSZI nyitó oldaláról letölthető, valamint a rendszer egyes funkcióinak használatával 

összefüggő technikai kérdésekben a telefonos ügyfélszolgálattól is lehet segítséget kérni a 

+36-1-462-6670 telefonszámon vagy 

a kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címen. 

 

BEVEZETÉS 

A KENYSZI-ben elvégzendő feladatok alapvetően az alábbi lépésekre tagozódnak: 

Feladat Felelős 

1. E-képviselő kijelölése Fenntartó 

2. Adatszolgáltató hozzárendelése a szolgáltatáshoz E-képviselő 

3. Ellátott felvétele, vagy beazonosítása a Törzsadatokban Adatszolgáltató 

4. Ellátás (igénylés) rögzítés Adatszolgáltató 

5. Igénybevétel rögzítése Adatszolgáltató 

6. Önellenőrzés Adatszolgáltató 

 

Az alábbi tájékoztató ezeken a lépéseken halad végig.  

A legfontosabb információk:  

• Az, hogy ellátottként mely gyermek adatokat kell rögzíteni, attól függ, hogy a működési 

engedélye alapján a családi/munkahelyi bölcsőde részesül-e állami finanszírozásban: 

o Központi költségvetési támogatásban nem részesülő családi/munkahelyi 

bölcsőde esetén mindig csak a GINOP 5.3.11-18  által térítési díj 

támogatásban részesülő gyermek adatait kell rögzíteni.  

o Központi költségvetési finanszírozást igénybe vevő családi/munkahelyi 

bölcsődék esetében minden gyermek adatátt rögzíteni szükséges, akire nézve a 

költségvetési finanszírozást igénybe kívánják venni. 

• A legfontosabb határidők a KENYSZI-ben: 

o a igénylést/megállapodást (ellátást) annak kezdő időpontját követő munkanap 

24.00 óráig lehet rögzíteni 

o a napi igénybevételt az az igénybevételi napot követő munkanap 24.00 óráig 

lehet rögzíteni 

• Önellenőrzés keretében két dolgot lehet elvégezni: 

o a már rögzített jelentést 1x módosítani, VAGY 

o az elmaradt jelentést pótolni. 

mailto:kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu
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Az önellenőrzés határideje: a tárgyhót követőhónap 15. napján 24.00 óra. (pl. 2019. 

szeptemberre 2019. október 15-én 24.00 óráig lehet önellenőrzést végezni) 

 

1. E-képviselő kijelölése 

Az e-képviselő kijelölésével kapcsolatos tudnivalók és a formanyomtatvány a KENYSZI 

nyitóoldalán, a jobb oldali sávban találhatóak meg: 

 

Az e-képviselő kijelöléséről szóló, hiánytalanul kitöltött formanyomtatványt az alábbi email-

címek valamelyikére kell beküldeni:  

kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu vagy a jogosultsag@onyf.allamkincstar.gov.hu. 

Amennyiben az e-képviselői kijelöléssel kapcsolatosan kérdése van, akkor kérjük, hívja a 

telefonos ügyfélszolgálatunkat a +36-1-462-6670 telefonszámon. 

 

2. Adatszolgáltató szolgáltatáshoz történő hozzárendelése 

A családi bölcsőde vagy a munkahelyi bölcsőde szolgáltatás akkor jelenik meg a KENYSZI-

ben, amikor a működést engedélyező szerv a  családi/munkahelyi bölcsődét a Szolgáltatói 

Nyilvántartásba véglegesen (=jogerősen) bejegyezte. (Erről a bejegyzésről a fenntartó a megyei 

kormányhivatal által kiadott határozatból papír alapon értesül.) 

Az adatszolgáltató kizárólag akkor látja a szolgáltatást, ha ahhoz a fenntartó e-

képviselője már hozzárendelte.  

Az adatszolgáltató hozzárendelése a Törzsadatok - Székhely/telephely – Adatszolgáltató 

összerendelés menüpontban történik: 

mailto:kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu
mailto:jogosultsag@onyf.allamkincstar.gov.hu
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Az e-képviselő az „Adatszolgáltató hozzárendelése” gomb használatával a kiválasztó 

felületre jut. Itt a „Kiválaszt” funkció használatával ki kell keresni a hozzárendelni kívánt 

adatszolgáltatót a felhasználók közül. A „Lista szerkesztése” funkció használatával 

kiválasztjuk a szolgáltatást, majd a „Jogosultság mentése” gomb használatával rögzítjük a 

felhasználó adatszolgáltatói jogosultságát a kiválasztott szolgáltatáshoz (családi bölcsőde).  
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A hozzárendelést követően a rendszerből ki kell lépni, majd ismét bejelentkezni, hogy az 

adatszolgáltató jogosultsága aktívvá váljon a szolgáltatásnál. 

 

2. Új igénybevevő rögzítése 

FONTOS! Abban az esetben, ha a családi/munkahelyi bölcsőde nem részesül központi 

finanszírozásban, akkor csak a GINOP 5.3.11-18 által térítési díj támogatásban részesülő szülő 

gyermekét rögzítjük igénybevevőként/ellátottként! 

Új igénybevevő rögzítésének megkezdése előtt javasolt rákeresni a Törzsadatok – 

Igénybevevők menüpontban a Törzsadatok – Igénybevevő áttekintése képernyőn az 

igénybevevőre, hogy létezik-e már az igénybevevő az Ügyféltörzsben. Célszerű ezt megtenni a 

felesleges adatrögzítés elkerülése érdekében.  

Amennyiben rendelkezésre áll az igénybevevő TAJ azonosítója, akkor a keresési feltételekben 

adjuk meg a TAJ azonosítót és a születési időt, TAJ azonosító, vagy a születési idő hiányában 

további személyi adatot, és ha a Keresés gomb megnyomásakor nincs Találat, akkor a + Új 

igénybevevő funkció gombra kattintva elkezdhetjük az új igénybevevő rögzítését. 

 

Az Új igénybevevő képernyőn ki kell tölteni  

- a személyazonosításhoz szükséges adatokat;  

- ha az igénybevevőnek van TAJ azonosítója, akkor azt is. 

Amennyiben nem ismert a TAJ azonosító, kérjük, pipálja be a Nem rendelkezik TAJ 

azonosítóval négyzetet.  

A TAJ ellenőrzés 1. lépéseként az Egyező adatok ellenőrzése gombra kattintva ellenőrzi a 

rendszer, hogy a TAJ azonosító formailag érvényes-e, illetve, hogy a KENYSZI-ben a rögzített 

TAJ azonosítóval és személyi adatokkal létezik-e már igénybevevő a törzsadatokban. 

Amennyiben az igénybevevő adatai még nem szerepelnek a rögzített TAJ azonosítóval, és/vagy 

a személyi adatokkal az igénybevevői törzsadatokban, akkor az egyező adatok ellenőrzésének 

eredménye Rendben lesz, és a következő rendszerüzenetet kapjuk:  

„A megadott TAJ azonosítóval és személyes adatokkal még nincs igénybevevő a 

rendszerben. Végezze el a 2. lépésben szereplő TAJ adatok ellenőrzését.”  

  



 

5 

 

A TAJ adatok ellenőrzése funkció gombra kattintva végezhető el az adatok TAJ 

nyilvántartásban történő ellenőrzésre küldése. 

Az Igénybevevő egyéb adatai és a Lakcím blokk kitöltése után, a mentéshez rá kell kattintani 

az Igénybevevő mentése funkció gombra.  

 

 

Előfordulhat olyan eset, amikor az igénybevevő által megadott adatok nem egyeznek a TAJ 

nyilvántartásban szereplő adatokkal, vagy az igénybevevő nem tudja megadni a TAJ számát. 

Az igénybevevő adatainak a rögzítése ezekben az esetekben is elvégezhető az alábbiak szerint. 

 

a) Új igénybevevő rögzítése – „NEM AZONOSÍTHATÓ” ellátott rögzítése 

Törzsadatok – Igénybevevők menüpontban az Új igénybevevő funkció gombra kattintva 

adjuk meg az Igénybevevő alapadatai blokkban a TAJ adatokat (TAJ azonosító, név, születési 

név, anyja születési név, születési hely, és születési idő).  
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A TAJ nyilvántartás adatainak összevetésével elvégzett ellenőrzés alapján a TAJ adatok 

státusza mező értéke „Nem ellenőrzött”-ről „Nem azonosítható”-ra változott. Ez azt jelenti, 

hogy az ellenőrzéskor elküldött TAJ adatok alapján a TAJ nyilvántartás nem tudta 

beazonosítani az igénybevevőt.  

 

Teendő: 

Ellenőrizzük a rendelkezésre álló személyazonosító okmányok alapján a rögzített adatokat. 

Amennyiben az adatok megegyeznek, akkor folytassuk az új igénybevevő rögzítését a 

Igénybevevő egyéb adatai és a Lakcím adatok blokk kitöltésével, majd kattintsunk az 

Igénybevevő mentése gombra. 
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A következő figyelmeztető üzenetet kapjuk:  

 

 

Amennyiben a kérdésre az Igen választ adjuk, akkor az igénybevevő mentése megtörténik és 

az ellátott rögzítésre kerül a Törzsadatokban „Nem azonosítható” TAJ adatokkal.  

A rendszer jelöli a „Nem azonosítható” TAJ adatokat, és az Igénybevételi napló névsorában 

piros háromszög ( ) jelenik meg az ellátott TAJ azonosítója előtt.   

 

 

Az Nyr. 7. § (4) bekezdése szerint ha az igénybevevő nem rendelkezik TAJ-jal, és a TAJ 

igénylésére jogosult 

a) szociális szolgáltatás és gyermekjóléti alapellátás esetén a TAJ-t hatvan napon belül 

nem szerzi be, az érintett a határidő lejártát követő naptól az időszakos jelentésben nem 

tüntethető fel igénybevevőként. 

Ha az ellátott „Nem azonosítható” TAJ adatokkal szerepel a rendszerben, akkor hatvan napon 

keresztül lehet a jelentést teljesíteni rá. Hatvan nap után az ellátott sora inaktaívvá válik és nem 

lehet jelenteni rá. 
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Adatszolgáltatói feladatok „Nem azonosítható” TAJ esetén 

Ha az ellátott „Nem azonosítható” TAJ adatokkal szerepel a rendszerben, akkor először meg 

kell vizsgálni az ellátott rendelkezésre álló személyi okmányain szereplő adatokat és össze kell 

hasonlítani a Törzsadatokban rögzítésre került adatokkal. Amennyiben úgy látjuk, hogy minden 

adat megegyezik, azonban a  TAJ ellenőrzés elvégzése után mégsem lesz TAJ ellőrzött 

státuszú az ellátott adatsora, a problémát be kell jelenteni a TAJ hiba bejelentések – Új TAJ 

hiba bejelentése menüpont alatt. 

 

A megjelenő felületen ki kell tölteni az igénybevevőre vonatkozó adatokat, majd itt kérjük 

feltüntetni a probléma leírását. Ezt követően a Hiba bejelentése gombra kattintva a hibajelzés 

beküldésre kerül az ügyfélszolgálatunkhoz. Az ügyfélszolgálatunk által kezelt adatjavításról az 

adatszolgáltató rendszerüzenetben értesül.   
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b) Új igénybevevő rögzítése – TAJ azonosítóval nem rendelkező ellátott rögzítése 

 

Ha a rögzítésre kerülő új ellátott nem rendelkezik TAJ azonosítóval, akkor az Igénybevevő 

alapadatai (TAJ adatok) oldalon a „Nem rendelkezik TAJ azonosítóval” jelölőnégyzetet kell 

bejelölni.  

 

Az Igénybevételi naplóban az ellátott esetében a Taj azonosító helyett Technikai azonosító 

szám fog szerepelni, mellette a felkiáltó jelet tartalmazó piros háromszög jelzéssel 

 

 

Ezzel Ön elvégezte az új igénybevevő rögzítésével kapcsolatos feladatokat, az ellátott adatai 

most már szerepelnek a Törzsadatokban. A következő lépés az új igénylés rögzítése. 

 

3. Új igénylés rögzítése 

 

Az Igénylések kezelése menüből válassza ki az Új igénylés menüpontot. Ekkor az Igénylések 

kezelése - Új igénylés oldalra jutunk, ahol táblázatba foglalva jelennek meg azok a 

szolgáltatások, amelyek kezelésére az adatszolgáltató jogosultsággal rendelkezik. 

A szolgáltatás (családi bölcsőde) kiválasztását (a Szerkesztésre kattintva) követően keresse ki 

az igénybevevőt (az ellátott három adatának megadásával), majd az igénybevevő sorának utolsó 

oszlopában található Igénylés típusa értéklista lenyitásával válassza ki a megfelelő igénylés 

típust: 

• Megállapodás/Ellátás választása esetén új megállapodás felvitelét kezdeményezheti, 

vagy olyan ellátások rögzítését, amelyekre jogszabály nem írja elő a megállapodás 

megkötésének kötelezettségét. 
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• Kezdeti megállapodás választása esetén olyan megállapodást jegyezhet be a 

rendszerbe, amelyet a szolgáltatás nyújtás megkezdését követő munkanap 24 óráig 

valamilyen okból nem rögzített a rendszerbe.  

Abban az esetben, ha a családi/munkahelyi bölcsőde szolgáltatást rendszeresen igénybe 

vevő gyermek a rendszerben történő rögzítés előtt is igénybe vette a családi bölcsőde 

vagy munkahelyi bölcsőde szolgáltatást, az ellátott igénylését Kezdeti 

megállapodással kell a KENYSZI-ben rögzíteni. A Kezdeti megállapodás kezdő 

dátuma ezekben az esetekben ellátottanként eltérő: az a naptári nap, amely naptól az 

ellátott a családi/munkahelyi bölcsőde szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.  

 

 

 

Az igénylés kiválasztása után az Igénylések kezelése – igénybevétel adatai – szerkesztés 

felületet látjuk. 

 

Megállapodás/Ellátás választása esetén a Szolgáltatás nyújtás/ellátás kezdete mezőbe 

legkorábbi dátumként az igénylés napját megelőző utolsó munkanap írható be. Pl. ha 2019. 

szeptember 9-én hétfőn rögzítem az igénylést, akkor az igénylés kezdő dátumaként az ezt 

megelőző legutolsó munkanapot 2019. szeptember 6-át (pénteket) rögzíthetem. 

„Kezdeti megállapodás” igénylés típus kiválasztása esetén a fenti szabálytól eltérően 

bármilyen korábbi kezdő dátumot beírhatunk, azonban az ellátott csak a tárgyhónaptól 

kezdődően fog szerepelni az Igénybevételi naplóban. 

Mindkét igénylés típus esetében azonos módon történik  a megállapodás vége dátumának 

kezelése: ha a Szolgáltatás nyújtás/ellátás vége mezőbe beírunk egy dátumot, akkor ezzel a 
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dátummal végződő, határozott időszakra szóló megállapodást veszünk fel. A záródátumot 

követő naptól nem lesz lehetőség a napi jelentés megtételére, az ellátott a következő naptól 

már nem fog szerepelni az Igénybevételi naplóban. 

Ha a rögzítendő megállapodás határozatlan idejű, akkor ezt a Határozatlan jelölőnégyzet 

bepipálásával kell jelezni. Ebben az esetben az ellátás vége mező üresen marad. Ha az 

adatszolgáltató az igénylés rögzítésekor nem ismeri az ellátás záró dátumát, akkor célszerű ezt 

a megoldást választani. 

Amennyiben a gyermek szülője a GINOP 5.3.11-18 által térítési díj támogatásban részesül ÉS 

a gyermek sajátos nevelési igényű, akkor a  szolgáltató tevékenység típusa mezőben ki kell 

választani a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult 

kategóriát. Egyéb esetekben a szolgáltató tevékenység típusa alapértelmezetten a „-„ értéken 

marad.   

 

 

A Rögzítve gombra kattintva a megállapodás SZ „Szolgáltatás nyújtás” állapotba kerül, és 

ezzel párhuzamosan az ellátott bekerül az Igénybevételi naplóba. 
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FIGYELEM! Ha az igénybevevőnek az adott telephelyen az adott szolgáltatás típusra már van 

megállapodása, akkor a rendszer a megállapodás rögzítésének indításakor üzenettel 

figyelmeztet. 

 

 

4. Igénylés lezárása 

Határozatlan idejű igénylés esetén az ellátott adatai minden nap megjelennek az igénybevételi 

naplóban. Határozott idejű igénylés esetén pedig az ellátott adatai a záródátum napjáig jelennek 

meg az igénybevételi naplóban. Ezért, ha az ellátott részére megszűnik a szolgáltatás 

nyújtás, akkor az igénylését le kell zárni. (Határozott idejű igénylés esetében erre akkor van 

szükség, ha a szolgáltatás nyújtás tényleges megszűnésének dátuma eltér a korábban berögzített 

igénylés záró dátumától.) Ha az igénylés lezárásra kerül, az ellátott a továbbiakban már nem 

fog megjelenni az Igénybevételi naplóban. Az igénylés lezárásához először az Igénylések 

kezelése – Igénylések adatai menüpontra kattintunk.  

 

TAJ azonosító alapján kikeressük az ellátott igénylését. 
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A „Szerkeszt”-re kattintunk, megnyitjuk az ellátott igénylését. 

 

Amennyiben határozatlan időtartamúra jelöltük az igénylést, a „Határozatlan” négyzetbe 

kattintva vegyük ki a pipát, majd írjuk be a szolgáltatás nyújtás vége dátumát. A „Lezár” 

gombra kattintva tudjuk befejezni a műveletet.  

 

 

 

Ha az Igénylések kezelése – Igénylések adatai menüpontban az ellátott TAJ azonosítója 

alapján megnézzük az igényléseket, azt fogjuk látni, hogy az igénylés állapota „L”-re, vagyis 

lezártra változott. 

 

 

 

Fenti lépésekkel az ellátott megállapodására vonatkozó adatokat lehet rögzíteni, módosítani 

vagy lezárni a felületen. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy bár a megállapodás (igénylés) adatok 
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rögzítése elengedhetetlenül szükséges a napi jelentések megtételéhez, de a megállapodás 

(igénylés adatok) berögzítése nem egyenlő a napi jelentéssel!  

A következő lépés tehát a napi jelentés megtétele, melyet az Igénybevételi naplóban kell 

rögzíteni.  

 

 

6. Rögzítés az Igénybevételi naplóban 

Az Igénybevételi naplóba az Igénybevételek kezelése –Igénybevételi napló menüpontban 

tudunk belépni. 

 

Itt megjelenik minden olyan szolgáltatás, melyhez korábban adatszolgáltatóként hozzá lettünk 

rendelve. A „Szerkeszt”-re kattintva nyitjuk meg a naplót. 

 

Ha a családi bölcsőde vagy a munkahelyi bölcsőde szolgáltatás nem rendelkezik költségvetési 

finanszírozással, akkor a jelentési kötelezettséget azokra a napokra kell teljesíteni, amelyeken 

a GINOP 5.3.11-18 által térítési díj támogatásban részesülő szülő gyermekét ellátták. 

A jelentést a tárgynapot követő munkanap 24 óráig kell teljesíteni.  

Az Igénybevételi naplóban a szolgáltatást adott napon igénybevevők névsora jelenik meg. 

(Minden olyan ellátott adata megjelenik, akinek az adott napon „szolgáltatás nyújtás” 

állapotában lévő megállapodása van.) Az igénybevevők neve mellett az alábbi jelölésekkel 

lehet az adatszolgáltatást teljesíteni: 

-  „pipa” – jelentése: az adott napon a szolgáltatást az ellátott igénybe vette 

-  „x” – jelentése: az adott napon az ellátott nem vette igénybe a szolgáltatást.  
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-  „?” – jelentése: „később rögzítem” (Azaz az adatszolgáltatónak a jelentés 

megtételekor nincs pontos információja az igénybevételre vonatkozóan. A „?”-et az 

adatszolgáltatónak a jelentési határidő végéig módosítania kell „x”-re vagy „pipá”-ra!)  

A rendszer automatikusan „pipa” jelet jelenít meg minden igényvevő neve mellett. Az 

adatszolgáltatónak a jelentés megtétele során a „pipát” „x”-re kell módosítani azon 

ellátottaknál, akik az adott napon nem vették igénybe a szolgáltatást.  

Az oldal alján szereplő „Mentés” gombra kattintva lehet az adott napot lejelenteni.  

 

 

 

A sikeres mentésről a rendszer üzenetet ad és az „Első rögzítés időpontja” oszlopban 

megjelenik a rögzítés dátuma. A napló mentése az oldal alján letölthető. 

 

Sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, 
gondozásra jogosult 
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Az Igénybevételi napló a tárgynapot követő munkanap 24 óráig visszaállítható a megelőző 

munkanapra: 

 

 

Ezzel a lépéssel Ön teljesítette a jogszabályban előírt jelentési kötelezettséget.  
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Az Nyr. alapján az igénybevételről szolgáltatott adat egyszer, az igénybevétel hónapját követő 

hónap tizenötödik napjáig, önellenőrzés keretében módosítható. A következő lépésben az 

önellenőrzés kerül bemutatásra.  

 

7. Önellenőrzés 

A tárgyhónapot követő hónap 15. napján 24 óráig egy alkalommal módosíthatóak a jelentett 

igénybevételi adatok. Az önellenőrzéshez kattintsunk az Igénybevételek 

kezelése/Önellenőrzés menüpontra: 

 

 

 

Dátumokra és ellátottra is lehet keresni. 
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Az „Új” oszlopban szereplő kérdőjeleket kell a kívánt jelentés szerint módosítani („pipára” 

vagy „x”-re), majd kötelező megadni a módosítás indokát (szabadszöveges mező). Az oldal 

alján a „Mentés” gombra kattintva kerül mentésre a módosított jelentés, ami letölthető. 

 

 

A rendszer az adatszolgáltató számára a jelentési felület mellett lekérdezési lehetőséget is 

biztosít mind az önellenőrzés, mind az időszakos jelentés megtétele támogatására. A 

következőkben a lekérdezési funkció használata kerül bemutatásra.   

 

8. Leadott jelentések lekérdezése 

A leadott jelentések ellenőrzésére a „Riportok” menüpont alatt található „Adatszolgáltató 

igénybevételi riport” nyújt segítséget. 
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A „Szolgáltatás kiválasztása” gombra kattintva, a megjelenő felületen nem szükséges 

megadni semmilyen keresési feltételt, elegendő a „Keresés” gombra kattintani. 

 

 

 

A megjelenő szolgáltatások közül kiválasztjuk a családi bölcsőde szolgáltatást. 

 

                                                                                                                                                        

 

Beállítjuk a lekérdezni kívánt időszakot és a „Keresés” gombra kattintunk. 

 

 

A megjelenő táblázat alapján láthatjuk, hogy mely napokon történt jelentés és mikor történt 

kimaradás, amit még pótolni kell. Az oldal alján a táblázat letölthető Excel formátumban. 
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A fenti funkciók leírásával az adatszolgáltatói feladathoz kapcsolódó funkcionalitások 

bemutatásra kerültek. Amennyiben az adatszolgáltatást érintően további kérdése merülne fel, 

kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeinken: 

+36-1-462-6670 telefonszámon vagy 

a kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu e-mail címen. 

mailto:kenyszi@onyf.allamkincstar.gov.hu

