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A minisztérium feladatai* 

 javaslattétel a szakterületi közpolitikákra 

 jogszabályok előkészítése, alkotása 

 az NFT-s fejlesztések előkészítése, 

monitorozása 

 „gondoskodik - a statisztikáról szóló 

törvényben meghatározottak szerint - a 

feladat- és hatáskörével kapcsolatos 

statisztikai információrendszer 

kialakításáról, működtetéséről és 

fejlesztéséről” 

 

 

*Az információs rendszerek fejlesztése szempontjából fontosabb elemek. 

170/2006. Korm. rend. 



A szociális terület adatai 

 

statisztikai 

adminisztratív 
• finanszírozási és pénzügyi elszámolási 

rendszerek 

• hivatali, adminisztratív folyamatok 
 



Statisztikai adatok 

KSH (minisztérium, OSAP) 
 1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést 

nyújtó intézmények működési adatairól 

 1207 Kimutatás az egyes szociális alapellátásokról és a 

nappali ellátást nyújtó intézmények működési adatairól 

 2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és 

gyermekellátásokról  

 

 1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható 

támogatások adatairól 

http://www.ksh.hu/


Adminisztratív adatok 

 Magyar Államkincstár 

 költségvetési forrás és beszámoló adatok – éves 

adatok 

 a pénzügyi adminisztráció adatai (pl. 

önkormányzati pénzbeli támogatások 

finanszírozása) – havi, évközi adatok 

 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 

 intézményi nyilvántartás, 

 országos jelentési rendszer 

(226/2006 (XI.20.) Kormányrendelet) 



Mi (lehet) a gond az 

adatokkal? 

 Különböző - adminisztratív (pénzügyi, 

hivatali) és statisztikai - szempontoknak 

megfelelően keletkeznek, s ebből 

következően 

 eltérő kategória és vonatkoztatási 

rendszereknek felelnek meg.  

 

Pl.: működési engedély nyilvántartás versus 

MÁK törzskönyv, avagy Sztv, Gyvt 

intézménylista versus szakfeladatrend. 



Mi (lehet) a gond az 

adatokkal? 

 Különféle intézményi szintekre 

vonatkoznak:  
1.fenntartó 

2.intézmény(ek) 

3.telephely(ek) 

4.szolgáltatás(ok) 

 Eltérő frissességűek. 

         , nem arról szólnak, amit tudni 

szeretnénk! 

http://www.mobilzona.com/kepuzenetek.php?x=121&l=no_k&id=151


Folyamatban lévő fejlesztések 

FSzH regiszter és jelentési adatok: 

www.afsz.hu 
 

Szociális ágazati információs rendszer: 

https://teir.vati.hu/szoc_agazat 

 

Ágazati információs stratégia 

 

http://www.afsz.hu/
https://teir.vati.hu/szoc_agazat


ÚMFT fejlesztéseink 

TÁMOP 5.4.1.Szociális szolgáltatások 

modernizációja (SZMI) 

 a szakmai munka sztenderdizációja, 

 az adminisztráció fejlesztése, 

 tervezés módszertan-fejlesztés, 

 tudásbázis fejlesztése. 

 



ÚMFT fejlesztéseink 

TÁMOP 5.4.2. Központi információs 

fejlesztések (FSZH) 

 a központi adminisztráció, 

adatszolgáltatás és adatbázisok 

fejlesztése 

 központi elektronikus szakmai - 

többek között: tervezést támogató - 

szolgáltatások fejlesztése 

(„adatközpont”) 



Az SZMM lehetséges 

szerepe tehát… 

 a vonatkozó közpolitika 

megfogalmazása (stratégiák) 

 a szabályrendszerek, adminisztrációs 

folyamatok és statisztikai adatgyűjtési 

rendszerek összehangolása 

 az adatok nyilvánosságának, 

elérhetőségének biztosítása  

 fejlesztések tervezése, monitorozása 



Köszönöm a 

figyelmüket! 

Ulicska László 
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