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Jogszabályi alap: 

226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, 
intézmények ágazati azonosítója, országos nyilvántartási és 
jelentési rendszere = regiszter 

Jellemzői: 

 Web alapú nyilvántartás 

 jogszabály kötelezővé teszi a használatát 

 országos adatszolgáltatás 

     - a működést engedélyező hatóságok  

    281 kijelölt városi jegyző,19 szociális és gyámhivatal, 

       és a szolgáltatások fenntartói számára  

 működteti az FSZH: központi informatikai fejlesztés és hardver 
háttér, help-desk 

 napi frissítés, aktuális engedélyek és működési adatok 
nyilvántartása 



A regiszter fő részei 

1) ágazati azonosító kérése, kiadása, 

2) a szociális, gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi szolgáltatások országos 

nyilvántartása, 

3) országos jelentési rendszer – Szt. hatálya 

alá tartozó szolgáltatásokra 



1) Az ágazati azonosító 

 6140 azonosító, 

 8 jegyű, S betűből és 7 számjegyből áll, 

telephelyek esetén 16 jegyű, 

 a működést engedélyező hatóságok kérik meg 

az FSZH-tól, 

 függetlenül attól, hogy egy engedélyes milyen 

típusú (szociális, gyermekvédelmi) szolgáltatást 

nyújt, egy  ágazati azonosítóval rendelkezik 

 



 
2) A szociális, gyermekjóléti  

és gyermekvédelmi szolgáltatások országos 

nyilvántartása 

 Tartalma: 

 3600 fenntartó, 

 6140 engedélyes, 

 12700 engedélyezett szolgáltatás, ebből  3000 

gyermekjóléti, gyermekvédelmi, 9700 szociális 

szolgáltatás. 



A működést engedélyező  

hatóságok feladatai 

• Új engedélyes számára ágazati azonosító kérése és határozatba 

foglalása, 

• a jóváhagyott kérelem végleges állapotba juttatása a szükséges adatok 

kiegészítésével, 

• a hiányzó elérhetőségek pótlása (pl. telefon szám, kapcsolattartó neve) 

• visszavont és megszűnt engedélyeknél az engedély hatályon kívül 

helyezése (FSZH törli az ágazati azonosítót) 

• a hibás,többszörös rögzítések kijavítása, 

• ismételt engedélyezés, engedély módosítás esetén a módosult adatok 

átvezetése. 

 

 



3) Országos jelentési rendszer 

 a szolgáltatást fenntartó (intézmény) 

kötelezettsége a nyújtott szolgáltatásokra, 

betöltött-üres férőhelyekre, ellátottak számára 

vonatkozó adatszolgáltatás – bővíthető tartalom 

 első jelentés: 2007. október 

 félévente (egyes szolgáltatásokról 

negyedévente) kötelező adatot szolgáltatni  

 intézmények, szolgáltatások „életútjának” 

követése 

 



Hajléktalanokat ellátó szolgáltatások 

 335 szolgáltatás, 117 fenntartó 164 
intézménye és 218 telephelye = 85 városban 

Engedélyezett szolgáltatások: 

 Átmeneti szállás 111 helyen 3250 fh. 

 Éjjeli menedékhely 79 helyen 3800 fh. 

 Hajléktalanok otthona 16 – 438 fh. 

 H. rehabilitációs intézménye 10 – 233 fh. 

 Nappali melegedő 117 helyen 5000 hely 

 Utcai gondozás 85 helyen 
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A regiszter jövőbeni használói 
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A regiszter elérhetősége 

 

Hatóságok, fenntartók adatszolgáltatása: 

Https://regiszter.afsz.hu 

 

Publikus változat: állampolgárok, 

szakemberek 

www.afsz.hu 

 

https://regiszter.afsz.hu/
http://www.afsz.hu/

