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A KSH és Magyar Államkincstár közötti 2018. évi együttműködési megállapodás  

3. számú melléklete 

 

A 2021. évi népszámlálás előkészítéséhez átadandó adatok a KSH részére 

 

I. A Kincstár a KSH 2021. évi népszámlálás előkészítéséhez a 2016. október 1-jei 

állapotnak megfelelő adatokat szolgáltat az alábbi csoportokba sorolt a Nyugdíjfolyósító 

Igazgatóság által folyósított nyugdíj és nyugdíjszerű, valamint az egyéb ellátásokban 

részesülő Balatonszemes, Budapest 11. kerület, Csanádpalota, Kiskunfélegyháza, Szeged, 

Szigetszentmiklós településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy folyósítási címmel 

rendelkező természetes személyekről egyedi személyazonosításra alkalmas módon: 

 

 öregségi nyugdíj,  

 negyven év jogosultsági idővel rendelkező nő öregségi nyugdíja,  

 közszolgálati járadék, 

 özvegyi nyugdíj,  

 ideiglenes özvegyi nyugdíj, 

 baleseti járadék, 

 mezőgazdasági járadékok, 

 rokkantsági járadék, 

 tartós ápolást végzők időskori támogatása, 

 árvaellátás, 

 legfőbb közjogi méltóságok részére járó juttatás,  

 korhatár előtti ellátás,  

 szolgálati járandóság, 

 átmeneti bányászjáradék,  

 táncművészeti életjáradék, 

 rokkantsági ellátás, 

 rehabilitációs ellátás, 

 bányászok egészségkárosodási járadéka, 

 egyéb ellátások. 

 

Az adatállomány az alábbi adatokat tartalmazza: 

 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

 A fenti ellátáscsoport(ok)ba tartozás (ellátottsági jogviszony kategóriája 

 Az ellátottsági jogviszony foglalkoztatás miatti szüneteltetésének jelzése 

 

Az adatállományhoz kódszótár, fogalommagyarázat kapcsolódik.  

 

Az adatátadás módja, ideje: 

Az adatok CD/DVD-n, csv formátumban kerülnek átadásra. 
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Az adatátadás határideje: 2018. október 5. 

 

II. A Kincstár a KSH 2021. évi népszámlálás előkészítéséhez adatokat szolgáltat az 

Egészségbiztosítási Főosztály által nyilvántartott csecsemőgondozási díjban, 

gyermekgondozási díjban, táppénzben részesülő Balatonszemes, Budapest 11. kerület, 

Csanádpalota, Kiskunfélegyháza, Szeged, Szigetszentmiklós településen lakóhellyel, 

tartózkodási hellyel vagy folyósítási címmel rendelkező természetes személyekről egyedi 

személyazonosításra alkalmas módon. 

 

- A csecsemőgondozási díjban részesülők (CSED) adatállománya az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. 4. negyedév 

 

- A gyermekgondozási díjban részesülők (GYED) adatállománya az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. 4. negyedév 

 

 

- A táppénzben részesülők adatállománya az alábbi adatokat tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. 4. negyedév, 2017. év I-III. negyedév 

 

 

Az adatátadás módja, ideje: 

Az adatok CD/DVD-n, csv formátumban kerülnek átadásra. 

Az adatátadás határideje: 2018. október 5. 
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III. A Kincstár a KSH 2021. évi népszámlálás előkészítéséhez adatokat szolgáltat a 

Családtámogatási Főosztály által nyilvántartott gyermekgondozást segítő ellátásban, 

gyermeknevelési támogatásban, valamint fogyatékossági támogatásban részesülő 

Balatonszemes, Budapest 11. kerület, Csanádpalota, Kiskunfélegyháza, Szeged, 

Szigetszentmiklós településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező természetes 

személyekről egyedi személyazonosításra alkalmas módon. 

 

- A gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülők adatállománya az alábbi 

adatokat tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. október 1. 

 

- A gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülők adatállománya az alábbi 

adatokat tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. október 1. 

 

- A fogyatékossági támogatásban részesülők adatállománya az alábbi adatokat 

tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Fogyatékosság típusa 

 Lakóhely, tartózkodási hely, folyósítási cím adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. október 1. 

 

 

Az adatátadás módja, ideje: 

Az adatok CD/DVD-n, csv formátumban kerülnek átadásra. 

Az adatátadás határideje: 2018. október 12. 
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IV. A Kincstár a KSH 2021. évi népszámlálás előkészítéséhez adatokat szolgáltat a Szociális 

Ellátások Főosztály által nyilvántartott szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

szolgáltatásokat igénybevevő Balatonszemes, Budapest 11. kerület, Csanádpalota, 

Kiskunfélegyháza, Szeged, Szigetszentmiklós településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel 

rendelkező természetes személyekről egyedi személyazonosításra alkalmas módon. 

 

- A bölcsődei ellátásokat (bölcsőde, bölcsődei ellátás, családi napközi, hálózatban 

működtett családi napközi, önálló családi napközi) igénybevevők adatállománya az 

alábbi adatokat tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

Vonatkozási idő: 2016. október 1. (ezt megelőző hét adatainak figyelembevételével) 

 

- A pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénybevevők adatállománya az alábbi 

adatokat tartalmazza: 

 Név, születési név 

 Személyazonosító (TAJ) 

 Születési idő (év, hó, nap) 

 Nem 

 Lakóhely, tartózkodási hely adatok 

o irányítószám 

o település 

o utca, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtószám 

 Ellátás kódja 

Vonatkozási idő: 2016. október 1. (ezt megelőző hét adatainak figyelembevételével) 

 

Az adatállományhoz kódszótár, fogalommagyarázat kapcsolódik.  

 

Az adatátadás módja, ideje: 

Az adatok CD/DVD-n, csv formátumban kerülnek átadásra. 

Az adatátadás határideje: 2018. október 19. 

 


