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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó szociális intézmény

Nyilvántartási szám: 

1202

Köszönjük az együttműködésüket! 120214

Megjegyzés

  perc

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

neve

e-mail címeneve beosztása telefonszáma faxszáma

telefonszáma



A gazdasági szervezet adatai: 

A telephely adata:

1. Férőhelyek és ellátottak adatai

01

02
03
04
05

06

07
08
09

10

11
12

13 Férfi    0 – 13 éves
14 14 – 17 éves
15 18 – 39 éves
16 40 – 59 éves
17 60 – 64 éves
18 65 – 69 éves
19 70 – 74 éves
20 75 – 79 éves
21 80 – 89 éves
22 90 –  x éves
23
24 Nő   0 – 13 éves
25 14 – 17 éves
26 18 – 39 éves
27 40 – 59 éves
28 60 – 64 éves
29 65 – 69 éves
30 70 – 74 éves
31 75 – 79 éves
32 80 – 89 éves
33 90 –  x éves
34

35

36
37 3–5 hónapja
38 6–11 hónapja
39
40
41

  * az azonos típusú lakóotthonokat kérjük egy 4. jeggyel megkülönböztetni!

A tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma összesen 
(36–41 sor) = 09 sor

b

Nő összesen (24–33. sor)

 új felvétellel

 más átmeneti intézménybe került

 meghalt

c

 Ellátottak adatai  
(Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknél csak a 02, 03 08,11, 12 sorokat kell kitölteni.)

kérte az elhelyezést

3 hónapnál kevesebb ideje

1–2 éve  
3–4 éve  

Sor-
szám

Az ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02–03+08 sor)
Az ellátottak éves átlaga

a

Az ellátottak száma előző év XII. 31-én
A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04–07. sor)

 más tartós intézménybe került
 gondozásának indokoltsága megszűnt

Az ellátás típusa*

Férfi összesen (13–22. sor)

 más tartós vagy átmeneti szociális intézményből

A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09–10. sor)

Engedélyezett férőhelyek száma 

1202142

Tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek adatai 
(Csak a tartós bentlakásos intézmények töltik ki.)

Ellátottak kor és nem szerint (XII. 31.) 
(Az átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények töltik ki.)

f

1202

Ebből 
(03-ból):

Ebből 
(08-ból):

Ebből 
(35-ből):

5 éve vagy régebben  

 Férőhelyek adatai (XII. 31.)

Megnevezés

d e

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 

A telephely adata:

2. A térítési díjat fizetőkre vonatkozó adatok (Az átmeneti és tartós elhelyezést nyújtó intézmények töltik ki.)

01

02

03

01 Férfi  Látássérült

02 Hallássérült

03 Mozgáskorlátozott

04 Értelmileg akadályozott

05 Kommunikációban számottevően korlátozott

06 Autizmussal élő

07 Súlyosan, halmozottan fogyatékos

08 Nincs fogyatékossága

09

10 Nő Látássérült

11 Hallássérült

12 Mozgáskorlátozott

13 Értelmileg akadályozott

14 Kommunikációban számottevően korlátozott

15 Autizmussal élő

16 Súlyosan, halmozottan fogyatékos

17 Nincs fogyatékossága

18

19

Férfi összesen (01–08. sor)

intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díjat 
írásban vállalók száma

3. Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint (XII. 31.)
   (Csak a fogyatékosokat ellátó intézményeknek kell kitölteni: 132, 142, 151, 161, 162 kódjelű ellátás)

Sor-
szám

f

A fogyatékosság típusa

a e

b

1202

Megnevezés

d e

Az ellátás típusa*

fc

Az ellátás típusa*

b c d

Sor-
szám

a

Térítési díj fizetésére kötelezettek száma összesen (XII.31.)

csak a gondozott fizet
Ebből

(01-ből):

Nő összesen (10–17. sor)

Férfi + nő összesen (09+18 sor)

1202143

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 

A telephely adata:

01 Férfi  alkoholabúzus és -függőség
02 drog (gyógyszer) abúzus és -függőség
03 kóros játékszenvedély
04 egyéb szenvedélybetegség
05 nincs szenvedélybetegsége
06
07 Nő alkoholabúzus és -függőség
08 drog (gyógyszer) abúzus és -függőség
09 kóros játékszenvedély
10 egyéb szenvedélybetegség
11 nincs szenvedélybetegsége
12
13 Férfi+nő összesen (06+12)

5. Az ellátottak közül demensnek nyilvánítottak száma (csak a 141-es kódjelű ellátás esetében kell kitölteni)*

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11 Férfi    0 – 13 éves
12 14 – 17 éves
13 18 – 39 éves
14 40 – 59 éves
15 60 – 64 éves
16 65 – 69 éves
17 70 – 74 éves
18 75 – 79 éves
19 80 – 89 éves
20 90 –  x éves
21
22 Nő   0 – 13 éves
23 14 – 17 éves
24 18 – 39 éves
25 40 – 59 éves
26 60 – 64 éves
27 65 – 69 éves
28 70 – 74 éves
29 75 – 79 éves
30 80 – 89 éves
31 90 –  x éves
32

*Figyelem! A tábla adatait az 1.sz. tábla 141-es kódjelű ellátásánál beírt adatok magukban foglalják.

Nő összesen (07–11. sor)

d

Férfi összesen (01–05. sor)

A fogyatékosság típusa

a

A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (03–05. sor)

Ebből 
(10-ből):

Az ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (01–02+06 sor)

Ebből 
(02-ből):

 egyéb

Az ellátás típusa*

 más tartós vagy átmeneti szociális intézményből

Férfi összesen (11–20. sor)

 a bentlakók közül tárgyévben demensnek nyilvánították

Az ellátás típusa
141

b

Ebből 
(06-ból):

A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (07–09. sor)

 meghalt
 más intézménybe került

Az ellátottak száma előző év XII. 31-én
a

Megnevezés

 új felvétellel

1202

Nő összesen (22–31. sor)

b

4.  A szenvedélybetegek intézményeiben élők a szenvedélybetegség típusa szerint (XII.31.) 
     ( Csak a szenvedélybetegeket ellátó intézményeknek kell kitölteni: 135, 145, 154, 164 kódjelű ellátás)

4 120214

c

Sor-
szám

e f

Demens betegnek minősül az idősek otthonában ellátott, ha rendelkezik az orvosszakértői szerv, vagy a Pszichiátria/Neurológiai Szakkollégium által
befogadott demenciacentrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos által kiállított, a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát
megállapító szakvéleménnyel.

Sor-
szám

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 

A telephely adata:

6. A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

    A tábla a tartós és átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás költségeit és foglalkoztatottainak adatait tartalmazza.

01 személyi jellegű kiadások

02 dologi kiadások

03 Felhalmozási célú kiadások

04 Egyéb kiadások összesen

05 Összes költség (01–04. sor)

06 Alkalmazásban állók éves átlagos állományi létszáma

07

08 Foglalkoztatottak összesen (06+07.sor)

09 Ebből (08-ból): ápolási, gondozási munkát végzők

10 Ebből (09-ből): szakképzettek

11 Térítési díjból eredő bevétel (tárgyévben ezer Ft)

Tartós bentlakásos 
és átmeneti 

elhelyezést nyújtó 
ellátás együtt

Megnevezés

b

120214

    Több telephellyel rendelkező intézmény esetén csak az első telephely adatlapján intézményi szinten összesítve kérjük kitölteni.

Sor-
szám

5

A tevékenységben részt vevő egyéb foglalkoztatottak éves átlagos állományi 
létszáma

Működési költség

a

a tárgyévben 
(ezer Ft)

1202
törzsszám megyestatisztikai

főtevékenység

azonosítószám


