
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

 Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

A TELEPHELY ADATAI:

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

Beküldés	módja:	 a	KSH	ELEKTRA	rendszerén	keresztül	–	http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: 	KSH	Szegedi	főosztály

A	kitöltéssel	és	adattovábbítással	kapcsolatos	kérdéseit	az	alábbi	telefonszámon	vagy	e‐mail	címen	teheti	fel:
telefonszáma: 	80/200‐766	

elérése	a	honlapon:	 http://elektra.ksh.hu

201… év   …………………… hó …….. nap PH. Vezető aláírása

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

A kitöltő adatai

e-mail címe

telefonszáma

120314

Megjegyzés

  perc

neve

Köszönjük az együttműködésüket!

faxszáma e-mail címe

neve beosztása telefonszáma faxszáma

FIGYELEM!	 Ez	a	kérdőív	az	adatszolgáltatás	teljesítésére	nem	alkalmas,	csak	tájékoztatóul	szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

BÖLCSŐDEI KÉRDŐÍV
2014

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 bölcsőde

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

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

Nyilvántartási szám: 
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A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

Óvodával integráltan működik-e a bölcsőde?

01

02 Engedélyezett férőhelyek száma előző év dec. 31-én

03

04 Működő férőhelyek (04=03-05)

05 Tartósan szünetelő férőhelyek 

06 létesült férőhelyek száma

07 megszűnt férőhelyek száma

08 lehetséges gondozási napok száma

09 teljesített gondozási napok száma

10

11 Nyitvatartási napok száma

12

13 óvodai nevelésbe távozottak száma

14 sajátos nevelési igényű (14. sor = 15+16 sorok összege)

15 speciális csoportban gondozott

16 integrált csoportban gondozott

17 Bölcsődei csoportok száma összesen (december 31-én)

18 speciális csoportok száma

19 integrált csoportok száma

20 Szeptember 1. és május 31. közötti időszakban az 1 évesnél fiatalabb felvett gyermekek száma

21 A beíratott gyermekek száma október 1-jén

22 A beíratott gyermekek száma december 31-én

23 A beíratott gyermekek száma május 31-én

24 0–11 hónapos

25 12–23 hónapos

26 24–35 hónapos

27 36 hónapos és idősebb

28 lány

29 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, ingyenesen étkező

30 egyéb okból ingyenesen étkező gyermek

31 fogyatékos gyermek

32 tartósan beteg gyermek

33 3 vagy több gyermekes család gyermeke

34 védelembe vett gyermek

35 megállapított hátrányos helyzetű

36 megállapított halmozottan hátrányos helyzetű

37

38

39

40 gyermekhotel

41 időszakos gyermekfelügyelet (bölcsődei csoportban üres férőhelyen működtetett)

42 időszakos gyermekfelügyelet (játszócsoportban működtetett)

43 játszócsoport/klub

44 egyéb (15/1998. NM. rendelet 44. § 1. bekezdés d) pont alapján)

45 gyermeknevelési tanácsadásban részesült

46 játék-, eszközkölcsönzést biztosítottak

47

48 222 családi napköziben gondozott gyermekek száma (az év folyamán)

49 223 házi gyermekfelügyeletben teljesített munkaórák száma (az év folyamán)

ebből 
(44-ből): 

120314

Az év folyamán egyéb szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma (nem halmozott adat)

Bölcsődével integ-
ráltan működő

1203

száma a tárgyév 
december 31-én

Az év folyamán

221 224
Összesen

Hetes

beíratott gyermekek napi száma éves 
összesítésben

igen (1) – nem (0)

A bölcsődébe jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett 
gyermekek száma az év során

Engedélyezett férőhelyek 
(03=02+06-07)

Napos
Megnevezés

Az egyéb szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán a szolgáltatás módja szerint 
(nem forgalmi adat)

2

Ebből
(17-ből):

Ebből
(39-ből):
(39=40+ 

41+42+43+44)

Sor-
szám

50%-os 
díjkedvezményben 

részesülő

Ebből
(12-ből): ebből

(14-ből):

A bölcsődét igénybe vevő gyermek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig) (nem 
halmozott adat)

Ebből
(23-ból):

a bölcsődében helyben korai fejlesztésben részesülő gyermekek száma 
(PSZSZ által kirendelt szakember)
a bölcsődében helyben fejlesztő nevelésben részesülő gyermekek száma 
(PSZSZ által kirendelt szakember)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám

 



A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

Sor-
szám

50 Összes engedélyezett álláshelyek száma
51 Összes foglalkoztatottak száma tárgyév december 31-én

52

53 Foglalkoztatott kisgyermeknevelők száma összesen december 31-én (51. sorból)

54 csecsemő- és gyermekgondozónő

55 csecsemő- és kisgyermek-gondozónő

56 csecsemő és kisgyermek nevelő-gondozónő

57 bölcsődei szakgondozónő

58 kisgyermekgondozó-nevelő

59 csecsemő- és kisgyermeknevelő

60 csecsemő- és gyermeknevelő gondozó

61 érettségivel rendelkező
62 érettségivel nem rendelkező

63 főiskolai, egyetemi végzettségű
64 pályakezdő, illetve egy évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező
65 nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő kisgyermeknevelők száma
66 nyugdíjas kisgyermeknevelők száma
67 Tartósan távol lévő kisgyermeknevelők álláshelyeinek száma összesen
68

69

70 orvos

71 pszichológus

72 pedagógus

73 gyógypedagógus

74 gazdasági, élelmezési szakember

75 gyógytornász

76 konduktor

77 gyógypedagógiai asszisztens

Bevezetésre került-e a gondozásra megállapított személyi térítési díj?

Mennyi volt a legkisebb gondozásra megállapított személyi térítési díj napi összege? Ft/fő/nap

Mennyi volt a legmagasabb gondozásra megállapított személyi térítési díj napi összege? Ft/fő/nap

01 Január
02 Február
03 Március
04 Április
05 Május
06 Június
07 Július
08 Augusztus
09 Szeptember
10 Október
11 November
12 December
99 Összesen

3 120314

Sor-
szám Hónap

Személyi térítési díjak adatai (étkezési díjak nélkül)

A gondozási díjból 
származó összes 

bevétel (Ft)

*  Minden szakembert fel kell sorolni függetlenül attól, hogy milyen foglalkoztatási formában alkalmazták.

Gondozási díj 
fizetése alól 

mentesülő gyer-
mekek száma

az adott hónapban

78

igen (1) – nem (0)

 Egyéb szakemberek száma összesen december 31-én

A gyermekek 
száma akik után 
gondozási díjat 

fizettek

A foglalkoztatott 
kisgyermek-nevelők 

közül
(53. sor)

Ebből 
(69-ből):

ÖsszesenÁlláshelyek, foglalkoztatottak

Szakemberek*
teljes

szakképzett

nem szakképzett

Engedélyezett kisgyermeknevelő álláshelyek összesen (50. sorból)

Egyesített bölcsődék illetve a bölcsődei igazgatóság központi feladatot 
ellátó dolgozóinak összlétszáma
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Ebből (67-ből): szakképzettel betöltött álláshely

Ebből 
(53-ból):

nem teljes

munkaidőben
Sor-
szám

törzsszám megyestatisztikai

azonosítószám

 



A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

01

02

03

04

05

06

07 a beszoktatás sikertelen volt (szülő nem kérte a bölcsődei ellátást)

Sor-
szám

Bölcsődei felvételt nyert gyermekek családi adatai

4 120314

Ebből 
(01-ből):

 azon 
gyermekek 
száma ahol

a gyermek bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával jelzőrendszer tagja vagy 
gyámhatóság kezdeményezte

a szülő munkaképtelen

a gondviselő szülő egyedülálló

a gondviselő szülő a beiratkozáskor rendelkezett igazolható munkahellyel

a szülő választott kisgyermeknevelőt

Összesen

Bölcsődei felvételt nyert gyermekek száma az adott évben

1203
törzsszám megyestatisztikai

főtevékenység

azonosítószám

 


