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A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.1.  A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (tárgyév december 31.)
Sor-
szám Munkakör Statisztikai állományi 

létszám
01
02
03 okleveles szociális munkás
04 okleveles szociálpolitikus
05
06
07
08 pszichopedagógus
09
10

11

12
13 igazgatásszervező
14
15
16
17 okleveles szociális munkás
18 felekezeti szociális munkás
19
20
21
22
23
24
25 családterapeuta
26

27

28
99 0

1.2. A szolgálat által ellátott települések listája 

Azt a települést, ahol a szolgálat található, kérjük az első sorban szerepeltetni.
Volt ellátottja (1-es kód), 
nem volt ellátottja (2-es 

kód)
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1.)  C S A L Á D -    É S   G Y E R M E K J Ó L É T I    S Z O L G Á L T A T Á S 
A blokkot csak a 311-as ellátási típusnál kell kitölteni.

Összesen (01+15+28 sorok összege)

Ebből 
(15-ből):

Magasabb vezető/vezető összesen

Ebből 
(01-ből):

Családsegítő összesen

Egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Végzettségek

felsőfokú szociális alapvégzettség

szociálpolitikus-közgazdász
szociális menedzser
okleveles pszichológus

mentálhigiénés szakember
viselkedéselemző
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, 
szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, tanár, 
nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár, hittantanár
jogász

szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

felsőfokú szociális alapvégzettség

okleveles pszichológus
pszichopedagógus

okleveles szociálpolitikus

2

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus, tanító, 
tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, 
teológus, hittanár, hittantanár

A kérdőív további részét az ellátott települések szerint kell kitölteni, ezért kérjük sorolja fel az önök által ellátott településeket és jelölje,
hogy volt-e onnan ellátottja.

mentálhigiénés szakember
viselkedéselemző
családterápiás konzultáns

kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns

Település 
azonosítója Település neve

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.3. A szolgálatnál megjelent személyek száma nem és korcsoport szerint (fő)  (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján, tanácsadottként vagy egyszeri alkalommal igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.3. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop  = 1.5. tábla 99. sor a) oszlop = 1.7 tábla 99. sor a) + b) oszlop
1.3. tábla 03. sor k) oszlop = 1.6. tábla 99. sor

0–2 3–5 6–13 14–17 18–24 25–34 35–49 50–61

a b c d e f g h i j k
01 Férfi 0

02 Nő 0

03 Összesen (01+02 sor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ebből (03-ból): központ által 
továbbított/központtól érkező 0

05

06 Összesen 0

07 Ebből (06-ból): központ által 
továbbított/központtól érkező 0

08 Összesen (03+05+06 sor) 0

09
Ebből (08-ból): központ által 
továbbított/központtól érkező (04+07 
sor)

0

1.4. A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma gazdasági aktivitás szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.3. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop  = 1.5. tábla 99. sor a) oszlop = 1.7 tábla 99. sor a) + b) oszlop

01

02

03

04

05

06

99

169616

Családok 
száma

Összesen: 
 (a–i)Nem, életkor

Egyszeri 
alkalommal

62 éves 
és idősebb

Együttműködési 
megállapodás 

alapján

Sor-
szám

Ebből (a-ból): nő/lány

b

Összesen

Igénybevétel 
módja

Sor-
szám éves

Tanácsadottként megjelentek száma összesen

3

Gazdasági aktivitás

Foglalkoztatott

Munkanélküli

Inaktív

    Ebből (03-ból): nyugdíjas 

    Ebből (03-ból): 15 éves vagy idősebb tanuló

Eltartott 0–14 éves korú gyermek

Összesen (01+02+03+06 sor) 0 0

Fő

a

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.5. A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma legmagasabb iskolai végzettség szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.3. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop  = 1.5. tábla 99. sor a) oszlop = 1.7 tábla 99. sor a) + b) oszlop

Fő
Ebből (a-

ból): 
0–17 éves

Ebből (a-
ból): nő/lány

a b c
01
02
03
04
05
06
07
99 0 0 0

1.6. A szolgáltatást igénybe vevő családok száma a család összetétele szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.3. tábla 03. sor k) oszlop = 1.6. tábla 99. sor

Sor-
szám

01
02
03
04
05
06
07
99

1.7. A szolgáltatást igénybe vevő személyek száma elsődleges probléma szerint és a problémák halmozott száma 
A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján igénybe vett.
Az elsődleges problémát a halmozott oszlopban is meg kell ismételni.
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
1.3. tábla 03. sor j) oszlopa = 1.4. tábla 99. sor a) oszlop  = 1.5. tábla 99. sor a) oszlop = 1.7 tábla 99. sor a) + b) oszlop

0–17 18– 0–17 18–

a b c d
01 Életviteli
02     Ebből (01-ből): szenvedélybetegség
03 Családi – kapcsolati konfliktus
04 Családon belüli bántalmazás
05 Elhanyagolás
06     Ebből (05-ből): oktatási, nevelési elhanyagolás
07 Gyermeknevelési
08 Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
09 Magatartászavar, teljesítményzavar
10 Fogyatékosság
11 Lelki – mentális
12 Egyéb egészségi probléma
13 Foglalkoztatással kapcsolatos
14 Anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggő)
15 Ügyintézéssel kapcsolatos 
16 Információkéréssel kapcsolatos 
17 Egyéb
99 Összesen (01, 03–05, illetve 07–17 sorok összege) 0 0 0 0

169616

Sor-
szám

Sors
zám A probléma típusa

Általános iskola nyolc osztályánál kevesebb
Általános iskola nyolc osztálya
Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola
Befejezett szakközépiskola
Befejezett gimnázium
Érettségire épülő befejezett OKJ iskola
Felsőfokú iskola (főiskola, egyetem)
Összesen (01–07 sorok összege)

Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 1–2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)

Egyéb
Összesen (01–07 sorok összege) 0

4

Iskolai végzettség

Családok száma

Személyek száma elsőd-
leges probléma szerint (fő)

Problémák halmozott 
száma (db) (elsődlegessel 

együtt)

éves éves

Családi összetétel

Egyedül élő
Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül

Egy szülő 1–2 gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)
Egy szülő 3 vagy több gyermekkel (eltartott fiatal felnőttel)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.8. A szakmai tevékenységek adatai (az év folyamán)

A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
Szakmai 

tevékenységek 
halmozott száma

Szolgáltatásban 
részesülők száma

a b
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13

14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
99 0 0

1.9. Átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenység (Halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
Sor-
szám Száma

01
02
03

1.10. A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai

A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

Szakmai 
tevékenységek 

halmozott száma

Szolgáltatásban 
részesülők száma

Ebből (b-ből): 
0–17 évesek

Ebből (b-ből): 
együttműködési 
megállapodással 

rendelkező 
személyek

a b c d
01 Játszóház (csak gyermekeknek)
02 Klub
03 Csoport
04 Ebből (03-ból): önsegítő csoport 
05 Korrepetálás, fejlesztő foglalkozás
06 Iskolai szünidős táborok

07 Ifjúsági információs és tanácsadó 
szolgáltatás

99 Összesen (01+02+03+05+06+07 
sorok összege) 0 0 0 0

169616

MegnevezésSor-
szám

Sor-
szám

Közvetítés ellátásokhoz való 
hozzáféréshez

Közvetítés 

Szociális segítő tevékenység

Családterápia
Pszichológiai tanácsadás

Csoportmunka
Egyéni és csoportos készségfejlesztés
Közösségfejlesztés
Környezettanulmány elkészítésében való közreműködés
Családlátogatás

     ebből (09-ből): átmeneti gondozásba
központhoz

Adományközvetítés
Mediáció
Kapcsolattartási ügyelet

Konfliktuskezelés
Kríziskezelés

pénzbeli
természetbeni
másik szolgáltatáshoz

Információnyújtás
Segítő beszélgetés
Tanácsadás
Ügyintézéshez segítségnyújtás

5

Érintett gyermekek
   Ebből (01-ből): védelembe vett gyermekek 
Érintett családok

A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást tanácsadottként, egyszeri alkalommal vagy
együttműködési megállapodás alapján igénybe vett. 

A táblázatban mindenkit szerepeltetni kell, aki valamilyen szolgáltatást tanácsadottként, egyszeri alkalommal vagy
együttműködési megállapodás alapján igénybe vett. 

Jogi tanácsadás
Iskolai szociális munka
 Összesen (01–09, illetve 11–28 sorok összege)

Megnevezés

saját ügykörben
egyéni gondozási-nevelési terv 
megvalósításába központ által bevonva
szociális válsághelyzetben lévő 
kiskorú várandós anya gondozása

Esetkonferencia
Esetmegbeszélés

Megnevezés

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.11. Az észlelő- és jelzőrendszer által küldött jelzések száma (Halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

0–17 évesekkel 
kapcsolatosan 

megküldött jelzések 
száma

Nagykorú (18 éves és 
idősebb) személyekkel 

kapcsolatosan 
megküldött jelzések 

száma
a b

01 Egészségügyi szolgáltató
02 Ebből (01-ből): védőnői jelzés
03 Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatók
04 Kisgyermekek napközbeni ellátását nyújtók
05 Átmeneti gondozást biztosítók
06 Menekülteket befogadó állomás, menekültek átmeneti szállása
07 Köznevelési intézmény
08 Rendőrség
09 Ügyészség, bíróság
10 Pártfogó felügyelői szolgálat
11 Egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy
12 Áldozatsegítés és kárenyhítés feladatait ellátó szervezet
13 Állampolgár, gyermek érdekeit képviselő társadalmi szervezet
14 Önkormányzat, jegyző, gyermekjogi képviselő, betegjogi képviselő
15 Gyámhivatal
16 Munkaügyi hatóság
17 Katasztrófavédelem
18 Közüzemi szolgáltatók
99 Összesen (01 és 03–18 sorok összege) 0 0
20 A jelzésekkel érintett személyek száma (nem halmozott adat)

A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.

Sor-
szám

Gyermekek 
száma

01
02
03
04
05
06
99 0

169616

MegnevezésSor-
szám

Kapcsolatfelvétel módja

 A gyámhatóság által kezdeményezett
 Összesen (01–06 sorok összege)

1.12. Az újként keletkezett gondozási esetekben érintett kiskorúak (0–17 évesek) száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
(Nem halmozott adat!)

A táblázatban azokat gyermekeket kell szerepeltetni, akik valamilyen szolgáltatást együttműködési megállapodás alapján újként
vettek igénybe a tárgyév folyamán.

6

 Önkéntes (szülő kezdeményezte)
 Önkéntes (gyermek kezdeményezte)
 Szülővel közösen
 Más család- és gyermekjóléti szolgálat vagy központ által kezdeményezett, ide átirányított
 Jelzőrendszer által kezdeményezett

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.13. Veszélyeztetett kiskorúak (0–17 évesek) adatai
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
Az "a" oszlopban 1 gyermek csak egy sorban szerepeljen, a "b" oszlopban több sorban is szerepelhet, de minden sorban csak egyszer.

Az érintett 
gyermekek         

száma a 
veszélyeztetett-ség 

fő oka szerint

A veszélyez-
tetettség okainak 
halmozott száma 
(fő okkal együtt)

a b
01 Nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak száma (02+18+26+30. sorok összege)
02 Környezeti főcsoport összesen (a gyermek környezetéből kell kiindulni)
03 nevelési probléma

04

05 családi konfliktus
06 szülő(k) betegsége
07 fizikai
08 lelki
09 szexuális
10 fizikai
11 lelki
12 egyéb személyek, rokonok általi veszélyeztetés
13 iskolai kirekesztés, erőszak
14 kortárs csoport negatív hatása
15 elégtelen lakáskörülmények
16 kilakoltatás veszélye
17 munkanélküliség
18 Magatartási főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan)
19 gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
20 aszociális/antiszociális viselkedés
21 drogfogyasztás
22 alkoholfogyasztás
23 játékszenvedéy
24 csavargás
25 tankötelezettség elmulasztása (50 tanóra és egyéb)
26 Egészségi főcsoport összesen (az érintett gyermekre vonatkozóan)
27 tartós betegség
28 fogyatékosság
29 magatartás- vagy tanulási zavar
30 Anyagi főcsoport összesen (a családra vonatkozóan)
31 Családok száma, amelyekben a veszélyeztetett kiskorúak élnek

32

33

34

1696167

Sor-
szám Okok

Veszélyeztetettként nyilvántartott kiskorúak száma tárgyév december 31-én

Ebből 
(26-ból):

Ebből 
(18-ból):

gyermek elhanyagolása

Ebből 
(02-ből):

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) súlyos 
veszélyeztetettség miatt közvetlenül hatósági intézkedésre javasolt esetek (a 
központ értesítése mellett) száma

A nyilvántartott veszélyeztetett kiskorúak közül (01 sor) a központ felé 
továbbított esetek száma

okból 
veszélyez-

tetettek

szülők, család életvitele (szenvedélybetegségek, 
antiszociális viselkedés)

gyermek családon belüli bántalmazása

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

1.14. A szolgálatnál ellátott hatósági ügyben nem érintett bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
A táblázatban azokat a bántalmazott és elhanyagolt kiskorúakat kell szerepeltetni, akiknél hatósági intézkedés még nem törént.

fizikai lelki szexuális fizikai lelki
a b c d e

01 szülő által
02 testvér által
03 egyéb rokon, hozzátartozó által
04 összesen (01–03 sorok) 0 0 0 0 0
05 ebből (04-ből): lány 
06 gyermek által
07 felnőtt által
08 intézmény munkatársa által
09 összesen (06–08 sorok) 0 0 0
10 ebből (09-ből): lány 
99 0 0 0

1696168

Összesen (04+09 sorok összege)

Sor-
szám Megnevezés

 A bántalmazott Az elhanyagolt
kiskorúak száma

Családon belül

Családon kívül

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

Sor-
szám Munkakör Végzettségek Statisztikai állományi 

létszám

01

02 felsőfokú szociális alapvégzettség, okleveles szociális munkás

03 okleveles szociális munkás

04 okleveles szociálpolitikus

05 szociálpolitikus-közgazdász

06 szociális menedzser

07 okleveles pszichológus

08 pszichopedagógus

09 mentálhigiénés szakember

10 viselkedéselemző

11

gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó jogi szakokleveles családvédelmi 
tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

12 jogász

13 igazgatásszervező

14 szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő

15

16 felsőfokú szociális alapvégzettség

17 okleveles szociális munkás

18 szociológus

19 okleveles szociálpolitikus

20 okleveles pszichológus

21 pszichopedagógus

22 mentálhigiénés szakember

23 gyermekvédelmi pszichopatrónus

24 viselkedéselemző

25 családterápiás konzultáns

26 családterapeuta

27 kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns

28
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

9 169616

2.)  C S A L Á D -    É S   G Y E R M E K J Ó L É T I    K Ö Z P O N T
A blokkot csak a 312-es ellátási típusnál kell kitölteni.

Esetmenedzser összesen

Ebből 
(15-ből):

2.1.  A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (tárgyév december 31.)

Magasabb vezető/vezető összesen

Ebből 
(01-ből):

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

Sor-
szám Munkakör Végzettségek Statisztikai állományi 

létszám
29
30 szociálpolitikus
31 szociálpolitikus-közgazdász
32 szociálpedagógus
33 szociálgerontológus
34 közösségi szociális munkás
35 okleveles szociális munkás
36 szociológus
37 igazgatásszervező-szociális igazgatási szakirány
38 gyógypedagógus
39 fejlesztőpedagógus
40 mentálhigiénés szakember
41 addiktológiai konzultáns
42 addiktológiai szakpszichológus
43 okleveles pszichológus
44 pszichiáter
45 pszichopedagógus
46 családterápiás konzultáns
47 családterapeuta
48 kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns 
49 szupervízor
50 mediátor
51 gyermekvédelmi pszichopatrónus
52 viselkedéselemző
53 jogász
54 teológus
55 pasztorális tanácsadó
56 népművelő
57 művelődésszervező
58 művelődési menedzser
59 andragógus
60 humánerőforrás menedzser
61 humánszervező
62 jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó
63 munkajogi szakokleveles tanácsadó
64
65
66 szociális asszisztens (OKJ)
67 pedagógiai asszisztens (OKJ)
68 gyógypedagógus asszisztens (OKJ)
69 mentálhigiénés asszisztens (OKJ)
70 szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző (OKJ)
71 szociális segítő (OKJ)
72 szociokulturális animátor (OKJ)
73 foglalkoztatás szervező (OKJ)
74 pedagógiai és családsegítő munkatárs (OKJ)
75 ifjúságsegítő (OKJ)
99 0

10 169616

Ebből 
(64-ból):

Összesen (01+15+29+64 sorok összege)

Tanácsadó összesen

Ebből 
(29-ből):

Szociális asszisztens összesen
    Ebből (64-ből) felsőfokú végzettséggel rendelkezők száma

2.1.  A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (tárgyév december 31.)  
(folytatás)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

2.2. Központ szolgáltatásait igénybe vevő személyek száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.

0–2 3–5 6–13 14–17 18–24 25–34 35–49 50–61

a b c d e f g h i j
01 Férfi 0
02 Nő 0
03 Összesen (01+02 sor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

04 Ebből (03-ból): szolgálat által 
továbbított/szolgálattól érkező 0

05 Ebből (03-ból): jogerős hatósági 
intézkedéssel érintett 0

06 Férfi 0
07 Nő 0
08 Összesen (06+07 sor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

09 Ebből (08-ból): szolgálat által 
továbbított/szolgálattól érkező 0

10 Ebből (08-ból): jogerős hatósági 
intézkedéssel érintett 0

11 Férfi 0
12 Nő 0
13 Összesen (11+12 sor) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Ebből (13-ból): szolgálat által 
továbbított/szolgálattól érkező 0

15 Ebből (13-ból): jogerős hatósági 
intézkedéssel érintett 0

16 Összesen

17 Ebből (16-ból): szolgálat által 
továbbított/szolgálattól érkező

18 Ebből (16-ból): jogerős hatósági 
intézkedéssel érintett 

169616

Nem, életkor
62 éves 

és idősebb

Összesen
(a–i 

oszlopok)éves

11

Egyszeri 
alkalommal

Rendszeresen

Összesen

Speciális 
szolgáltatást 
igénybe vevők

Sor-
szám

Igénybevétel 
módja

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

2.3. Speciális szolgáltatások keretein belül végzett tevékenységek és az azokkal ellátott személyek adatai
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.

jogerős 
hatósági 

intézkedéssel 
érintett

központban 
végzett

szolgálatokhoz 
kihelyezett

jogerős 
hatósági 

intézkedéssel 
érintett

központban 
ellátott

szolgálatokhoz 
kihelyezettként 

ellátott

a b c d e f g h
01 Kapcsolattartási ügyelet

02 Utcai (lakótelepi) szociális munka
03 Kórházi szociális munka
04 Iskolai szociális munka
05 Készenléti szolgálat
06 Jogi tanácsadás
07 Pszichológiai tanácsadás
08 Munkavállalási, pályaválasztási tanácsadás
09 Mediáció
10 Családkonzultáció
11 Esetkonferencia
12 Család- és párterápia
13 Konfliktuskezelés
14 Fejlesztőpedagógiai ellátás

15 Menekültekkel, oltalmazottakkal végzett 
tevékenység

16 Hátralékkezelési tanácsadás
17 Egyéb
99 Összesen (01–17 sorok összege) 0 0 0 0 0 0 0 0

16961612

Sor-
szám Tevékenység

Speciális tevékenységek száma (darab)
(Halmozott adat)

Speciális tevékenység keretein belül ellátott személyek száma (fő) 
(Nem halmozott adat!)

összes 
tevékenység 

száma

ebből (a-ból):

összes ellátott 
száma

ebből (e-ből):

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

2.4. Hatósági intézkedésre tett javaslatok és jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma

0–2 3–5 6–13 14–17

a b c d e f g h j k
01 Védelembe vétel
02 Megelőző pártfogás
03 Ideiglenes hatályú elhelyezés
04 Nevelésbe vétel
05 Családba fogadás

06
Harmadik személynél történő elhelyezés 
kezdeményezése

07 A gyermek gondozási helyének megváltoztatása

08 A gyermek után járó családi pótlék 
természetbeni formában történő nyújtása

99 Összesen (01–08 sorok összege) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.5. Hatósági intézkedésekhez (javasolt és jogerős) kapcsolódó tevékenységek és az ellátott kiskorúak száma
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
99

169616
0

13

Környezettanulmány készítésében való közreműködés
Környezettanulmány készítése önállóan

Összesen (01–10 sorok összege) 0

Felülvizsgálati tárgyaláson való részvétel

Tevékenység

Szociális segítő tevékenység
Esetkonferencián részvétel
Első védelembe vételi tárgyaláson való részvétel

nevelésbe vétel
védelembe vétel

Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel
Családlátogatás

Hatósági intézke-
désekhez 

kapcsolódó 
tevékenység 

keretein belül ellátott  
kisko-rúak száma 

(fő) 

A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.

Sor-
szám

Egyéb

b

Sor-
szám

Hatósági 
intézkedésekhez 

kapcsolódó  
tevékenységek 

száma (esetszám)

a

Ebből (d-
ből): 

tárgyévben 
új 

határozattal 
érintettek 

éves

Hatósági intézkedés

 Hatósági intézkedésre tett javaslatok  
száma (darab)

(Halmozott adat)
Jogerős hatósági határozattal érintett kiskorúak száma (fő)

összes 
javaslat 
száma

ebből (a-
ból): 

elutasított 
javaslatok 

száma

ebből (a-
ból): előző 

évről 
áthúzódó 

esetek 
száma 

összes 
érintett 
száma

Ebből (d-ből): 
Ebből 

(d-ből): 
lány

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1696

A telephely adata:

2.6. Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak száma korcsoportok szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.
A táblázatot a jogerős határozatok alapján kell kitölteni.

Védelembe 
vett

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett

Nevelésbe 
vett

Utógondozás
, szakel-
látásból 
kikerült

Összesen: 
(a–d 

oszlopok)

Ebből 
(e-ből): 

lány

a b c d e f

99 0
02 0–2 0
03 3–5 0
04 6–13 0
05 14–17 0
06 0

07

08

2.7. Hatósági intézkedés nyomán gondozott kiskorúak települések szerint (Nem halmozott adat!)
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni, településenként.
A táblázatot a jogerős határozatok alapján kell kitölteni.

Védelembe 
vett

Ideiglenes 
hatállyal 

elhelyezett

Nevelésbe 
vett

Utógondozás
, szakel-
látásból 
kikerült

Összesen: 
(a–d 

oszlopok)

Ebből 
(e-ből): lány

a b c d e f
0
0

0 0 0 0 0 0

2.8. A központnál ellátott bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai 
A táblázatot tárgyév január 1. – december 31. vonatkozásában kell kitölteni.

fizikai lelki szexuális fizikai lelki
a b c d e

01
02
03
04 0 0 0 0 0
05
06
07
08
09 0 0 0
10
11 0 0 0

169616

Ebből (99-ből): hátrányos 
helyzetűnek minősített
Ebből (99-ből): halmozottan 
hátrányos helyzetűnek 
minősített

2.7 tábla 9999.sor oszloponként = 2.6 tábla 99. sor oszloponként.
A gesztortelepülésre vonatkozó adatokat kérjük, az első sorban tüntessék fel. 
Azokat a településeket is fel kell sorolni, ahonnan az adott évben nem volt ellátott.

Minden gondozott csak egyszer szerepeljen, vagy a december 31-i állapot szerint, vagy aszerint, hogy a tárgyévben megszűnt 
gondozásakor milyen ellátásban gondozták.

Minden gondozott csak egyszer szerepeljen, vagy a december 31-i állapot szerint, vagy aszerint, hogy a tárgyévben megszűnt 
gondozásakor milyen ellátásban gondozták.

Település
Település
Összesen9999

Település-
azonosító

Ebből (99-ből): lány

Sor-
szám

Összes érintett száma (fő)

Ebből 
(99-ből): éves

Sor-
szám

 A bántalmazott

ebből (04-ből): lány 
gyermek által
felnőtt által

Megnevezés

szülő által

kiskorúak száma

Családon 
belül

Családon 
kívül

testvér által
egyéb rokon, hozzátartozó által
összesen (01–03 sorok összege)

Az elhanyagolt

14

Összesen (04+09 sorok összege)
ebből (09-ből): lány 

intézmény munkatársa által
összesen (06–08 sorok összege)

Település 

Gondozottak 
száma

törzsszám megyestatisztikai

azonosítószám
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