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

 Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

###

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK MŰKÖDÉSI ADATAI 
2016

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

1775KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Adatszolgáltatók: gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek (napközbeni ellátást 
biztosítók, Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást biztosítók)

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

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



 

A gazdasági szervezet adatai: ##

A telephely adata:

1.1. Napközbeni ellátást biztosítók adatai

Állami támogatásban (normatíva) részesül a családi napközi? igen (1) – nem (2)

01

02 Családi napközit igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán
03 Családi napköziben gondozott gyermekek száma (május 31-én)
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13 fogyatékosok
14 tartósan betegek
15
16 lányok száma
17 védelembe vett gyermekek száma
18 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
19 hátrányos helyzetűnek minősített gyermek
20 halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermek

21

22 az iskolába járási kötelezettségét a családi napköziben teljesíti *
23 Családi napköziben engedélyezett férőhelyek száma (december 31-én)
24 Családi napköziben gondozott gyermekek száma (december 31-én)

25

26

27 Házi gyermekfelügyelettel (223-as kód) teljesített gondozási órák (tárgyévben)
28 Házi gyermekfelügyelet által gondozásban részesült gyermekek (tárgyévben)
29 A gondozásban részesült gyermekek száma (május 31-én)
30 fogyatékos gyermekek
31 tartósan beteg gyermekek
32 4–35 hónapos gyermekek
33 3–4 éves gyermekek
34 Családi gyermekfelügyeletet (228-as kód) igénybe vett gondozási napok (a tárgyévben)
35 Családi gyermekfelügyeletet igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán
36 Családi gyermekfelügyelet által gondozott gyermekek száma (május 31-én)
37 2–3 éves gyermekek
38 3–4 éves gyermekek
39 Családi gyermekfelügyelet engedélyezett férőhelyeinek száma (december 31-én)

 5 éves
 6 éves

Ebből 
(03-ból):

Ebből
(36-ból): száma

1.) G Y E R M E K E K   N A P K Ö Z B E N I   E L L Á T Á S A

11–14 éves

A szolgáltató saját konyháján főz (1-es kód) mástól vásárolja az ételt (2-es kód) nem 
étkeztet (3-as kód)

Száma

Ebből 
(03-ból): korú gyermekek száma

Nem halmozott adat!

száma

a 3-4 éves korú gyermekek száma, akik az óvodába járási 
kötelezettségüket itt teljesítik

 4 éves

 7–10 éves 

A blokkot csak a 222, 223 és 228-as ellátási típusoknál kell kitölteni.

Sor-
szám

Megnevezés

 3 éves

2016

* A felmentett iskoláskorú gyermek száma a családi napköziben.

számaEbből
(29-ből):

3 vagy több gyermekes család gyermeke

Egyéb szolgáltatást igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán (nem halmozott 
szám)

0 0 1775

0

  4–11 hónapos
12–23 hónapos
24–35 hónapos

Családi napköziben (222-es kód) igénybe vett gondozási napok a tárgyévben 
(ténylegesen jelenlévők számának éves összege)

1775162

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



 

A gazdasági szervezet adatai: ##

A telephely adata:

1.2.  A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (XII. 31.)

01 Foglalkoztatottak száma összesen

02 szakmai munkakörben foglalkoztatottak

03 részmunkaidőben foglalkoztatottak

04 a szolgáltatást nyújtó személy felsőfokú

05 a szolgáltatást nyújtó személy középfokú

1.3. A családi napközik (222-es kód) adatai a személyi térítési díjakról 

Bevezetésre került-e a személyi térítési díj? igen (1) – nem (2)

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

az adott hónapban

a térítési díjból 
származó 

összes bevétel 
Ft

1775

223 228

családi gyer-
mekfelügyelet

a

b c

Az ingyenes ellátást biztosító intézmények a táblázatot hagyják üresen. A következő kérdést állítsák nemlegesre.

c

házi gyermek-
felügyelet

b

Sor-
szám

0 00

a

Hónap

a gyermekek 
száma akik 
után térítési 
díjat fizettek

térítési díj 
fizetése alól 
mentesülő 
gyermekek 

száma

Ebből 
(01-ből): 

száma

 végzett-
ségű

Személyi térítési díjak adatai

Megnevezés

222

családi napközi

1775163

0 0

0

Sor-
szám

Foglalkoztatottak száma

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: ##

A telephely adata:

2.1. Az átmeneti gondozásban részesültek adatai

01 Szülő
02 Várandós anya
03 Várandós anya férje, élettársa
04 Gyermek
05
06

Az ellátásba újként bekerülő gyermekek száma az ellátást kezdeményezője szerint (a tárgyévben)  Nem halmozott adat!

07 Szülő kezdeményezte
08 Várandós anya kezdeményezte
09 Gyermek kezdeményezte
10 Más bentlakásos intézmény a kezdeményező

11

12 A szülők életvezetési problémái
13 A szülők egészségi problémái
14 A gyermek egészségi problémái
15 A szülők szenvedélybetegsége miatt
16 A gyermek szenvedélybetegsége miatt
17 kríziselhelyezés
18 hajléktalanná válás 
19 elégtelen lakhatási körülmények
20 Bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
21 A szülő vagy gondviselő indokolt távolléte 
22 Családi konfliktus
23 A gyermek magatartási problémái
24 Egyéb
25 Összesen (12–24. sorok)

26   0– 3 éves
27   4– 5 éves
28   6–13 éves
29 14–17 éves
30
31 leány
32 két éven belül visszakerült
33 védelembe vett
34 hátrányos helyzetűnek minősített gyermek
35 halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyerme
36 Az ellátott gyermekek száma tárgyév XII. 31-én
37 Az ellátott szülők száma tárgyév XII. 31-én
38 Engedélyezett férőhelyek száma a tárgyév XII. 31-én

* A gyermekek és családok átmeneti otthona esetében 01–03. és a 37–38. sorok kivételével csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.

0
Ebből (05-ből): két éven belül visszakerült

0 0
Az ellátott gyermekek száma az elhelyezést kiváltó probléma típusa szerint (tárgyévben) Halmozott adat

Összesen (01+02+03+04 sorok) 0

0

0

177516

0

0 0

b

0

Az adott évben ellátásba újként bekerülők adatai   Nem halmozott adat!

0

4

0

Ebből 
(30-
ból):

0Összesen (26–29. sorok) 0

2016

önálló 
helyettes 

szülő

a

családok 
átmeneti 
otthona *

233
dc

A szülők lakhatási 
problémái miatt ebből:

Összesen
(fiú + lány)

Az ellátott gyermekek száma nem és korcsoport szerint (a tárgyévben)  Nem halmozott adat!
0

gyermekek 
átmeneti 
otthona *

232

0

234 231

Megnevezés

0 0 1775

0

Az ellátásba újként bekerülő ellátottak száma összesen 
(07+08+09+10 sorok)

Ellátás típusa

2.) G Y E R M E K E K   Á T M E N E T I   G O N D O Z Á S A

Sor-
szám

helyettes 
szülői 
hálózat

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: ##

A telephely adata:

01 Önálló helyettes szülőkhöz került
02 Helyettes szülői hálózathoz került
03 Gyermekek átmeneti otthonába került
04 Családok átmeneti otthonába került

* A gyermekek és a családok átmeneti otthona esetében csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.

01 Csak ideiglenes gondozásban részesült 
02   0– 3 hónap
03   4– 6 hónap
04   7–10 hónap
05 11–12 hónap
06 12 hónapnál több

07

08 szüleihez hazakerült
09 más hozzátartozóhoz került
10 gyermekvédelmi szakellátásba került
11 nagykorúvá vált
12 egyéb ok miatt kikerült

* A gyermekek és a családok átmeneti otthona esetében csak a gondozott gyermekek számát kell figyelembe venni.

2.4. Adatok a helyettes szülőkről (XII. 31.)

01 Szakmai vezetők 
02 Helyettes szülők
03 Helyettes szülői tanácsadók 

2.5. A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak száma (XII. 31.)

01 Foglalkoztatottak száma összesen
02 szakmai munkakörben foglalkoztatottak száma 
03 részmunkaidőben foglalkoztatottak száma

Megnevezés

önálló 
helyettes 

szülő

gyermekek 
 száma

Megnevezés

Tárgyév folyamán az átmeneti gondozásból kikerültek 
száma (01–06-ig és 08–12-ig) 0

családok 
átmeneti 
otthona *

232

2.2. A gyermek gondozási formájának változása az átmeneti gondozás időtartama alatt

d
232

gyermekek 
átmeneti 
otthona *

helyettes 
szülői 
hálózat

b

MegnevezésSor-
szám

ca
231

c

helyettes 
szülői 
hálózat

gyermekek 
átmeneti 
otthona *

0

b

0

231

családok 
átmeneti 
otthona *

Ebből
(07-ből):

0

Ellátás típusa

da

233

Csak a gondozásból végleg kikerülő gyermekekről kell kitölteni. Abban az esetben, ha a gyermek gondozási helye változik, akkor ebben a 
táblában nem kell szerepeltetni csak az előzőben.

2.3. Az átmeneti gondozásból kikerült gyermekek adatai (tárgyévben) 

234

Ellátás típusa
önálló 

helyettes 
szülő

177516

1775

5

232
a

234

száma

Foglalkoztatottak száma
gyermekek átmeneti 

otthona

234 233

231

Sor-
szám

önálló helyettes szülő

0

családok átmeneti 
otthona

Sor-
szám

0

0

Sor-
szám

helyettes szülői hálózat

ba

Megnevezés

Foglalkoztatottak száma

Ebből 
(01-ből): 

233
b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: ##

A telephely adata:

3.1. Biztos Kezdet Gyerekházak gondozását rendszeresen igénybe vevők adatai

Részesült-e a Biztos Kezdet Gyerekház állami támogatásban? Igen (1) �– nem (2)

Sor-
szám

01

02

03 bölcsődébe került

04 családi napközibe került

05 óvodai felvételt nyert

06 elköltözött a településről

07 a szülő döntése alapján nem látogatja tovább a gyerekházat

08

09 0-2 éves

10 3-5 éves

11 fogyatékossággal élő gyermek

12 ebből (11-ből): a vizsgálatot a gyerekház kezdeményezte

13 eltérő fejlődésű gyermek

14 ebből (13-ból:) a vizsgálatot a gyerekház kezdeményezte

15 jegyzői határozatban megállapított hátrányos helyzetű gyermek

16 jegyzői határozatban megállapított halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

17 a gyerekház településén él a gyermek

18 más településről járnak át a gyerekházba

19 külső szolgáltatást is igénybe vettek a gyermek ellátásához

20 gyermekjóléti szolgálatot

21 háziorvost

22 nevelési tanácsadót

23 étkezésben is részesülő gyermekek száma

24 tisztálkodási lehetőséget is igénybe vesz

25 mosási lehetőséget is igénybe vesz

26

27 egy szülős háztartás

28 két szülős háztartás

29 a gondviselő munkahelyi státusz szerint aktív

30 a gondviselő munkahelyi státusz szerint inaktív

31 a gondviselő még tanul

32

33 vezetői

34 nem vezetői munkakörben

Ebből 
(08-ból):

A gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások száma (tárgyév 
december 31-én)

Ebből 
(26-ból):

Ebből 
(26-ból):

6

Ebből 
(08-ból):

177516

Ebből 
(08-ból):

Ebből 
(08-ból):

Az év folyamán gyerekház gondozásából kilépett gyermekek száma

Ebből 
(08-ból):

Ebből 
(08-ból):

ebből
(19-ből):

2016

Megnevezés

Az év folyamán gyerekház gondozásába került gyermekek száma

A gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek száma (tárgyév december 31-én)

Ebből 
(02-ből):

Ebből
(32-ből):

A gyerekház foglalkoztatottjainak száma (tárgyév december 31-én)

0 0

0

Összesen

1775

3.) B I Z T O S  K E Z D E T  G Y E R E K H Á Z A K
A blokkot csak a 214-es ellátási típusnál kell kitölteni.

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám
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