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Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:
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Téma

A

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

Nyilvántartási szám: 

1203

 Minden telephelyről külön lapot kérünk kitölteni!

A kitöltők adatai

GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA
2018

Adatszolgáltatók: napközbeni ellátást biztosítók

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

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

###

város
község

út,
utca,
tér

város
község

út,
utca,
tér

e-mail címe
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve beosztása telefonszáma

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

  perc

Köszönjük az együttműködésüket!

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

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

e-mail címetelefonszámabeosztásaneve



A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

bölcsőde (271),  mini bölcsőde (272),  munkahelyi bölcsőde (273),  családi bölcsőde (274), 

napközbeni gyermekfelügyelet (275)

Köznevelési intézménnyel közösen működik-e a bölcsőde, mini bölcsőde? igen (1) – nem (0)

Állami támogatásban (normatíva) részesül az intézmény/szolgáltatás? igen (1) – nem (0)

igen (1) – nem (0)

Engedélyezett férőhelyek száma tárgyév május 31-én

Működő férőhelyek száma tárgyév május 31-én

1.1. Csoportok adatai (tárgyév május 31.)

01

azon csoportok 
száma, ahol 

hátrányos helyzetű 
és halmozottan 

hátrányos helyzetű 
gyermeket 
gondoznak

a

A blokkot a 271-es, 272-es, 273-as és a 274-es ellátási típus esetében kell kitölteni

A napközbeni ellátás 
típusa: 

2

MegnevezésSor-
szám

speciális 
csoportok 

száma

Ebből (a-ból):

Csoportok 
száma 

összesen

integrált 
csoportok 

száma
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Bevezetésre került-e az intézményben a (gondozásra megállapított) személyi térítési díj?

0

d

0 ######

0

A) Kisgyermekek napközbeni ellátása

Csoportok száma (tárgyév május 31-én)

cb

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 0 ######## 1203

A telephely adata:

1.2. A beíratott gyermekek adatai (tárgyév május 31.)
A 11-19-ig sorokat csak a 271-es és a 272-es ellátási típus esetében kell kitölteni.

a b c d e f g

01 0

02
03 0

04 0

05 0

06 0

07 0

08 0

09 0

10 0

11 0

12 0

13 0

14 0

15 0

16 0

17 0

18 0

19 0

* A Gyvt. 42/A. § c) pont alapján ellátott gyermekek

0

A beíratott gyermekek száma tárgyév május 31-
én

Gyermek életkora

0

36–47 
hónapos

48–59 
hónapos

60 
hónapos 

és 
idősebb

20 
hetes–11 
hónapos

Sor-
szám Megnevezés

sajátos nevelési igényű

ebből 
(03-
ból):

speciális csoportban gondozott

Összesen
(a+b+c+d+

e+f)

integrált csoportban gondozott

12–23 
hónapos

24–35 
hónapos

Ebből
(01-ből):

a magyar hatóságok által menekültként, 
oltalmazottként, illetve hontalanként 
elismert gyermekek száma (A Gyvt. 4. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján.)

Ebből
(11-ből):

3 vagy több gyermekes család 
gyermeke

Ingyenes intézményi (bölcsőde, mini bölcsőde) 
gyermekétkeztetésben részesülő gyermekek 
száma tárgyév május 31-én

halmozottan hátrányos helyzetű

rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesül
fogyatékos gyermek

óvodai nevelésbe nem távozó gyermek*

hátrányos helyzetű

Ebből
(01-ből):

védelembe vett

a bölcsődében, mini bölcsődében 
helyben korai fejlesztésben, 
gondozásban részesülő gyermekek 
száma 
(PSZSZ által kirendelt szakember)

3

tartósan beteg gyermek bölcsődébe járó 
egészséges testvére
fogyatékos gyermek bölcsődébe járó 
egészséges testvére
jövedelmi helyzet miatt (a nettó 
minimálbér 130%-át nem haladja meg 
az egy főre jutó havi jövedelem összege 
a családban)
egyéb okból ingyenesen étkező 
gyermek

tartósan beteg gyermek

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 0 ####### 1203

A telephely adata:

1.3. A beíratott gyermekek adatai a nevelési évben (előző év szeptember 1-jétől tárgyév augusztus 31-ig) 

Sor-
szám

A beíratott gyermekek 
száma a nevelési évben

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ebből 
(04-ből): 

azon gyer-
mekek 
száma, 

ahol

a gyermek bölcsődei, mini bölcsődei felvételét a szülő hozzájárulásával a 
körzeti védőnő, a házi gyermekorvos vagy háziorvos, család- és 
gyermekjóléti szolgálat vagy gyámhatóság kezdeményezte

veszélyeztetettség miatt soron kívül elhelyezést nyert

a gondviselő szülő egyedülálló

a gondviselő szülő a beiratkozáskor rendelkezett igazolható munkahellyel

a szülő választott kisgyermek-nevelőt

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

0

0

Ebből
(14-ből):

Ebből:
(02-ből):

óvodai nevelésbe távozók száma

újként felvételt nyert gyermekek száma

ebből 
(04-ből):

20 hetes – 11 hónapos

12–23 hónapos

Megnevezés

Férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma (a nevelési évben)

Az ellátást igénybe vevő gyermekek száma a nevelési év folyamán  (nem halmozott adat)

sajátos nevelési igényű

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

időszakos gyermekfelügyelet (bölcsődei csoportban üres férőhelyen működtetett)

időszakos gyermekfelügyelet (külön csoportban működtetett)

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként küldött jelzések száma

4

ebből 
(18-ból): 

Nyári zárvatartás ideje alatt más intézményből fogadott gyermekek száma (nem halmozott adat) 

játszócsoport/klub

egyéb (15/1998. NM. rendelet 40. § (4) bekezdés alapján)

gyermeknevelési tanácsadásban részesült

játék-, eszköz kölcsönzést biztosítottak

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

A gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjaként küldött jelzésekkel érintett gyermekek száma

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai: 1203

A telephely adata:

1.4. Álláshelyek, foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (tárgyév május 31.)

Sor-
szám

01
02
03
04 foglalkoztatott kisgyermeknevelők száma összesen
05 csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ)
06 csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
07 csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ)
08 csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ)
09 bölcsődei szakgondozó (OKJ)
10 kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ)
11 csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA)
12 csecsemő- és gyermeknevelő gondozó (OKJ)
13 érettségivel rendelkező
14 érettségivel nem rendelkező

15 főiskolai, egyetemi végzettségű
16 ebből (15-ből): pedagógus munkakörben foglalkoztatott
17 pályakezdő, illetve egy évnél kevesebb szakmai tapasztalattal rendelkező
18 nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő kisgyermeknevelők száma

19 nyugdíjas kisgyermeknevelők száma

20 bölcsődei dajkák száma összesen
21
22

1.5. Egyéb szakemberek adatai (tárgyév május 31.)

teljes 
munkaidőben

nem teljes 
munkaidőben

a b

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11

1.6. Szolgáltatást nyújtó személyek adatai (tárgyév május 31.)

középfokú 
végzettségű

felsőfokú 
végzettségű

a b

01
02

ebből 
(04-ből):

a 
foglalkoztatott 
kisgyermek-

nevelők közül 
(04-ből):

 bölcsődei dajkák száma alapfokú végzettséggel
 bölcsődei dajkák száma középfokú végzettséggel

ebből 
(20-ból):

Ebből 
(03-ból):

szakképzett

nem 
szakképzett

Szolgáltatást nyújtó személyek statisztikai állományi létszáma összesen 

Álláshelyek, foglalkoztatottak Ellátási típus: bölcsőde (271), 
mini bölcsőde (272)

Összes engedélyezett álláshelyek száma
Ebből (01-ből): engedélyezett kisgyermeknevelő álláshelyek összesen

Ebből (01-ből): kisgyermeknevelő munkakörben foglalkoztatottak száma összesen

Ellátási típus: munkahelyi 
bölcsőde (273), családi 

bölcsőde (274)

Ellátási típus: bölcsőde (271), 
mini bölcsőde (272)

pszichológus

konduktor

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

gyógypedagógiai asszisztens
szaktanácsadó

Ebből 
(01-ből): gazdasági, élelmezési szakember

Ebből (01-ből): pedagógus munkakörben foglalkoztatottak száma

gyógytornász

gyógypedagógus

orvos

Összes foglalkoztatottak száma 

Egyéb szakemberek száma összesen

Sor-
szám Szakemberek*

Egyesített bölcsődék illetve a bölcsődei igazgatóság központi feladatot ellátó dolgozóinak 
összlétszáma

5

#####0

0

0

Sor-
szám

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

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

Mennyi volt a legkisebb megállapított személyi térítési díj napi összege?

Mennyi volt a legmagasabb  megállapított személyi térítési díj napi összege?

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

0

a

A gyermekek száma, akik 
után gondozási díjat fizettekSor-

szám
az adott hónapban

b

A gondozási díjból 
származó összes bevétel 

(Ft)

Gondozási díj fizetése alól 
mentesülő gyermekek 

száma

1203

c

0 0 ######

0

Hónap

1.7. Gondozásra megállapított személyi térítési díjak adatai (étkezési díjak nélkül) (nevelési évben) 
       A 271-es és 272-es ellátási típus esetében kell kitölteni.

A gyermekek száma, akik 
után személyi térítési díjat 

fizettek

A személyi térítési díjból 
származó összes bevétel 

(Ft)

00

Személyi térítési díj fizetése 
alól mentesülő gyermekek 

száma

0

0

a

0

1.8. Személyi térítési díjak adatai (nevelési évben)                     
       A 273-as és a 274-es ellátási típus esetében kell kitölteni.

Sor-
szám

b c
az adott hónapban

Ft/fő/nap

Ft/fő/nap

6

Hónap

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám



A gazdasági szervezet adatai:

A telephely adata:

A szolgáltatást hol nyújtja? saját lakás, saját tulajdon (1),  bérlemény (2)*,  a szülő, törvényes képviselő otthona (3)
*A bérlemény (2) a Gyvt. 44/B.§ (3) b) és c) szerint értendő.

2.1. A szolgáltatás és az abban részesülők adatai 
Sor-
szám

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2.2. A szolgáltatást nyújtók adatai (tárgyév május 31)
Sor-
szám

01

02

03

Ebből 
(03-ból):

12–23 hónapos gyermekek

24–35 hónapos gyermekek

Szolgáltatást nyújtó személyek statisztikai állományi létszáma összesen

Ebből (01-
ből):

Megnevezés

a szolgáltatást nyújtó személy felsőfokú végzettségű

tartósan beteg gyermekek 

20 hetes – 11 hónapos gyermekek 

Megnevezés

Teljesített gondozási órák  éves összege (nevelési évben a Gyvt. 44/B. § (3) bek. D) alpontja 
alapján)  - kizárólag  a szülő, törvényes képviselő otthonában nyújtott szolgáltatás (3) 
esetében töltendő ki!
Napközbeni gyermekfelügyelet által gondozásban részesült gyermekek a nevelési évben 
(előző év szeptember 1-jétől tárgyév augusztus 31-ig)
A gondozásban részesült gyermekek száma (május 31-én)

fogyatékos gyermekek

Száma

0 0 #####

0

B) Napközbeni gyermekfelügyelet
A blokkot a 275-ös ellátási típus esetében kell kitölteni

1203

7

Száma

3–4 éves gyermekek

5 éves gyermekek

6–13 éves gyermekek 

14–15 éves gyermekek

a szolgáltatást nyújtó személy középfokú végzettségű

Ebből 
(03-ból):

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

azonosítószám
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