
Ellátás típusa (Amennyiben a felsoroltak egyike sem megfelelő, az  'Egyéb' kategória a sor legvégén található)

1  A szociális törvény alapján nyújtott ellátások
11 Alapszolgáltatások 1.

111 étkeztetés szociális konyhán v. egyéb kifőző helyen
112 étkeztetés népkonyhán
113 házi segítségnyújtás
114 falugondnoki szolgáltatás
117 tanyagondnoki szolgáltatás
118 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

12 Nappali ellátás
121 időskorúak részére
122 fogyatékos személyek részére
123 pszichiátriai betegek részére
124 szenvedélybetegek részére
125 hajléktalan személyek részére

13 Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás
131 időskorúak gondozóháza (pl.: szállást biztosító idősek klubja)
132 fogyatékos személyek gondozóháza
134 pszichiátriai betegek átmeneti otthona 
135 szenvedélybetegek átmeneti otthona 
136 hajléktalanok éjjeli menedékhelye
137 hajléktalanok átmeneti szállása
138 hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye
139 hajléktalanok időszakos átmeneti szállása

14 Tartós elhelyezést nyújtó ápoló, gondozó intézményi ellátás
141 időskorúak otthona
142 fogyatékos személyek otthona 
144 pszichiátriai betegek otthona
145 szenvedélybetegek otthona
146 hajléktalanok otthona

15 Tartós elhelyezést nyújtó rehabilitációs intézményi ellátás
151 fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye 
153 pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye 
154 szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
155 hajléktalanok rehabilitációs intézménye

16 Tartós elhelyezést nyújtó lakóotthoni ellátás
161 fogyatékos személyek rehabilitációs lakóotthona
162 fogyatékos személyek ápoló-gondozó lakóotthona
163 pszichiátriai betegek rehabilitációs lakóotthona
164 szenvedélybetegek rehabilitációs lakóotthona

17 Alapszolgáltatások 2.
171 közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére
172 közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
173 támogató szolgáltatás
174 utcai szociális munka
175 szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása

18 Támogatott lakhatás
181 fogyatékos személyek részére
182 pszichiátriai betegek részére
183 szenvedélybetegek részére

19 Egyéb, a szociális törvény alapján nyújtott ellátások
191 fejlesztő foglalkoztatás

Kód Ellátás megnevezése



Kód Ellátás megnevezése

2  A gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott ellátások

21 Gyermekjóléti alapellátás
214 biztos kezdet gyerekház

22 Gyermekek napközbeni ellátása 1.
227 alternatív napközbeni ellátás

27 Gyermekek napközbeni ellátása 2.
271 bölcsőde
272 mini bölcsőde
273 munkahelyi bölcsőde
274 családi bölcsőde
275 napközbeni gyermekfelügyelet

23 Gyermekek átmeneti gondozása
231 helyettes szülői hálózat
232 gyermekek átmeneti otthona
233 családok átmeneti otthona
234 önálló helyettes szülő
239 családok átmeneti otthona, külső férőhely

24–25 Gyermekvédelmi szakellátás
241 nevelőszülői hálózat
242 gyermekotthon
243 lakásotthon
244 speciális gyermekotthon
246 utógondozó otthon
247 különleges gyermekotthon 
248 speciális lakásotthon
249 utógondozó lakásotthon
250 különleges lakásotthon
252 gyermekotthon által működtetett külső férőhely
253 nevelőszülői hálózat által működtetett külső férőhely
254 utógondozó otthon által működtetett külső férőhely
255 TEGYESZ által működtetett külső férőhely
256 lakásotthon által működtetett külső férőhely
257 kizárólag kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon

26 Javítóintézeti nevelés
261 javítóintézet

3  A szociális és gyermekvédelmi törvény alapján nyújtott ellátások

31 A család- és gyermekjóléti szolgáltatást végző szervezetek ellátásai
311 család- és gyermekjóléti szolgálat
312 család- és gyermekjóléti központ

300 Egyéb (a fentiekbe be nem sorolható szolgáltatás)
000 Csak adminisztrációs/irányítási központ (az adott postai címen nincs

szociális ellátás)
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Fenntartók típusa (Amennyiben a felsoroltak egyike sem megfelelő, az  'Egyéb' kategória a sor legvégén található)

Kód Fenntartó típusa

01 Települési önkormányzat
03 Önkormányzati társulás
04 Egyház. Egyházi intézmény
05 Nonprofit gazdasági társaság
06 Alapítvány
07 Egyesület
08 Egyéni vállalkozás
09 Társas vállalakozás
10 Központi költségvetési intézmény
11 Kisebbségi önkormányzat
12 Közalapítvány
15 EU közösségi fenntartó
18 Fővárosi önkormányzat
13 Egyéb, a fentiekbe nem sorolható be
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