
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2021),

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

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

C

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A

B

A kitöltők adatai
Téma neve beosztása telefonszáma e-mail címe

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Adatszolgáltatás 
hatáskörének kódja:   jegyzői (1),   a fővárosi és megyei kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró járási 
(fővárosi kerületi) hivatala (gyámhivatal) (2),   a gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró fővárosi és 
megyei kormányhivatal (kormányhivatal) (3)

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 

akár telefonon akár e-mailen 
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,

város
község

út,
utca,
tér

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

Megye: #######

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény (Stt.) 24. § alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

1210
JELENTÉS A GYÁMHATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL

2020

Adatszolgáltatók: a települési önkormányzatok jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) hivatalok 
és a fővárosi és megyei kormányhivatalok

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.

TÁJÉ
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A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

A.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai (tárgyév

b c d e f g h i j k l m n

01

02

03

04

05

06

07

08 elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt
09

10

11

12

13

14

15

16

* A 01. sor vonatkozásában a tárgyévben rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartásba vételét (b oszlop) illetve 201 9 . december 31-én fennálló (h oszlop) jogosultságokat kell alapul venni.
** Nevelésbe vettek és utógondozói ellátásban részesülők nélkül. Csak a jegyző által megállapítást nyertek. A hátrányos helyzetűek nem  tüntethetők fel .
*** Azon gyermekek és nagykorúvá vált gyermek száma, akikről a járási gyámhivatal a jegyzőt határozatban értesítette.
**** A KIR rendszerbe szolgáltatott adat alapján, a december 31-i állapot szerint.

2

A) JEGYZŐ TEVÉKENYSÉGE

Megállapított hátrányos helyzetűek száma

Megállapított halmozottan hátrányos helyzetűek száma**

Decem-
ber 

31-én 
nyilván-
tartott

Családok száma, amelyekben a halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek élnek  (09. sorban érintett családok)

Ebből (02-ből): elutasított hátrányos vagy halmozottan hátrányos 
helyzet iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá vált 
gyermekek száma

Ebből
(05-ből):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége 
miatt
szülő(k), családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottság 
miatt

December 31-én nyilvántartottból korcsoport 
szerint

0–2 éves 14–17 
éves

18 éves 
és annál 
idősebb

Sor-
szám

Tárgy-
évben 

nyilván-
tartásba 

vett

Megnevezés

Családok száma, amelyekben a hátrányos helyzetű gyermekek élnek 
(05. sorban érintett családok)

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége 
és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt
szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége 
és a szülő(k), családba fogadó gyám alacsony 
foglalkoztatottsága és elégtelen lakókörnyezet, illetve 
lakáskörülmények miatt

Ebből (01-ből): hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet 
megállapítása iránti kérelemmel érintett gyermekek és nagykorúvá vált 
gyermekek száma

jogviszony-
nyal nem 
rendel-
kező

A gyámhivatal által hivatalból megállapított halmozottan hátrányos 
helyzetű nevelésbe vett  gyermekek és utógondozói ellátásban részesülő 
nagykorúvá vált gyermekek száma ***

Ebből
(09-ből):

szülő(k), családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége 
és a szülő(k), családba fogadó gyám alacsony 
foglalkoztatottsága miatt

3–5 éves

Ebből (02-ből): egyéb ok miatt el nem bírált, folyamatban lévő 
hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet iránti kérelemmel 
érintett gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma

December 31-én nyilvántartottból bölcsődei vagy köznevelési 
intézményi jogviszony szerint

felsőokta-
tási 

hallgató

szülő(k), családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága 
és elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt

a

bölcsődés óvodás**** általános 
iskolás****

középfokú 
oktatási

intézmény 
tanulója***

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és 
nagykorú gyermekek száma *

6–13 
éves

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

A.2 Szünidei gyermekétkeztetés a kiskorúak és nagykorúvá vált gyermekek jogosultsága szerint (tárgyév)

megállapított 
hátrányos 
helyzetűek 

száma

megállapított 
halmozottan 
hátrányos 
helyzetűek 

száma

tárgyév 
folyamán 

rendszeres 
gyermek-
védelmi 

kedvezmény-
ben 

részesülők 

tárgyév 
folyamán 

rendszeres 
gyermek-
védelmi 

kedvezmény-
ben NEM 

részesülők*

a b c d e

01
0

02
0

03 0-2 éves 0
04 3-5 éves 0
05 6-13 éves 0
06 14-17 éves 0
07 18 éves és idősebb 0
08 tavaszi 0
09 nyári 0
10 őszi 0
11 téli 0
12 egyéb szünet 0

  ** Tárgyév január 1-jén betöltött életkor alapján

Tavaszi 
szünet Nyári szünet Őszi szünet Téli szünet Egyéb 

szünet
a b c d e

01
02
03 0 0 0 0 0

04

05

06

   * A településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezőket kell feltüntetni.

**** Leszámítva azokat az eseteket, amikor az étkezést házhoz szállítják a gyermekeknek.

a nyári szünet minden, ellátást biztosító 
munkanapján étkezésben részesült

Sor-
szám

*** Amennyiben az étkeztetésben részesült gyermek igénybevételi jogcíme (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, vagy azon belül a hátrányos, halmozottan 
hátrányos helyzet megállapítása) év közben változik, valamennyi szünidő vonatkozásában az adott időszakban fennálló jogcím szerint szükséges őt feltüntetni.

Kötelezően biztosított 
étkezésben részesülő

Nem kötelezően biztosított 
étkezésben részesülő

Összesen

Sor-
szám

Életkori bontásban** 
(minden gyermek csak 
egyszer szerepelhet)

Szünidő típusa szerint*** 
(egy gyermek akár 
minden szünetben 

szerepelhet)

Saját településen lakó ellátottak száma*
Más településen lakó ellátottak száma**

3

  ** A településen életvitelszerű bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezőket kell feltüntetni, beleértve a Gytr. 13/A §. (1) bekezdése alapján szünidei 
gyermekétkeztetésben részesülőket is
 *** Beleértve azon eseteket is, amikor a szünidei gyermekétkeztetés ellátása csak más településen megoldható. Nem számítanak ide ugyanakkor azon esetek, 
amikor az étkezést más településről szállítják az adott településre.

Összesen (01+02 sor)

Ebből
(03-ból)

az étkezést annak kiszolgálási helyén 
fogyasztotta el****

a szünidei gyermekétkeztetést más 
településen igénybe vevők száma***

   * Idetartoznak azok a gyermekek, akik az előző kategóriákba nem sorolhatóak be (pl.: a Gyvt. 21/C §. (2.) a) bekezdése alapján)

A.3. Szünidei étkeztetésben részesülő kiskorúak és nagykorúvá vált gyermekek az igénybevétel helye és időtartama 
szerint (tárgyév)

Megnevezés

Megnevezés

Szünidei étkezés iránt benyújtott kérelemmel érintett 
gyermekek száma
A szünidei étkeztetésben részesült gyermekek száma 
összesen **

megyetörzsszám statisztikai
főtevékenység

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

B.1. Személyi adatok (december 31-én)

01 Gyámhatósági ügyeket (is) intézők száma összesen (02–06. sorok összege)
02
03
04
05
06
07 az állam- és jogtudományi karok
08 Nemzeti Közszolgálati Egyetem
09 gyámügyi ügyintézők
10 gyámügyi vezetők
11

B.2. Ügyiratforgalmi adatok (a tárgyévben)

01
02

B.3. Családi jogállás rendezése (a tárgyévben)

01 Az év folyamán az apa adatai nélkül anyakönyvezett kiskorúak száma

02

03 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendezettek száma
04 apaság (anyaság) bírósági megállapítása
05 képzelt apa megállapításának száma
06 képzelt anya megállapításának száma
07 Az apa adatai nélkül anyakönyvezettek száma december 31-én (halmozott)
08 Apaság (anyaság) vélelmének megdöntése iránti perindításhoz való hozzájárulások száma

B.4. Ideiglenes hatályú elhelyezések és az azt követő döntések (a tárgyévben)

01 A gyámhivatal által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés hány kiskorút érint

02

03 A  01. és 02. sorban szereplő ideiglenes elhelyezés összesen hány kiskorút érint
04 külön élő másik szülőnél
05 harmadik személynél
06 nevelőszülőnél
07 gyermekotthonban
08 más bentlakásos intézményben
09 leendő örökbefogadó szülőnél
10
11    ebből: (10-ből): kísérő nélküli kiskorúnak minősül
12
13 születést követően kórházban hagyott újszülött
14 ebből (13-ból): az anya külföldi állampolgár
15
16
17
18 A nevelésbe vétel
19 A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás
20 A gyermekelhelyezés iránti perindítás
21 A gyermekelhelyezés megváltoztatása iránti perindítás
22
23
24
25
26
27

Sor-
szám

Megnevezés Száma
a b

Az iktatott gyámhatósági 
ügyiratok száma főszámmal
alszámmal

4

elhelyezett kiskorúak 
száma

(03=04+05+06+07+08
+09)

Sor-
szám a

Ebből
(03-ból):

egyéb felsőfokú

esti-levelező tagozatán 
továbbtanulók száma

száma

Gyámhivatal adataMegnevezés

a

Más szerv – rendőrség, idegenrendészeti hatóság, menekültügyi hatóság, ügyészség, 
bíróság, bv-intézet parancsnoksága – által elrendelt ideiglenes hatályú elhelyezés hány 
kiskorút érint

államigazgatási főiskola (pl. NKE)
jogtudományi egyetem

végzettségűek száma

Ügyintézők
b

0

Ügykezelők száma

Sor-
szám

B) A FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI 
FELADATKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁRÁSI (FŐVÁROSI KERÜLETI) HIVATALAI (GYÁMHIVATAL)

A következő táblázatokat járási szinten kell kitölteni, egyszer!

Megnevezés

Megnevezés

szakirányú középiskolai
egyéb középiskolai

Ebből
(01-ből):

Ebből
(01-ből):

Sor-
szám

Száma
ba

Kiskorúak száma, akiknek családi jogállása a gyámhivatalnál az év folyamán rendeződött (03–06. 
sorok összege)

Ebből
(02-ből):

Az ideiglenes hatályú elhelyezést követő gyámhivatali döntésekkel érintett kiskorúak száma

hány 
kiskorút 

érint 
(17-ből)

Eljárás 
megszün-

tetése:

nem magyar állampolgár

ismeretlen szülőtől származók száma

harmadik személynél történő elhelyezéssel
örökbefogadással

Ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetése intézkedés nélkül

intézkedés nélkül
védelembe vétel vagy gyermekjóléti alapellátás mellett
családba fogadással

b

0

A tárgyévben azon gyermekek száma, akik örökbefogadhatóságát a gyámhivatal megállapította
December 31-én nyilvántartott ideiglenes hatállyal elhelyezettek (halmozott adat)

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

01 A gyámhivatal által a tárgyévben kezdeményezett büntetőeljárások száma
02 a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása
03 a kiskorú veszélyeztetése
04 tartás elmulasztása
05 egyéb, a kiskorú sérelmére elkövetett bűncselekmény
06 megszüntették a nyomozást
07 elmarasztaló ítélet született
08 felmentő ítélet született
09 az eljárás folyamatban van

B.6. Kiskorúak házasságkötésének engedélyezése (a tárgyévben) 

01
02
03
04
05
06
07

* Nevelésbe vett és ideiglenes hatállyal elhelyezett.

B.7. Szakellátásban nem részesülő gyermekek kapcsolattartása (a tárgyévben)

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

A kapcsolattartási ügyekben alkalmazott végrehajtási cselekmények száma
figyelmeztetések
védelembe vétel elrendelése
gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének kezdeményezése

járt el

a szülői felügyelet rendezése iránti perindítás

gyermekjóléti központ közvetítője
Ebből 

(11-ből):

ebből (15-ből): támogatott közvetítői eljárás

b

B.5. A gyámhivatal által kezdeményezett büntetőeljárások

Sor-
szám a

Megnevezés

A tárgyévben és a 
korábban 

kezdeményezett 
büntető eljárásokból 

Gyámhivatal adata

Ebből
(01-ből):

miatt 
kezdeményezett

Gyámhivatal adata

b

5

Ebből
(01-ből):

védelembe vett kiskorúak száma
gyermekvédelmi szakellátásban élő számára engedélyezett házasságkötés*
mind a két kérelmező kiskorú volt

Ebből 
(02-ből):

elutasított kérelmek száma

Megnevezés

a

Házasságkötési kérelmek száma
engedélyezett házasságkötések száma

folyamatban lévő (még el nem bírált) kérelmek száma

Sor-
szám

Sor-
szám

Gyámhivatal adata

b

Megnevezés

a

A tárgyévben kezdeményezett kapcsolattartási ügyek száma

Ebből
(02-ből):

A kapcsolattartást a gyámhivatal (újra) szabályozta (jogerősen befejezett ügyek száma)
határozattal befejezett ügyek száma összesen
egyezséggel befejezett ügyek száma összesen

Ebből (05-ből): 
gyermekvédelmi közvetítői 

(mediációs) eljárás 
igénybevételére kötelezés

Igazolt költségek viselésére való kötelezések száma

területi gyermekvédelmi szakszolgálat 
közvetítője

kiskorúval való kapcsolattartás akadályozása miatti feljelentések
gyermekjóléti központ kapcsolattartási ügyeletének közreműködése
a gyermekjóléti szolgálat közreműködése
végrehajtási bírságok

gyermek elhelyezése iránti per indítása

gyermekvédelmi 
közvetítői 

(mediációs) eljárás 
igénybevételére 

kötelezés

Gyermekvédelmi közvetítői (mediációs) eljárás igénybevételének kezdeményezése (02-ből)
területi gyermekvédelmi szakszolgálat közvetítője
ebből (06-ból): támogatott közvetítői eljárás
család- és gyermekjóléti központ közvetítője
más felkért  közvetítő  járt el

gyermekjóléti szolgálat közvetítője 

összege ezer  
forintban

más felkért közvetítő

Kiszabott eljárási bírságok
Befizetett/végrehajtott eljárási bírságok

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.8. Szakellátásban részesülő gyermekek kapcsolattartása (a tárgyévben)

01
02
03
04 közvetítői eljárás igénybevételére kötelezés
05
06
07
08
09
10
11
12

B.9. Szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások (a tárgyévben)

01 A szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások száma (tárgyévben)
02 a gyermek súlyos elhanyagolása, veszélyeztetése
03 a gyermeke ellen elkövetett szándékos bűncselekmény
04 nem változtatott magatartásán, életvitelén, körülményein
05 hány szülőt érint
06 hány kiskorút érint
07 A bíróság a keresetnek helyt adott (nem csak a tárgyévben indított perek)
08 hány szülőt érint
09 hány kiskorút érint
10 A még folyamatban levő perek száma (nem csak tárgyévben indított perek)
11 A perindításhoz kapcsolódóan elrendelt nevelésbe vételek száma

B.10. A hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatok adatai (tárgyévben)

Megnevezés

a

01 Ügyek száma összesen 
02 Bántalmazási ügyben indult eljárások száma 

03

04
05
06
07 házastárs, élettárs / volt házastárs, élettárs
08 egyeneságbeli felmenő rokon, mostoha szülő
09 egyeneságbeli lemenő rokon, mostoha gyermek
10 ebből (09-ből): kiskorú 

11

12 gondnokság alatt álló személy
13 egyéb személy

6

a bántalmazott bejelentésére indult eljárások 
száma
hivatalból indított eljárások száma

Bántalmazók száma összesen
Bántalmazottak száma összesen

nevelőszülőnél elhelyezett gyermek, gyámolt 
(kiskorú)

Sor-
szám Ügyek / eljárások 

száma

Ebből 
(02-ből): 

Bántalmazási ügyben érintettek száma

Összesen Ebből: nő

Ebből a 
bántalmazott 

(06-ból):

Sor-
szám

Megnevezés

a

Ebből
(07-ből):

Ebből
(01-ből):

Ennek oka 
(01-ből):

Sor-
szám

Megnevezés Ideiglenes hatályú 
elhelyezett Nevelésbe vétel

a b c
Tárgyévi kapcsolattartási szabályozások száma

Ebből 
(01-ből): 

felügyelt
nem felügyelt

Ebből (01-ból): gondozási helyen szabályozták

Ebből
(05-ből):

nevelőszülőnél
gyermekotthonban
egyéb helyen

Ebből (01-ból): nem a gondozási helyen szabályozták

Ebből
(09-ből): 

nevelőszülőnél elhelyezett gyermek esetén
gyermekotthonban elhelyezett gyermek esetén
egyéb helyen elhelyezett gyermek esetén

Gyámhivatal adata

b

b dc

megyestatisztikai
főtevékeny

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.11. Nevelésbe vett gyermekek adatai (a tárgyévben)

01

02
03
04 fiatalkorú bűnelkövetése
05
06
07
08 szenvedélybetegségek
09 a szülő(k) halála
10 a szülő(k) hozzájárulása az örökbefogadáshoz
11 szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perindítás
12 szülői felügyeletet megszüntető jogerős bírósági ítélet
13 ismeretlen szülőktől származás
14 egyéb okból nincs szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő
15 az érintett kiskorú kérte nevelésbe vételét
16 az érintett kiskorú szülője kérte a nevelésbe vételt
17 ismételten nevelésbe vett gyermek
18 gyermekjóléti alapellátásban gondozták
19 megelőző pártfogásának fenntartása mellett került nevelésbe 
20 védelembe vétel keretében gondozták
21 családba fogadó vagy harmadik személytől került gondozásba
22
23 December 31-én nyilvántartott nevelésbe vettek (halmozott adat)
24

* Itt kell feltüntetni a nevelésbe vett gyermeket is.

B.12. Nevelési felügyelet (a tárgyévben)

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

B.13. Utógondozás elrendelése (a tárgyévben)

01 Az év folyamán elrendelt utógondozási esetek száma (02–04. sorok összege)
02 gyermekjóléti szolgálatot rendelték ki
03 gyermekotthont rendelték ki
04 nevelőszülői hálózatot rendelték ki
05 Megszűnt utógondozások száma

7

Ebből
(09-ből):

0

b

Ebből
(01-ből):

fogyatékosság
családon belüli bántalmazás (testi, szexuális, lelki)

a bíróság a nevelési felügyeletet megszüntette
az eljárás még folyamatban van

A tárgyév folyamán a gyermekotthon vezetője által kezdeményezett ügyek 
Ebből: elutasított kérelmek

Ebből
(01-ből):

nevelésbe 
vétel oka

0

Megnevezés

a

Gyámhivatal adata

a bíróság a nevelési felügyeletet fenntartotta

Sor-
szám

száma

Ebből
(05-ből):

ismételten
2 hónapra

Az év folyamán a gyámhivatal által hivatalból indított ügyek

A bíróság elé került ügyek (01–02+03-04)

1 hónapra
A gyámhivatal által elrendelt nevelési felügyeletek száma (10–12. sorok összege)

elrendelt 
ügyek 
száma

Sor-
szám

Megnevezés
a

száma

magatartási vagy beilleszkedési zavar

Ebből 
(01-ből): 

Ebből: nevelésbe vett gyermekek után fizetésre kötelezett hozzátartozók

     Ebből: a Gyvt. 81/A. § (10) bekezdése szerinti ügyek
0

0

gyermekkorú bűnelkövetése

szülői elhanyagolás

A tárgyévben nevelésbe vett kiskorúak (02–14. sorok összege) Gyvt. 78. §  (1) a) szerint 
csoportosítani

A tárgyévben azon gyermekek száma, akik örökbefogadhatóságát a gyámhivatal 
megállapította*

Gyámhivatal adata
b

Sor-
szám

Megnevezés

a

Gyámhivatal adata

b

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.14. Utógondozói ellátás elrendelése (a tárgyévben)

01 A tárgyév folyamán utógondozói ellátás elrendelésére indult kérelmek

02 Ebből: elutasított kérelmek

03 Az év folyamán elrendelt utógondozói ellátásban részesült fiatal felnőttek

04 nő

05 nevelőszülőnél

06 gyermekotthonban

07 utógondozói otthonban

08 külső férőhelyen

09 Megszűnt utógondozói ellátások száma

10 Ebből (09-ből): megszűntetett utógondozói ellátások száma

11 Ebből (10-ből): a fiatal felnőtt magatartása miatt

12 Ebből (10-ből): a fiatal felnőtt kérelmére

B.15. Gyámság

01

02 családba fogadó személy

03 harmadik személy

04 gyermekvédelmi gyám

05

06 Számadásra kötelezett gyámok 

07 Nyilvántartott nevezett gyámok 

08 Nyilvántartott, gyámságból kizárt személyek  

09 Tárgyév folyamán gyámság alól kikerülő gyermekek száma

10 nagykorúság miatt szűnt meg a gyámsága

11

8

Ebből 
(09-ből): 

0

Megnevezés

a

b

Ebből 
(01-ből): 

kiskorúak száma 
akiknél

Gyámság alatt állók száma összesen (02–04. sorok összege a 
megfelelő oszlopból)

a

látja el a 
gyámságot

ebből (04-ből): ahol egyes 
gyámi feladatokat a 
nevelőszülő lát el

0

Sor-
szám

Sor-
szám

Ebből 
(03-ból):

Megnevezés

b

Tárgyév 
folyamán 
nyilván-

tartásba vett

Ebből (d-ből): 
3 évesnél 
fiatalabb a 
gyermek

Gyámhivatal adata

0

c

száma

részesül           
utógondozói                 
ellátásban

(03=05+06+
07+08)

December 
31-én 

nyilvántartott

szülői felügyelet alá került (örökbefogadások 
nélkül)

d e

0

száma

Ebből (b-ből): 
3 évesnél 
fiatalabb a 
gyermek

0

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.16. Családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai

01
02
03
04
05
06
07
08

09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 0–2 éves
23 3–5 éves
24 6–13 éves
25 14–17 éves

B.17. Adatok a harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyekről

01
02
03 egyedülálló
04 házas vagy élettársi kapcsolatban él
05 nincs
06 1-2 fő
07 3 vagy több
08 1 fő
09 2 fő
10 3 vagy több fő
11 35 évesnél fiatalabb
12 35–59 éves
13 60 éves és idősebb

9

egyéb ok miatt került ki

0–2 éves
3–5 éves
6–13 éves
14–17 éves
lány
tartós betegséggel él

visszakerült a vér szerinti családjához
gyermekvédelmi szakellátásba került
nagykorú lett

3–5 éves
6–13 éves
14–17 éves
lány
tartós betegséggel él
fogyatékossággal élő

December 31-én családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett 
kiskorúak száma

Ebből (09-ből): 
azon kiskorúak száma, aki

fogyatékossággal élő

Sor-
szám

Megnevezés
Családba fogadó 

személynél 
elhelyezett

a b c

0–2 éves
Tárgyév folyamán gyámság alá kerülő kiskorúak száma

Ebből (01-ből): 
azon kiskorúak száma, aki

Harmadik 
személynél 
elhelyezett

Azon kiskorúak száma, akik a tárgyév folyamán kikerültek a gyámság alól

Ebből (17-ből): 
azon kiskorúak száma, aki

Ebből (17-ből): 
azon kiskorúak száma, aki

Sor-
szám

Családba fogadó 
személyek

Harmadik 
személyek

b c

Ebből (02-ből): a gyámság 
alatt elhelyezett  

gyermekek száma

Ebből (02-ből): 
a gyám életkora

Tárgyévben gyámként nyilvántartásba vett személyek száma
a

Megnevezés

December 31-én gyámként nyilvántartott személyek száma

Ebből (02-ből): 
családi állapota

Ebből (02-ből): saját 
háztartásában élő gyermek 
a gyámság alatt élőn kívül

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.18. Gondnokság és támogatott döntéshozatal

01

02 nő

03 39 éves és fiatalabb

04 fejlődési rendellenesség miatt

05 mentális állapota miatt

06 tartós bentlakásos intézményben él

07 vér szerinti családjának körében él

08 saját otthonában él

09

10

11

12 választójogból kizárással érintett

13 általánosan korlátozott

14 egyes ügycsoportok tekintetében korlátozott

15 hivatásos gondnok

16 egyéb gondnok 

17

18

19

20

21

22 Tárgyév folyamán  a bíróság által támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalná

23 Tárgyév folyamán  az ügyfél által támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalná

24 Ebből (23-ból): cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló személyek

25

26

27

28 a cselekvőképességet teljesen korlátozó

29 a cselekvőképességet részlegesen korlátozó

30

31

32 a gyámhivatal kérte a választójogból kizárást

33 a bíróság kizárta a gondnokoltat a választójogból

34

35 hivatásos gondnok 

36 egyéb gondnok 

37

38

10

Az év folyamán a bíróság által cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezettek száma 
(18–19. sorok összege)

ebből 
(11-ből):

Ebből
(26-ból):

gondnokság alatt 
állók száma

ebből 
(27-ből):

a gondnokság alá helyezés megszüntetése

támogató kirendelésének kezdeményezése a gyámhivatalnál

zárgondnok

Azon személyek száma, akik részére a gyámhivatal az év folyamán rendelt gondnokot

ebből (19-ből): egyes 
ügycsoportok tekintetében 
korlátozott

ebből több ügycsoport tekinte-
tében

gondnokság alá 
helyezettek 

száma

0

0

Sor-
szám a

Ebből 
(01-ből): 

Megnevezés

korlátozó

kizáró

Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt állók száma összesen (XII. 31-én)  (09+11. 
sorok összege)

Gyámhivatal adata

b

lett kirendelve

gondnokság alatt 
állók száma

ebből (09-ből): választójogból kizárással érintett

látja el a 
gondnokságát

Támogatott döntéshozatalban részesülők száma (XII. 31.)

ideiglenes gondnok
Ebből

(34-ből):

Az év folyamán a bíróság által jogerős ítélettel felülvizsgált gondnokság alá helyezések

Ebből
(17-ből):

részlegesen korlátozó

a gondnokság alá helyezés cselekvőképességet érintő 
gondnokság alá helyezéssel fenntartása

ebből 1 ügycsoport tekintetében

teljesen korlátozó

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.19. Vagyoni ügyek (az adatfelvétel tárgyévében)

01 jóváhagyott

02 elutasított

03

04

05

06

07

08

09 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van

10 számára a 2019. december 31-ig az összes betétbe helyezett összeg (ezer Ft)  

11 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van

12 nevére szóló államilag garantált összes értékpapír névértéke 2019. december 31-én (ezer Ft)

13 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van

14 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállománya van

15 számára a 2019. december 31-ig az összes betétbe helyezett összeg (ezer Ft)  

16 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül államilag garantált értékpapírja van

17 nevére szóló államilag garantált összes értékpapír névértéke 2019. december 31-én (ezer Ft)

18 száma, akiknek gyámi fenntartásos betétállományon kívül életbiztosítási kötvénye van

B.20. Gyermektartásdíj megelőlegezésben részesülő gyermekek adatai

Összesen
Ebből: a 18. 

életévét 
betöltött 

b c d e
01 A tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegezése iránt indult eljárás* 0 0

02 elutasított kérelmek száma

03 folyamatban lévő ügyek száma

04 megszűnt eljárások

05 egyéb (pl.: kérelem-visszavonás)

06 megítélt gyermektartásdíj megelőlegezések összesen

07 ismételten

08 továbbfolyósítás

09 1 évre

10 2 évre

11 3 évre

12 December 31-én megelőlegezésben részesültek száma 0

13 5000 Ft/hó alatti összegben részesülők száma

14 5000 és 9999 Ft/hó közötti összegben részesülők száma

15 10000 és 14250 Ft/hó közötti összegben részesülők száma

16 Tárgyév folyamán gyermektartásdíj megelőlegzésben részesülők száma

17 Megelőlegezésre a tárgyév folyamán kifizetett összeg (ezer Ft)

18 Megszűnt megelőlegezések

19 Megszüntetésre került megelőlegezések

20 Folyósítás felfüggesztés

21

22

* Ide kell érteni a gyermektartásdíj megelőlegezés ismételt elrendelése és továbbfolyósítása iránt benyújtott kérelmek alapján indult eljárásokat is
11

Megnevezés

a

Sor-
szám

Ebből 
(12-ből): 

12=13+14+
15

Ebből
(01-ből): 

01=02+03+04
+05+06

Sor-
szám

Gondnokoltak

ebből:

Kiskorúak

Ebből (20-ból): a megelőlegezés a felfüggesztést követően további folyósításra 
került

Ebből 
(06-ból)

Megnevezés
a

Vagyonnal, eladással, megterheléssel 
kapcsolatos

döntések 
száma

Ebből (20-ból): a megelőlegezés a felfüggesztést követően megszüntetésre 
került

Nyilvántartott ingó- 
és ingatlantulajdonos

ebből:

Gyámhivatal adata
b

Ügyiratok 
száma

Kifizetett 
összeg

Érintett gyermekek száma

kiskorúak száma összesen

ingó vagyonnal rendelkezők száma

ingatlanvagyonnal rendelkezők száma

gondnokoltak száma összesen

ingó vagyonnal rendelkezők száma

ingatlanvagyonnal rendelkezők száma

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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B.21. Otthonteremtési támogatás (a tárgyévben)

Ügyek száma Személyek 
száma Összeg

b c d
01 Otthonteremtési támogatási kérelmek száma tárgyévben
02 elutasítások száma
03 megállapítások száma 
04 egyösszegű kifizetéssel 
05 részletekben történő kifizetéssel

06

07 Otthonteremtési támogatásban részesült fiatal felnőttek száma**
08 20 év alattiak száma
09 20-25 évesek száma
10 25-30 évesek száma
11 Támogatásként kifizetett összeg ezer Ft-ban összesen

12

13

14

15

16

17

18

B.22. Adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról
A táblázatot az ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett magyar állampolgárokról kell kitölteni. 
Minden adat a bekerülés pillanatára vonatkozik. A sajátos nevelési igény tekintetében a közoktatási ágazattal egyeztetést igényel a kitöltés!

Gyámhivatal 
adata

b
01 Tárgyévben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúak száma (02–12. sorok összege) 0
02 a vér szerinti szülei házastársként együtt éltek
03 a vér szerinti szülei élettársként együtt éltek
04 a vér szerinti anya nem az apával élt házasságban
05 a vér szerinti anya nem az apával élt élettársként
06 a vér szerinti apa nem az anyával élt házasságban
07 a vér szerinti apa nem az anyával élt élettársként
08 anya egyedül nevelte
09 apa egyedül nevelte
10 teljesen árva gyermek
11 gyámság alatt állt
12 más személy gondozásából, aki nem volt gyámja
13 nincs testvére/féltestvére
14 van testvére/féltestvére aki gyermekvédelmi szakellátás alatt áll
15 van testvére/féltestvére, aki családjában nevelkedik
16
17
18 alsó tagozatos általános iskolás
19 felső tagozatos általános iskolás
20 középfokú oktatási intézményben tanul

21

22

23

24 hátrányos helyzetű
25 halmozottan hátrányos helyzetű

* A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja alapján.   ** A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 3. pontja alapján.
*** A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 67/A. § alapján.

A 03. sorban megjelölt esetekben a támogatásként megállapított összeg ezer 
Ft-ban összesen*

A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már sajátos nevelési igényűnek minősített 
volt *

A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már hátrányos/halmozottan hátrányos 
helyzetűnek minősült ***

államilag támogatott lakás-előtakarékossági programban 
való részvételre
otthonteremtést elősegítő hitelintézeti kölcsön egyösszegű 
törlesztésére

Megnevezés

** Azokat is bele kell számolni akiknél korábban került megállapításra az otthonteremtési támogatás összege, de a tárgyévben kifizetés történt a részére (részletfizetés).
Részletfizetés esetén csak a tárgyévben kifizetett összeget kell megadni.

Sor-
szám

Megnevezés

a

bentlakásos szociális intézménybe fizetendő egyszeri 
hozzájárulásra vagy belépési hozzájárulásra fordítandó

Ebből
(03-ból)

bérleti jogviszony létesítéséhez szükséges összeg 
megfizetésére, lakás, családi ház, tanya bérleti díjának 
kifizetésére 
önkormányzati bérlakás felújítására

részben vagy egészében a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő 
építési telek, életvitelszerű lakhatásra alkalmas lakás, 
családi ház, tanya vásárlására, építésére, tulajdon- vagy 
tulajdonrészszerzéssel járó felújítására, bővítésére

Ebből 
(01-ből):

12

Ebből (01-ből): a gondozásba vétel pillanatában osztályismétlés miatt túlkoros az adott iskolai évfolyamon

Ebből 
(23-ból):

Ebből 
(01-ből): 

Ebből 
(17-ből):

a

van családjában és gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő testvére/féltestvére is

A szakellátásba került gyermekek közül (01-ből) a bekerülés pillanatában már beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő gyermeknek, tanulónak minősített volt **

Ebből 
(07-ből):

Sor-
szám

Ebből 
(01-ből): 

szakellátásba 
kerüléskor

részben vagy egészében a fiatal felnőtt tulajdonába kerülő 
vagy már tulajdonában lévő lakás, családi ház, tanya 
lakhatóvá tételére

Ebből 
(11-ből): 

kifizetett összeg
(ezer Ft)

* A tárgyévben hozott megállapító döntésekben a fiatal felnőtt részére megállapításra kerülő teljes támogatási összeget kell megadni, függetlenül attól, hogy annak
kifizetésére egyösszegben vagy részletekben fog-e sor kerülni.

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai ####

B.23. Védelembe vett kiskorúak száma

01 Az előző év december 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma

02

03 környezeti
04
05 szülőnek felróható magatartási
06 gyermeknek felróható magatartási
07 gyermekkorú által elkövetett bűncselekmény miatt

08

09 fiatalkorú által elkövetett bűncselekmény miatti

10

11 gyermekkorú által elkövetett szabálysértés miatti

12

13 fiatalkorú által elkövetett szabálysértés miatti

14

15 a védelembe vett gyermek bántalmazása miatti
16 család- és gyermekjóléti központ jelzése alapján 
17 más szerv jelzése alapján védelembe vett
18 állampolgári jelzés alapján védelembe vett

19

20

21

22 környezeti
23 50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt
24 szülőnek felróható magatartási
25 gyermeknek felróható magatartási

26

27 gyermekkorú bántalmazása miatti
28 Családok száma, amelyekben a védelembe vett kiskorúak élnek

B.24. Védelembe vétel keretében elrendelt intézkedések és az azzal érintett gyermekek száma (a tárgyévben)

01 Szülő kötelezése, hogy vegye igénybe a gyermek napközbeni ellátását
02 Szülő kötelezése, hogy keresse fel a családvédelemmel foglalkozó szervezetet
03 A gyermek és a hozzátartozója orvosi vizsgálatának kezdeményezése
04 A gyermek egészségét veszélyeztető körülmények megszüntetéséről való intézkedés

05

06 A szülő figyelmeztetése helytelen magatartásának megváltoztatására
07 Iskolapszichológusi vizsgálaton való megjelenésre kötelezés
08 Konfliktuskezelési szolgáltatáson való megjelenésre kötelezés
09 A családi pótlék természetben nyújtása (10–15. sorok összege)
10 hozzátartozó
11 gyermekjóléti szolgálat családgondozója
12 óvoda, iskola gyermekvédelmi felelőse
13 védőnő
14 polgármesteri hivatal munkatársa
15 egyéb
16
17 Összesen (01–09-ig és 16. sor összege)
18 A gyámhivatalnál kezdeményezett eljárások által érintett gyermekek
19 Két éve zajló sikertelen védelembevétellel érintett gyermekek

ebből (07-ből): megelőző pártfogás elrendelése 
mellett

ebből (09-ből): megelőző pártfogás elrendelése 
mellett

ebből (11-ből): megelőző pártfogás elrendelése 
mellett

a

hány 
kiskorút 

érint

Ebből (09-ből): 
kiskorúak száma 
akinél a kirendelt 

eseti gondnok

ebből (13-ból): megelőző pártfogás elrendelése 
mellett

Ebből 
(02-ből):

okból védelembe 
vett kiskorúak 

száma
(02=03+04+
05+06+07+

09+
11+13+15)

50 tanórát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt

December 31-én nyilvántartott, védelembe vett kiskorúak száma (halmozott 
adat)

A 08+10+12+14 sorok összegéből tárgyévben a megelőző pártfogás 
megszüntetésre került

A gyermek számára – kifogásolt magatartásának megszüntetése érdekében – 
magatartási szabályok megállapítása

Sor-
szám

Gyámhivatal
b

Megnevezés

gyermekkorú vagy fiatalkorú által elkövetett szabálysértés vagy 
bűncselekmény miatti

Ebből a 
fenntartás 

oka
(21-ből):

1210

Sor-
szám

Megnevezés
Tárgyév folyamán 

nyilvántartásba 
vett

December 31-én 
nyilvántartott

a b c

Megelőző pártfogás elrendelése

A tárgyévben nyilvántartásba vett (és egyéb ok miatt áthelyezett), védelembe vett 
kiskorúak száma

A tárgyévben a védelembe vétel megszüntetésre (és egyéb ok miatt áthelyezett) 
került (kiskorúak száma)

0

száma

13

0

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám

TÁJÉ
KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

B.25. Iskoláztatási támogatás folyosításának szüneteltetése, valamint az arra történő figyelmeztetések
          Az adatokat az érintett gyermekek számában kell megadni.

01 10 órás jelzés hány gyermeket érint

02 14 évesnél fiatalabb gyermek

03 14–16 éves gyermek

04 16 éves kort betöltötte

05 10 órás jelzés megküldése a gyermekvédelmi szakszolgálat számára

06 50 órás jelzés hány gyermeket érint

07 14 évesnél fiatalabb gyermek

08 14–16 éves gyermek

09 16 éves kort betöltötte

10 50 órás jelzés megküldése a gyermekvédelmi szakszolgálat számára

11

12 ismeretlen helyen tartózkodás okán

13 utólagos igazolás okán

14 egyéb ok miatt

15 Támogatás szüneteltetésének kezdeményezése

16 Ebből: egyidőben védelembe vett gyermek

17

18 szüneteltetés fenntartása

19

20

21

14

Ebből 
(17-ből):

szüneteltetés megszüntetése, utólagos igazolás vagy ismeretlen helyen 
tartózkodás miatt, illetve egyéb ok miatt
szüneteltetés megszüntetése tanulmányi kötelezettség teljesítése miatt

Azon tanulók száma, akikre tekintettel a tárgyév december 31-én a családi pótlék 
folyósítása szünetel

Jogerősen megszüntetett eljárás hány kiskorút érint

Ebből 
(11-ből): 

Sor-
szám

Megnevezés Kiskorúak száma

a b

Összes felülvizsgálat jogerős döntéssel

Ebből 
(01-ből): 

Ebből 
(06-ból): 

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám
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A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

környezeti 
ok miatt

50 tanórát 
meghaladó 
igazolatlan 
hiányzás 

miatt

szülőnek 
felróható 
maga-
tartási 

gyermek-
nek felró-

ható 
magatar-

tási 

szabály-
sértés vagy 

bűncse-
lekmény 

miatt

a véde-
lembe vett 
gyermek 
bántal-
mazása 

miatt

a b c d e f g h

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

9999 Összesen 0 0 0 0 0 0 0 0

15

Az iskoláz-
tatási tá-
mogatás 
folyósítá-

sának 
szünetel-
tetésével 
érintett 
gyerme-

kek száma

Ebből (a-ból): a fenntartás oka

Tele-
pülés 
kód

Védelem-
be vettek 

számaTelepülés neve

B.26.  A gyámhivatal által védelembe vett és az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésével érintett gyermekek 
adatai lakóhelyük szerint (tárgyév december 31.)

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám
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KOZTATÁSUL



A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

B.27. Örökbefogadásra alkalmassá nyilvánítási ügyek
Gyámhivatal

b

01

02

03

B.28. Örökbefogadás és felbontás (a tárgyévben)

Kijelölt gyámhivatal
b

01

02 0

03
04
05

06

07

08
09

10

11

12

13

14
15 A 02. sorból 12 hónaposnál fiatalabb gyermeket érintő örökbefogadások száma

16

17 A 02. sorból örökbefogadott gyermek szülője cselekvőképtelen kiskorú

18

19

20

21

22

23 0
24 gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermek volt 
25 házastársi
26 rokoni
27 nyílt (kivéve házastársi, rokoni)

28

29 kiskorúak
30 nagykorúak
31
32

nyílt, szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál 
elhelyezett (kivéve házastársi, rokoni)

A tárgyév folyamán örökbefogadhatónak nyilvánított gyermekek száma 

titkos (szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál 
elhelyezett)

A tárgyévben 02. sorból engedélyezett nemzetközi örökbefogadásokban érintett 
gyermekek száma (titkos)

Felbontott örökbefogadások száma örökbefogadottanként (24–28. sorok összege)

ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett 
gyermek nyílt örökbefogadása volt

a szülő 
hozzájáruló 
nyilatkozata 

alapján 
engedélyezett titkos (szakellátásba utalás nélkül örökbefogadónál 

elhelyezett)

Ebből
(02-ből):

házastársi
rokoni

Megnevezés

Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánítás iránti kérelmek elutasításának száma

a
Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított házaspárok száma (a rokoni örökbefogadók 
kivételével)

Örökbefogadásra alkalmasnak nyilvánított egyedülállók száma (a házastársi, rokoni 
örökbefogadók kivételével)

16

A 02. sorból tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket érintő örökbefogadások száma

Sor-
szám

Megnevezés
a

A tárgyévben a gyermek hathetes életkorának betöltéséig titkos örökbefogadáshoz tett 
szülői hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának száma 

A 08–09. sorból tárgyévben külföldi állampolgárságú örökbefogadó szülő számára 
engedélyezett házastársi, rokoni örökbefogadásban érintett gyermekek száma

ebből 03. sorból örökbefogadhatónak nyilvánított volt

Származás megismerésére irányuló kérelmek száma
Ebből (31-ből): elutasított kérelmek száma

Engedélyezett örökbefogadásokban érintett gyermekek száma összesen
(03+04+06+07+08+09+10+11)

nevelésbe vett gyermek nyílt örökbefogadása volt
ideiglenes hatállyal gyermekvédelmi szakellátásban elhelyezett 
gyermek titkos örökbefogadása volt

nevelésbe vett gyermek titkos örökbefogadása volt

Sor-
szám

A 02. sorból a gyermek örökbefogadásához hozzájáruló szülője korlátozottan 
cselekvőképes kiskorú

A 02. sorból örökbefogadott gyermek szülője cselekvőképességet érintő gondnokság alatt 
álló nagykorú

A tárgyévben a gyermek hathetes életkorának betöltéséig nyílt örökbefogadáshoz tett 
szülői hozzájáruló nyilatkozat visszavonásának száma 
Külföldi állampolgárságú kiskorú külföldön történt örökbefogadását jóváhagyó határozatok 
száma
Külföldi állampolgárságú nagykorú külföldön történt örökbefogadását elismerő határozatok 
száma

A felbontott örökbefogadások közül 
(23-ból):

Ebből
(23-ból):

a szülő 
hozzájáruló 
nyilatkozata 

alapján 
engedélyezett 

statisztikai
főtevékenység

megyetörzsszám
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A gazdasági szervezet adatai: ##

B.29. Tárgyévben elrendelt örökbefogadás-utánkövetések

01

02

03

B.30. Tárgyévben megvalósult utánkövetések

01

02 házastársi, rokoni örökbefogadást követően

03 az örökbefogadást követő fél év múlva (kivéve 02. sor)

04 az örökbefogadást követő másfél év múlva (kivéve 02. sor)

05 Intézkedések száma az örökbefogadók együttműködésének hiánya miatt

06 házastársi, rokoni örökbefogadás volt

07 nyílt örökbefogadás volt (kivéve a 06. sor)

08 titkos örökbefogadás volt

Az utánkövetett 
örökbefogadás 

előkészítését ennyi 
esetben végezte

Utánkövetést végző szerv

a

Sor-
szám

TEGYESZ

Örökbefogadást elősegítő civil szervezet

0

b

1210

Tárgyévben elrendelt 
összes utánkövetés*

c

0

Ebből
(05-ből):

Sor-
szám

Megnevezés

a

Kijelölt gyámhivatal

b

* Az elrendelt összes utánkövetésnek meg kell egyeznie az utánkövetett örökbefogadás előkészítésének számával. 

Összesen (01–02. sorok összege)

0

Ebből
(01-ből):

Gyámhivatalhoz érkezett utánkövetési jelentések száma összesen (02–04. sorok összege)

statisztikai
főtevékenység

törzsszá megye

TÁJÉ
KOZTATÁSUL
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C.1. Személyi adatok (december 31-én)

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

C.2. Ügyiratforgalmi adatok (a tárgyévben)

01
02

01
02 család- és gyermekjóléti szolgálat
03 család- és gyermekjóléti központ
04 bölcsődei ellátási formák
05 alternatív napközbeni ellátás
06 napközbeni gyermekfelügyelet

01

02 gyermekek átmeneti otthona
03 családok átmeneti otthona
04 krízisközpont
05 helyettes szülői hálózat
06 önálló helyettes szülő
07 gyermekotthon
08 ebből: lakásotthon
09 speciális gyermekotthon
10
11 különleges gyermekotthon
12
13 utógondozó otthon
14
15

16

17 befogadó otthon
18 nevelőszülői hálózat
19 TEGYESZ
20 külső férőhely

18

0

0

0

0

d

Egyházi

d

C) A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI FELADAKÖRÜKBEN ELJÁRÓ FŐVÁROSI ÉS MEGYEI 
KORMÁNYHIVATALOK  

Sor-
szám

Megnevezés

Állami 
fenntartású 
intézményre 
vonatkozó

Összesen

c

Koordinátorok száma öszesen

szociális
egyéb felsőfokú

Összesen

Ebből 
(01-ből):

a

Sor-
szám

Tárgyévi szolgáltatói nyilvántartásba vételek száma 

C.4. Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények szolgáltatói
nyilvántartásba vétele (a tárgyévben)

Nem állami

e=b+c+d

C.3. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás szolgáltatói új és módosított nyilvántartásba vétele (a 
tárgyévben)

0

kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthona
kísérő nélküli kiskorúak gyermekotthonához 
kapcsolódó ideiglenes befogadó férőhely

Megnevezés

a

Ebből
(01-ből):

ebből: spec. lakásotthon

ebből: különleges lakásotthon

ebből: utógondozó lakásotthon

0

0
0

0

0
0
0

0

0

Nem állami Egyházi

e=b+c+d
0

0

0
0

0

0

0

b

0

0

0

0

Ügykezelők száma összesen

Sor-
szám

Tárgyévi szolgáltatói nyilvántartásba vételek száma 
összesen

b

c

Állami 
fenntartású 
intézményre 
vonatkozó

száma

esti-levelező tagozatán 
továbbtanulók száma

végzettségűek száma

Megnevezés
b

0

végzettségűek száma

Kormányhivatal

Ebből
(01-ből):

Ebből
(01-ből):

Ebből
(10-ből):

a
Gyámhatósági ügyeket (is) intézők száma összesen (02–04. sorok összege)

jogtudományi egyetem
államigazgatási főiskola (NKE)
egyéb felsőfokú
az állam- és jogtudományi karok
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

függetlenített gyámügyi vezetők
szakügyintézők

függetlenített gyámügyi ügyintézők

jogtudományi egyetem
államigazgatási főiskola (NKE)
pedagógus

Sor-
szám

Megnevezés Száma
a
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A gazdasági szervezet adatai: #HIV! 1210

C.5. Gyermekvédelmi igazgatási bírság (a tárgyévben)

01 Tárgyévben megtartott egyeztető megbeszélések száma
02 Tárgyévben kiszabott igazgatási bírság összesen (ezer Ft)
03 a gyermek jogait súlyosan sértő eset
04 működési engedélyt érintő mulasztás
05 szolgáltatás biztosításának jogellenes felhagyása
06 elmulasztott szolgáltatás

C.6. Gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenység (a tárgyévben)
         A 13–35. sorokat a tárgyévet megelőző évre vonatkozó adatokkal kell kitölteni.

01 Gyermekvédelmi koordinátorok által nyilvántartott bűnmegelőzési programok száma 
02 települési önkormányzatnál
03 megyei önkormányzatnál
04 civil szervezetnél
05 iskolában
06 rendőrségnél
07 gyermekjóléti szolgálatnál
08 egyéb helyen
09 több szervezet
10 Bűnmegelőzési pályázatok száma, amelyre a koordinátor felhívta a figyelmet
11 Közreműködések száma gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében
12 Közreműködések száma gyermekkorú elkövetők ügyében 
13 pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma (XII. 31-én)
14 az év során pártfogó felügyelet alá került fiatalkorúak száma 

15

16 bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak száma
17 bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak száma
18 bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak száma
19 családgondozásban részesített
20 védelembe vett
21 bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak száma
22 családgondozásban részesített
23 védelembe vett
24 szabálysértést elkövetett fiatalkorúak száma
25 családgondozásban részesített
26 védelembe vett
27 szabálysértést elkövetett gyermekkorúak száma
28 családgondozásban részesített
29 védelembe vett
30 a gondozásban részesülők közül bűncselekményt követett el
31 fiatalkorú
32 gyermekkorú
33 gondozásban részesülők közül szabálysértést követett el
34 fiatalkorú
35 gyermekkorú

C.7. Hivatásos gondnokok és hivatásos támogatók adatai

01 Alkalmazott hivatásos
02 közszolgálati jogviszonyban álló
03 munkaviszonyban álló
04 egyéb jogviszonyban álló
05 Számadásra kötelezett
06   0–30
07 31–60
08 61–80
09 80-nál több
10 Alkalmazott hivatásos
11 közszolgálati jogviszonyban álló
12 munkaviszonyban álló
13 egyéb jogviszonyban álló
14   0–30
15 31–60
16 61–80
17 80-nál több
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