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Az intézetben összeírt személyek száma:.........

település (város, község), budapesti kerület
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Intézeti kérdőív
Az adatszolgáltatás a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján kötelező!

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

KÖZPONTI
STATISZTIKAI

HIVATAL

(KSH tölti ki:) 

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Magyarország területén 2011 októberében a 2009. évi CXXXIX. törvény szerint népszámlálást kell tartani. A törvény alapján az 
adatszolgáltatás mindenki számára kötelező, az adatgyűjtés végrehajtása az önkormányzatok, a szakmai felügyelet a 
Központi Statisztikai Hivatal feladata. Kérjük, a kérdőívek kitöltésével Ön is tegyen eleget kötelezettségének!

A népszámlálás célja, hogy pontos képet adjon a legutóbbi, 2001. évi népszámlálás óta a népesség és a lakásállomány 
összetételében bekövetkezett változásokról, a társadalmi és gazdasági folyamatok legfontosabb adatairól és tendenciáiról. Az 
adatfelvételnek része a közösségi elhelyezést nyújtó intézmények (intézetek), valamint az ott élő személyek összeírása, 
adatainak felvétele is.

Ennek megfelelően össze kell írni az Ön vezetése alatt álló intézetet – amennyiben az öt vagy több személy elhelyezésére 
szolgál –, az intézethez tartozó, intézeti elhelyezést vagy elhelyezést és ellátást nyújtó épületeket, valamint az intézetben 
elhelyezett, ott intézeti elhelyezést vagy elhelyezést és ellátást igénybe vevő személyeket is.

Az adatfelvétel végrehajtása a helyi önkormányzat által erre a célra felkért és a Központi Statisztikai Hivatal szakemberei által 
felkészített számlálóbiztos feladata. Kérjük, hogy az Intézeti kérdőív és az Intézeti épületív(ek) kérdéseire adott pontos 
válaszaival, valamint az intézetben elhelyezett személyek adatainak felvételéhez nyújtott segítséggel támogassa 
számlálóbiztosunk munkáját.

Minden intézetről ki kell tölteni egy Intézeti kérdőívet, valamint az intézet területén található minden olyan épületről Intézeti 
épületívet, amelyben van intézeti lakók elhelyezésére szolgáló helyiség, függetlenül attól, hogy a népszámlálás időpontjában 
a férőhelyet ténylegesen igénybe vették vagy sem. 

Az intézetben élő személyek teljes körű összeírásának biztosításához az intézeti lakók adatfelvételének megkezdése előtt – 
az intézeti nyilvántartások alapján – a számlálóbiztos intézeti épületenként Összesítőívet tölt ki.

Az intézetben életvitelszerűen élő személyek adatait – a magánháztartásban élőkhöz hasonlóan – Személyi kérdőíveken kell 
felvenni. Ha az intézetnek nincs életvitelszerűen ott élő lakója, Személyi kérdőív kitöltésére nem kerül sor.

Azokat a személyeket (gondnok, igazgató stb.) és velük élő családtagjaikat, továbbá az otthonházak (pl. fiatal házasok háza, 
idősek háza, albérlők háza) azon lakóit, akik az intézet szolgáltatásait nem veszik igénybe, hanem az intézménytől független 
magánháztartást vezetnek, magánháztartásként, az általuk lakott helyiségeket pedig önálló lakásként írja össze a 
számlálóbiztos.

Amennyiben egy intézet több épületből áll, egy Intézeti kérdőívet és a szükséges számú Intézeti épületívet kell kitölteni. Ha 
viszont egy épületben egynél több intézet van, mindegyikről külön Intézeti kérdőív és Intézeti épületív készül.

Az adatokat 2011. október 1-je, szombat, 0 órai időpontnak megfelelően adja meg.

Együttműködését és értékes válaszait előre is köszönjük!

Központi Statisztikai Hivatal

3.2.3



Gyermekvédelmi szakellátás Tartós elhelyezést biztosító Fekvőbeteg-ellátó intézmény
bentlakásos intézményei szociális intézmény

kórház.................................................
gyermekotthon......................................... ápolást, gondozást nyújtó intézmény

klinika .................................................
befogadó otthon....................................... idősek otthona .........................................

szakkórház .........................................
lakásotthon .............................................. fogyatékosok otthona ..............................

Kereskedelmi szálláshely
utógondozó otthon................................... pszichiátriai betegek otthona...................

szálloda ..............................................
Gyermekjóléti alapellátás szenvedélybetegek otthona.....................

panzió.................................................bentlakásos intézményei
hajléktalanok otthona...............................

üdülőház.............................................hetes bölcsőde ........................................
rehabilitációs intézmény

közösségi szálláshely.........................gyermekek átmeneti otthona ...................
fogyatékosok számára.............................

kemping..............................................családok átmeneti otthona.......................
pszichiátriai betegek számára .................

ÜdülőDiákotthon, kollégium
szenvedélybetegek számára ...................

vállalat, intézmény üdülőszállója ........hetes óvoda.............................................
hajléktalanok számára.............................

vállalat, intézmény hétvégi pihenője...általános iskolai .......................................
lakóotthon

egyéb kikapcsolódási és sportcélú középfokú iskolai .....................................
fogyatékosok számára............................. intézmény ...........................................

általános és középfokú iskolai .................
pszichiátriai betegek számára .................  

főiskolai, egyetemi ...................................
szenvedélybetegek számára ................... Otthonház...........................................

középfokú iskolai és főiskolai, egyetemi..
Átmeneti elhelyezést biztosító Menekülteket befogadó állomás.........

egyéb oktatással összefüggő .................. szociális intézmény
Laktanya.............................................

Munkavállalók elhelyezését szolgáló időskorúak gondozóháza.........................
Javítóintézet .......................................intézmények

fogyatékosok gondozóháza.....................
Büntetésvégrehajtási intézmény ........munkásszálló...........................................

pszichiátriai betegek átmeneti otthona ....
Egyéb, mégpedig:alkalmazotti szálláshely ...........................

szenvedélybetegek átmeneti otthona......

hajléktalanok éjjeli menedékhelye ...........

Kolostor, rendház..................................... hajléktalanok átmeneti szállása...............

10 főnél kevesebb ........................................................................

10–19 fő között .............................................................................

20 fő vagy több.............................................................................  

1.  Az intézet típusa

2.  Az intézeti dolgozók létszáma 4.  Az intézet összes férőhelyeinek száma
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önálló intézmény, létesítmény ......................................................

intézményrész (kihelyezett részleg, telephely stb.) ......................

3.  Működés jellege
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5

6

7

8

9

10

11
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13

engedélyezett férőhely

pótágy

működő férőhely

igénybevett férőhely

fő tevékenysége:

gazdálkodási formája:

megnevezése (fejbélyegzője) levelezési címe (pf., e-mail), telefonszáma

A fenntartó (tulajdonos)

központi költségvetési intézmény...................................................

települési önkormányzat.................................................................

önkormányzatok intézményfenntartó társulása..............................

többcélú kistérségi társulás ............................................................

megyei (fővárosi) önkormányzat ....................................................

egyház............................................................................................

jogi személyiségű nonprofit szervezet

alapítvány .......................................................................................

közalapítvány .................................................................................

egyesület ........................................................................................

nonprofit gazdasági társaság .......................................................

egyéb (egyesület, szakszervezet, stb.) ........................................

jogi személyiségű vállalkozás

jogi személyiségű gazdasági társaság 
(kft., nyrt., zrt., közös vállalat).......................................................

szövetkezet...................................................................................

egyéb jogi személyiségű vállalkozás............................................

jogi személyiség nélküli vállalkozás

jogi személyiség nélküli gazdasági társaság................................

egyéni és egyéb jogi személyiség nélküli gazdasági társulás......
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Több típus esetén az engedélyezett férőhelyszám alapján jellemzőt jelölje!
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