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0 #HIÁNYZIK 2257
statisztikai főtevékenység megye

1.1. Összesített férőhely- és ellátottadatok

181 182 183
b c d

01

02

03

04

1.2. A működési és felhalmozási költségre vonatkozó adatok

01

02

03

04

05

2.1. Napközbeni szolgáltatásban részesülők száma (XII. 31.)
A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!

01

02

03

04

05

* 18 Támogatott lakhatás

b c

Sor-
szám

0

a

A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat)

Szolgáltatás-
vásárlással 
biztosított 

szolgáltatásban
részesülők

181 fogyatékos személyek részére 
182 pszichiátriai betegek részére 
183 szenvedélybetegek részére 

a tárgy-
évben

(ezer Ft)

Megnevezés

1. A támogatott lakhatás összesített adatai 
A székhely és a székhelyhez tartozó címek valamennyi szolgáltatására összesítve kérjük kitölteni!

Sor-
szám

Sor-
szám

Összeg

b

Az ellátás típusa *

a
Engedélyezett férőhelyek száma (XII. 31.)

Ellátottak száma (XII. 31.)

0
törzsszám

fő

Működési költség
személyi jellegű kiadások

dologi kiadások

Megnevezés

2. Napközbeni szolgáltatás adatai

Térítési díjból eredő bevétel (tárgyévben, ezer Ft)

a
Étkezés

0

Felhalmozási célú kiadások

Egyéb kiadások összesen

Összes költség (01–04. sor)

Ápolás-gondozás

Megnevezés

Fejlesztés

     Ebből: térítési díj fizetésére kötelezettek száma (XII. 31.)

Fenntartó által 
biztosított 

szolgáltatásban

2

0
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statisztikai főtevékenység megye

2.2. Fenntartó által biztosított szolgáltatásokban részesülők száma helyszínek szerint (XII. 31.):
Címenként kérjük kitölteni!
1. sz. cím:

########
kerület (Bp.)

házszám helyrajzi szám  épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

Címazonosító: (KSH tölti ki!)

01
02
03
04
05

2. sz. cím:

########
kerület (Bp.)

házszám helyrajzi szám  épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

Címazonosító: (KSH tölti ki!)

01
02
03
04
05

3. sz. cím:

########
kerület (Bp.)

házszám helyrajzi szám  épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

Címazonosító: (KSH tölti ki!)

01
02
03
04
05

#HIÁNYZIK
irányítószám település (város, község)

irányítószám

#HIÁNYZIK
irányítószám település (város, község)

3

A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

A társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

Ellátottak száma
b

közterület neve

Sor-
szám

Megnevezés

Fejlesztés

b

Sor-
szám

Ellátottak számaMegnevezés
a b

Ápolás-gondozás
Étkezés

közterület jellege (utca, tér, stb.)

a
Étkezés
Ápolás-gondozás
Fejlesztés

Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat)

0

közterület neve

0

Sor-
szám

Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat)

közterület jellege (utca, tér, stb.)

Ápolás-gondozás
Étkezés

Megnevezés

Ellátottak száma összesen (01–04.sor) (halmozott adat)

közterület jellege (utca, tér, stb.)

0

0

a

Fejlesztés

Ellátottak száma

közterület neve

törzsszám

#HIÁNYZIK
település (város, község)
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megye

1. sz. cím:

#########
kerület (Bp.)

házszám helyrajzi szám  épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

Címazonosító: (KSH tölti ki!)

3.1. Az ingatlan adatai

01

02

03

3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

181 182 183
b c d

01
02
03 0 0 0
04
05
06
07
08 0 0 0
09
10
11 0 0 0

12 Férfi  
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 0 0 0
23 Nő
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 0 0 0

irányítószám település (város, község)

saját tulajdon (1)   bérlemény (2)

Sor-
szám

A lakhatási szolgáltatást 
biztosító ingatlan típusa:

közterület jellege (utca, tér, stb.)

Az ellátás típusa *

a

Megnevezés

4

Az épület formája:           

Az ingatlan tulajdoni 
helyzete:       

legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)   
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)   
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

Engedélyezett férőhelyek száma (XII. 31.)

családi ház (1)   ikerház (2)   csoportház (3)   többszintes, többlakásos épület 
(4)   lakóparki épület (5)   lakótelepi épület (6)

 átmeneti intézménybe került

 otthonából
 más szociális intézményből

Az ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02–03+08 sor)

0
törzsszám statisztikai főtevékenység

3. Lakhatási szolgáltatás adatai
Lakáscímenként kérjük kitölteni!

közterület neve

#HIÁNYZIK

Ebből 
(03-ból):

Ellátottak kor és nem szerint (XII. 31.) 

A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09–10. sor)
Ebből 

(08-ból):

  0 – 13 éves

Az ellátottak száma előző év XII. 31-én
A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04–07. sor)

 gondozásának indokoltsága megszűnt
 tartós intézménybe került

 meghalt

14 – 17 éves
18 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 –  x éves

Férfi összesen (12–21. sor)
  0 – 13 éves
14 – 17 éves

80 – 89 éves
90 –  x éves

Nő összesen (23–32. sor)

18 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII. 31.)

181 182 183
b c d

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 0 0 0

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

181 182 183
b c d

01

02

03
04
05

3.5. Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

181 182 183
b c d

01 0 0 0

02 0 0 0

03
04

05

06

07

08 0 0 0
09
10
11
12
13

14

15

5

Sor-
szám

fő

0
törzsszám statisztikai főtevékenység

Az ellátás típusa *
Megnevezés

étkezés

111 Étkeztetés
113 Házi segítségnyújtás
118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére
172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
173 Támogató szolgáltatás

Ebből: 

a

ápolás-gondozás
fejlesztés
a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

Ellátottak összesen (01–10. sor) (halmozott adat)

122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére
124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére
Egyéb

cselekvőképtelen

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

a

Sor-
szám

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt vevők 
kivételével)

Az ellátás típusa *

a

A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

Ebből 
(01-ből)

munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés
komplex minősítés

támogatott döntéshozatalban vesz részt 
korlátozottan cselekvőképes

Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.)
A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02+07)

A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.)

Ebből 
(02-ből): 

A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.)

Ebből 
(09-ből): 

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott

Megnevezés

A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen (tárgyév
XII. 31-én; 03+04+05+06)

közfoglalkoztatásban foglalkoztatott
akkreditált foglalkoztatásban vesz részt
Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt
fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő 
foglalkoztatásban vesz részt

fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti határozott idejű 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító 
minősítés 
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési jogviszony 
keretében történő foglalkoztatásra jogosító minősítés

A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen 
(tárgyév XII. 31-én)

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.)
A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15)
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2. sz. cím:

#########
kerület (Bp.)

házszám helyrajzi szám  épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

Címazonosító: (KSH tölti ki!)

3.1. Az ingatlan adatai

01

02

03

3.2. Férőhelyek és ellátottak adatai

181 182 183
b c d

01
02
03 0 0 0
04
05
06
07
08 0 0 0
09
10
11 0 0 0

12 Férfi  
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 0 0 0
23 Nő
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 0 0 0

0
törzsszám statisztikai főtevékenység

3. Lakhatási szolgáltatás adatai
Lakáscímenként kérjük kitölteni!

#HIÁNYZIK

közterület neve közterület jellege (utca, tér, stb.)

irányítószám település (város, község)

A lakhatási szolgáltatást 
biztosító ingatlan típusa:

legfeljebb hat fő számára kialakított lakás vagy ház (1)   
hét-tizenkét fő számára kialakított lakás vagy ház (2)   
legfeljebb ötven fő elhelyezésére szolgáló lakások, épületek együttese (3)

Az épület formája:           családi ház (1)   ikerház (2)   csoportház (3)   többszintes, többlakásos épület 
(4)   lakóparki épület (5)   lakótelepi épület (6)

Az ingatlan tulajdoni 
helyzete:       saját tulajdon (1)   bérlemény (2)

Sor-
szám

Megnevezés Az ellátás típusa *

a
Engedélyezett férőhelyek száma (XII. 31.)
Az ellátottak száma előző év XII. 31-én
A tárgyévben az ellátásból kikerültek, összesen (04–07. sor)

Ebből 
(03-ból):

 gondozásának indokoltsága megszűnt
 tartós intézménybe került
 átmeneti intézménybe került
 meghalt

A tárgyévben felvételt nyertek, összesen (09–10. sor)
Ebből 

(08-ból):
 otthonából
 más szociális intézményből

Az ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02–03+08 sor)
Ellátottak kor és nem szerint (XII. 31.) 

  0 – 13 éves
14 – 17 éves
18 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 –  x éves

Férfi összesen (12–21. sor)
  0 – 13 éves
14 – 17 éves
18 – 39 éves
40 – 59 éves
60 – 64 éves
65 – 69 éves
70 – 74 éves
75 – 79 éves
80 – 89 éves
90 –  x éves

Nő összesen (23–32. sor)

6
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3.3. Szolgáltatásvásárlással biztosított szolgáltatásokban részesülők száma (XII. 31.)

181 182 183
b c d

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15 0 0 0

3.4. Az ellátottak megoszlása cselekvőképességük szerint (XII.31.)

181 182 183
b c d

01

02

03
04
05

3.5. Foglalkoztatásra vonatkozó adatok

181 182 183
b c d

01 0 0 0

02 0 0 0

03
04

05

06

07

08 0 0 0
09
10
11
12
13

14

15

0
törzsszám statisztikai főtevékenység

fő

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

a
111 Étkeztetés
113 Házi segítségnyújtás
118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére
172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére
173 Támogató szolgáltatás
122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére
123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére
124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére
Egyéb

Ebből: 

étkezés
ápolás-gondozás
fejlesztés
a társadalmi életben való részvételt segítő szolgáltatások

Ellátottak összesen (01–10. sor) (halmozott adat)

Sor-
szám

Megnevezés
Az ellátás típusa *

a
A 18. életévüket betöltött ellátottak száma tárgyév XII. 31-én

munkarehabilitáció foglalkoztatásra jogosító minősítés
fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül Mt. szerinti határozott idejű 
munkaviszony keretében történő foglalkoztatásra jogosító 
minősítés 

Ebből 
(01-ből)

cselekvőképes (támogatott döntéshozatalban részt vevők 
kivételével)
támogatott döntéshozatalban vesz részt 
korlátozottan cselekvőképes
cselekvőképtelen

Ebből 
(02-ből): 

fejlesztő foglalkoztatásra, ezen belül fejlesztési jogviszony 
keretében történő foglalkoztatásra jogosító minősítés

Megnevezés
Az ellátás típusa *

a
Ellátottak a foglalkoztatásra jogosító minősítés típusa szerint (XII. 31.)

A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (02+07)
A 18–64 éves ellátottak közül rendelkezik minősítéssel összesen (tárgyév
XII. 31-én; 03+04+05+06)

komplex minősítés

Sor-
szám

7

A 18–64 éves ellátottak száma tárgyév XII. 31-én (09+15)

nyílt munkaerőpiacon foglalkoztatott
közfoglalkoztatásban foglalkoztatott
akkreditált foglalkoztatásban vesz részt
Mt. szerinti fejlesztő foglalkoztatásban vesz részt

A 18–64 éves ellátottak közül nem rendelkezik minősítéssel összesen 
(tárgyév XII. 31-én)

Ellátottak a foglalkoztatás típusa szerint (XII. 31.)

A 18–64 éves ellátottak közül foglalkoztatott összesen (XII. 31.)

Ebből 
(09-ből): 

fejlesztési jogviszony keretében történő fejlesztő 
foglalkoztatásban vesz részt

A 18–64 éves ellátottak közül nem foglalkoztatott összesen (XII. 31.)
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