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Adatkörök 

nyilván- 

tartási 

száma 

 S t a t i s z t i k a i  a d a t g y ű j t é s – s t a t i s z t i k a i  a d a t á t v é t e l 

  c í m                                                a d a t k ö r 

 Központi Statisztikai Hivatal 

 1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról, 

nappali ellátást, valamint fejlesztő foglalkoztatást 

nyújtó intézmények adatairól 

 (1) Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi 

ellátásában, szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint 

tárgyév végén, év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési 

díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók 

száma. 

     (2)  Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők 

száma nem és korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma 

     (3)  Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 

szenvedélybetegek nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma. 

     (4)  Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, 

szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba 

vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi 

elhelyezésre várók száma. 

     (5)  Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma. 

     (6)  Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátásában, 

szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén, időskorúak, 

fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és hajléktalan személyek nappali ellátásában 

foglalkoztatottak száma. 

     (7)  Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociálismunka napi átlagforgalma. 

     (8)   A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma, 

támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,  

     (9)  Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás, pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, 

támogatószolgáltatás, utcai szociális munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, 

hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak összege, működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások) 

     (10)  Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők 

 



1. melléklet a 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelethez 

„1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 
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Típus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel 

 Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel  Az  Irányadó uniós jogi   Elektronikus 

 

nyilván- 

tartási  

száma 

 címe  típus  gyakorisága  adatszolgáltatóinak meghatározása  adatszolgáltatás 

beérkezési határideje 

 aktus  adatszolgáltatás 

 Központi Statisztikai Hivatal 

 1207  Kimutatás egyes szociális 

alapszolgáltatásokról, nappali 

ellátást, valamint fejlesztő 

foglalkoztatást nyújtó intézmények 

adatairól 

 AGY   Évenkénti  szociális alapszolgáltatást, nappali ellátást 

és fejlesztő foglalkoztatást nyújtó 

intézmények, illetve szolgáltatók, valamint 

az önkormányzatok abban az esetben, ha 

nem intézményként működtetik az ellátást 

 a tárgyévet követő 

január 31. 

   KSH Elektra 

 


