
hálózati, közüzemi vízvezetékből....................................................

házi vízvezetékből (pl. kútból szivattyúval) .....................................

nincs vezetékes víz az épületben ...................................................

7.  Hogyan történik az épület vízellátása?

1

2

0

8.  Hogyan történik a szennyvízelvezetés?

közcsatornába.................................................................................

házi csatornába (zárt szennyvíztárolóba, emésztőbe, szikkasztóba)

egyéb helyre vagy nincs szennyvízelvezetés .................................

1

2

0

1.  Az épület típusa

intézeti épület ..................................................................................

lakóépület........................................................................................

üdülőépület .....................................................................................

nem lakóépület (pl. közintézmény, irodaház, gyárépület) ...............

1

2

3

4

5.  Az épületet fejújították, hozzáépítettek

nem volt felújítva, 
hozzáépítve .......................... 1991–2000 ..........................

1961 előtt.............................. 2001–2005 ..........................

2006-ban vagy később........1961–1970 ...........................

nem tudja ............................1971–1980 ...........................

1981–1990 ...........................

5

1

72

83

4

4.  Az épület építési éve

1919 előtt ............................. 1981–1990...........................

1919–1945........................... 1991–2000...........................

1946–1960........................... 2001–2005...........................

1961–1970........................... 2006-ban vagy később ........

1971–1980........................... nem tudja .............................

61

72

83

94

105

6.  Az épület külső falazata

tégla, kő, kézi falazóelem................................................................

közép- vagy nagyblokk, öntött beton ..............................................

panel ...............................................................................................

fa .....................................................................................................

vályog, sár stb. alapozással ............................................................

vályog, sár stb alapozás nélkül .......................................................

egyéb ..............................................................................................

nem tudja ........................................................................................

6

1

7

2

0

3

4

5

2.  Az épület szintjeinek száma .....

az intézet az épület egészét használja ...........................................

az intézet az épület egy részét használja .......................................

1

2

3.  A használt lakószintek részletezése

a használt emeletek száma.....................................................

földszint ...........................................................................................

magasföldszint, félemelet ...............................................................

tetőtér ..............................................................................................

alagsor, pince..................................................................................

1

2

3

4

9.  Hogyan fűtenek?

helyiségenként konvektorral, kályhával..................

központi kazánnal ..................................................

távfűtéssel (távvezetékkel hőközpontból) ..............

nincs fűtési lehetőség.............................................

1

2

3

0
11. kérdés

Intézeti épületív
Az adatszolgáltatás a 2009. évi CXXXIX. törvény alapján kötelező!

Az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók!

KÖZPONTI
STATISZTIKAI

HIVATAL

Azonosító:............ Az épületben összeírt személyek száma:

Az intézet megnevezése:

Az intézeti épület címe:

település (város, község), budapesti kerület

közterület neve

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

közterület jellege (utca, út, tér stb.)

Intézeti azonosító:

10.  Mivel fűtenek?

hálózati (vezetékes) gázzal.............................................................

tartályos PB-gázzal .........................................................................

palackos PB-gázzal ........................................................................

fával ................................................................................................

szénnel............................................................................................

villannyal .........................................................................................

fűtőolajjal .........................................................................................

megújuló energiaforrással 
(pl. napenergiával, a föld hőenergiájával) .......................................

egyéb fűtőanyaggal, mégpedig: 

1

4

2

5

3

6

7

8

0

Ebből       férfi: nő:

6

3.2.4



Szobák (háló-, kórtermek) száma (db)

1 3–4 11 vagy több2 5–10

ágyas

Szobák felszereltsége

fürdőkáddal (zuhanyzóval) és 
vízöblítéses WC-vel

fürdőkáddal (zuhanyzóval)

hideg-meleg folyóvizes mosdóval 
és vízöblítéses WC-vel

hideg-meleg folyóvizes mosdóval

hideg folyóvizes mosdóval és  
vízöblítéses WC-vel

hideg folyóvizes mosdóval

vízöblítéses WC-vel

nincs felszereltség

11.  A szobák felszereltsége ágyszám szerint

helyben főznek, főzőkonyha van ....................................................

helyben melegítik az ételt, melegítő konyha van............................

az ételt más konyhából szállítják és melegítés nélkül tálalják ........

nincs étkeztetés..............................................................................

14.   Az intézeti lakók étkeztetése

1

2

3

0

Egy szobát csak egyszer szabad besorolni akkor is, ha az esetleg több kom-
bináció szerint is besorolható lenne. A besorolást a táblázat oldalrovatában 
lévő csoportok sorrendjében (felülről lefelé haladva) kell elvégezni.

12.  A szobákon kívül található közös  
tisztálkodóhelyiségek száma .................................... db

13.  A szobákon kívül található közös 
vízöblítéses WC-k száma........................................... db

15.   Egészségügyi helyiségek száma

 db  váróhelyiséggel ellátott orvosi rendelő

 db  váróhelyiség nélküli orvosi rendelő

 db  betegszoba

 db  fizikoterápiás helyiség

Erre a kérdésre csak akkor kell válaszolni, ha az Intézeti kérdőív 
1. Az intézet típusa kérdésénél nem a 36, 37 vagy 38 kódszámú vá-
laszt  jelölte!


