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1. Férőhelyek, gyermekek és fiatal felnőttek száma (tárgyév december 31-én)

Sor-
szám Megnevezés

Engedélyezet
t férőhelyek

száma a)

Ideiglenes
hatállyal

elhelyezett
Nevelésbe

vett
Utógondozói

ellátásban
részesülő

Átmeneti
gondozásban

részesülő

Átmeneti
gondozásban
részesülőből:
utógondozói
ellátott szülő

gyermeke

Összesen
(b-től e-ig)

Ebből
(g-ből):

lány

gyermekek száma

a b c d e f g h

Nevelőszülői hálózat és külső férőhelyei

01. Összesen (02+03+04) 97 39 13 52 28

02.

Ebből:

nevelőszülőnél b) 97 39 13 52 28

03. különleges nevelőszülőnél

04. speciális nevelőszülőnél

05. Összesenből (01-ből): különleges
szükségletű gyermekek száma 20 20 9

06.

Ebből
(05-ből):

kizárólag életkora miatt 2 2

07. életkora mellett SNI és/vagy tartós
betegség is fennáll

08.

SNI
miatt

értelmi fogyatékos 7 7 6

09. halmozottan fogyatékos

10. mozgásszervi
fogyatékos

11. érzékszervi fogyatékos

12. beszédfogyatékos

13. autizmus spektrum zavarral
küzd

14. egyéb pszichés fejlődési
zavarral küzd c) 5 5 1

15. tartós betegsége miatt 6 6 2

16. 15-ből: tartós betegség mellett SNI
is fennáll

17. Összesenből (01-ből): speciális szükségletű
gyermekek száma

18.

Ebből
(17-ből):

súlyos pszichés tünetet mutat

19. súlyos disszociális tünetek miatt

20. pszichoaktív szerekkel küzd

21. Összesenből (01-ből): kettős szükségletű
gyermekek száma

a) Gyermekotthonoknál az anyaférőhelyek száma nélkül; nevelőszülői hálózatnál a működési engedély szerint elhelyezhető gyermekek száma
b) Nem különleges és nem speciális nevelőszülő
c) Súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral küzd

Megjegyzés: A gyermekeket a gondozási helyük és nem a tartózkodási helyük szerint kérjük feltüntetni. Lásd: Kitöltési útmutató
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2. Gyermekek és fiatal felnőttek létszámának alakulása a tárgyévben

Sor-
szám Megnevezés

Összesen
Összesenb

ől
(a-ból)
lány

Összesenből (a-ból): nem magyar állampolgár

Európai
uniós

állampolgárc)

ebből (c-ből):
kísérő nélküli

kiskorú

Egyéb (egyéb
állampolgár,
ismeretlen,
hontalan)

Ebből (e-ből):
kísérő nélküli

kiskorú

a b c d e f

01. Előző év december 31-én nyilvántartott gyermeklétszám 57 31

02. Tárgyévi létszámnövekedés (új felvétel) összesen (03+08+14) 1

03. Gyermekvédelmi szakellátásba vett (korábban nem állt gyermekvédelmi
szakellátás alatt) 1

04.

Ebből
(03-ból):

szülőtől, vér szerinti családjából 1

05. örökbefogadó szülőtől

06. átmeneti gondozásban volt

07. egyéb helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményből)

08. Gondozási helye változott (korábban is gyermekvédelmi gondoskodás
alatt állt) (09-től 13-ig)

09.

Ebből
(08-ból):

más nevelőszülői hálózatból ideiglenes elhelyezettként

10. más gyermekotthonból (a telephelyek közötti áthelyezést is
beleértve) ideiglenes elhelyezettként

11. más nevelőszülői hálózatból nevelésbe vettként

12. más gyermekotthonból (a telephelyek közötti áthelyezést is beleértve)
nevelésbe vettként

13. egyéb helyről (pl. ápolást, gondozást nyújtó intézményből)

14. Nem szakellátásban gondozottak (2015-től) (15+16)

15.
Ebből

(14-ből):

átmeneti gondozásba került

16. utógondozói ellátott lett
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17. Tárgyévi létszámcsökkenés összesen (18+26+32+33) 6 3

18. Gyermekvédelmi szakellátása megszűnt (19-től 25-ig) 1

19.

Ebből
(18-ból):

szülő(k)höz, hozzátartozó(k)hoz hazaadott

20. családbafogadott

21. jogerősen örökbefogadott

22. nagykorúvá vált 1

23. meghalt

24. harmadik személynél került elhelyezésre

25. egyéb

26. Gondozási helye változott (továbbra is gyermekvédelmi szakellátás alatt
áll) (27-től 31-ig) 4 2

27.

Ebből
(26-ból):

(más) nevelőszülőhöz áthelyezett (nevelőszülői hálózaton
belül vagy más nevelőszülői hálózatba) 2 1

28. (más) gyermekotthonba áthelyezett (a telephelyek közötti
áthelyezést is beleértve)

29. központi speciális gyermekotthonba áthelyezett 1 1

30. egyéb helyre áthelyezett (pl. ápolást, gondozást nyújtó
intézménybe)

31. a gondozási helye azonnali megváltoztatására került sor
(Gyvt 80/B (3) bk.) 1

32. Átmeneti gondozása megszűnt b)

33. Utógondozói ellátása megszűnt b) 1 1

34. Tárgyévben magyar állampolgárságot szerzettd)

35. Tárgyév december 31-én nyilvántartott létszám (01+02-17-34) 52 28
a) Azokat is itt kell feltüntetni, akik átmeneti gondozottak vagy utógondozotti ellátottak voltak egy másik intézménynél és onnan tárgyévben kerültek a jelenlegi intézményhez.
b) Itt kell feltüntetni azokat a gondozottakat is, akik átkerültek másik intézményhez, de továbbra is átmeneti gondozottak, illetve utógondozói ellátottak maradtak.
c) A december 31-én érvényes uniós tagság szerintd) A tárgyévben magyar állampolgárságot szerzett gondozottak számát kell itt feltüntetni, a magyar állampolgárság megszerzését megelőző állapotnak megfelelően.

Megjegyzés: 35. sor 'a' és 'b' oszlop = 1. tábla 01. sor 'g', illetve 'h' oszlop
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3. A tárgyévben gyermekotthonba került/nevelőszülőhöz helyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk szerint (a más gondozási
helyről idekerültekkel együtt)

So
rs

zá
m

Születési év

Ideiglenes hatállyal
elhelyezett Nevelésbe vett

Átmeneti
gondozásban

részesült
Utógondozói

ellátásban részesült

Összesen
(a+c+e+g)

Összesenből (i-ből):

összes

ebből
(a-ból):

ez az első
gondozás
i helye a)

összes

ebből
(c-ből):

ez az első
gondozás
i helye a)

összes

ebből
(e-ből):

ez az első
gondozás
i helye a)

összes

ebből
(g-ből):

ez az első
gondozás
i helye a)

lány
sajátos
nevelési
igényű

nem
magyar
állam-
polgár

ebből
(l-ből):
kísérő
nélküli
kiskorú

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

01. 2002 vagy előtte

02. 2003

03. 2004

04. 2005

05. 2006

06. 2007

07. 2008

08. 2009

09. 2010

10. 2011

11. 2012

12. 2013

13. 2014

14. 2015

15. 2016
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16. 2017

17. 2018

18. 2019

19. 2020 1 1

20. Összesen
 (01-től 19-ig) 1 1

a) Ideértve a befogadó otthonból érkezetteket, illetve azokat, akik a bekerülést megelőzően nevelőszülőnél ideiglenes hatállyal voltak elhelyezve.

Megjegyzés: 20. sor 'i' oszlop = 2. tábla 02. sor 'a' oszlop

20. sor 'g' oszlop = 2. tábla 16. sor 'a' oszlop

Bizonylatszám: 13516063-1 6 / 26 2021.05.19. 13:11



4. Gyermekek és fiatal felnőttek száma születési év és gondoskodási forma szerint (tárgyév december 31-
én)

So
rs

zá
m

Születési év

Ideiglenes
hatállyal

elhelyezett
Nevelésbe

vett

Átmeneti
gondozás-

ban
részesült

Utó-
gondozói
ellátásban
részesült

Összesen
(a-tól d-ig)

Ebből:
(e-ből)
lány

a b c d e f

01. 2002 vagy előtte 13 13 6

02. 2003 1 1

03. 2004 4 4 3

04. 2005 4 4 3

05. 2006 4 4 2

06. 2007 1 1 1

07. 2008 4 4 2

08. 2009 3 3 3

09. 2010 3 3 1

10. 2011

11. 2012 2 2 2

12. 2013

13. 2014 1 1

14. 2015 4 4 3

15. 2016 4 4 1

16. 2017 2 2 1

17. 2018 1 1

18. 2019

19. 2020 1 1

20. Összesen (01-től 19-ig) 39 13 52 28

21. Ebből (20-ból): lány 22 6 28

Megjegyzés: A 20. sor adatai megegyeznek az 1. tábla 01. sorának megfelelő adataival.
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5. Gyermekek és fiatal felnőttek száma a gondozás időtartama és gondoskodási forma szerint (tárgyév
december 31-én) (Az első gondozásba vétel dátumától tárgyév december 31-ig.)

So
rs

zá
m

Gondozásban töltött időtartam

Ideiglenes
hatállyal

elhelyezett
Nevelésbe

vett

Átmeneti
gondozás-

ban
részesült

Utó-
gondozói
ellátásban
részesült

Összesen
(a-tól d-ig)

Ebből:
(e-ből)
lány

a b c d e f

01. 30 nap vagy kevesebb 1 1

02. 31- 60 napig

03. 61 naptól 1 évig

04. 1 évnél több - 2 év 6 2 8 5

05. 2 évnél több - 3 év 7 7 2

06. 3 évnél több - 5 év 18 2 20 13

07. 5 évnél több - 7 év 3 1 4 2

08. 7 évnél több - 10 év 2 1 3

09. 10 évnél több - 17 év 2 4 6 4

10. 17 évnél több 3 3 2

11. Összesen (01-től 10-ig) 39 13 52 28

Megjegyzés: A 11. sor adatai megegyeznek a 4. tábla 20. sorának megfelelő adataival.
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6. Gyermekek száma a tárgyévben tartózkodási hely szerint (december 31-én)
(A táblát csak azokról a kiskorú gondozottakról kell kitölteni, akiknek a tartózkodási helye nem a gondozási helyén van.)

Sor-
szám Tartózkodási hely

Összesen Ebből (a-ból):
lány

Nevelőszülői hálózat esetén

nevelőszülő különleges
nevelőszülő

speciális
nevelőszülő

a b c d e

01. Általános iskola és diákotthon (értelmi fogyatékos, látás-,
hallássérült, mozgáskorlátozott)

02. Kollégium (középiskolás)

03. Összesen (01-től 02-ig)

7. Gyermekek számának alakulása az év során tartózkodási hely szerint
(Azon kiskorúak esetén kell kitölteni, akiknek tényleges tartózkodási helye a tárgyévben vagy annak egy részében nem egyezett meg a gondozási helyével.)

Sor-
szá
m

Tartózkodási hely
Összesen Ebből (a-ból):

lány

Ebből (a-ból): a
cselekmény

időpontjában 14
éven aluli

Nevelőszülői hálózat esetén

nevelőszülő különleges
nevelőszülő

speciális
nevelőszülő

a b c d e f

01. Szabálysértési őrizetbe vételét rendelték el

02. Szabálysértési elzárását rendelték el

03. Bűncselekmény miatt őrizetbe vételét rendelték el a)

04. Letartóztatását rendelték el

05.
Ebből (04-ből)

büntetésvégrehajtási intézetben

06. javítóintézetben

07. Javítóintézeti nevelését rendelték el

08. Szabadságvesztését tölti büntetésvégrehajtási
intézetben

a) Az őrizetbe vételt követő letartóztatás elrendelését a 04. sorban is fel kell tüntetni.
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8. Bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig)

Sorszám Megnevezés
Összesen

a

01. A bölcsődét igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig)

02.

Ebből (01-ből):

sajátos nevelési igényű (02. sor = 03+04 sorok összege)

03.
ebből (02-ből):

speciális (szegregált) csoportban gondozott

04. integrált csoportban gondozott

05. Az óvodát igénybe vevő gyermekek száma az év folyamán (január 1-jétől december 31-ig) 10

06.

Ebből (05-ből):

sajátos nevelési igényű (06. sor = 07+08 sorok összege)

07.
ebből (06-ból):

speciális (szegregált) csoportban gondozott

08. integrált csoportban gondozott
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9. Adatok az SNI-s gyermekek és fiatal felnőttek fejlesztéséről születési év szerint (tárgyév december 31-én)
So

rs
zá

m

Születési év

Korai fejlesztés,
gondozás keretében
ellátott gyermekek

száma

Ebből (a-ból)
Fejlesztő felkészítés,
illetve fejlesztő iskola

oktatás keretében
ellátott tanulók száma

Ebből (d-ból)

lányok
csak egyéni
foglalkozás

keretében ellátottak
lányok

egyéni fejlesztő
felkészítés
keretében
ellátottak

a b c d e f

01. 2002 vagy előtte

02. 2003 1

03. 2004 1 1

04. 2005 1 1

05. 2006

06. 2007

07. 2008 3 2

08. 2009

09. 2010 1 1

10. 2011

11. 2012

12. 2013

13. 2014

14. 2015

15. 2016

16. 2017

17. 2018

18. 2019

19. 2020

20. SNI-s ellátottak összesen (01-
től 19-ig) 7 5

21. Ebből (20-ból) értelmi fogyaté...1
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10. Alapfokú oktatásban részesülők száma tárgyév december 31-én
So

rs
zá

m

Megnevezés

Alapfokú oktatásban részesülők száma tárgyév december 31-én a)

Összesen

ebből (a-ból):

túlkoros b) lány SNI-s

Ebből (d-ből)

integrált
formában
részesül

oktatásban

szegregált
formában
részesül

oktatásban

értelmi
fogyatékos

tanulók száma

a b c d e f g

01. Összesen 20 11 6

02.

Ebből
(01-ből)

általános iskolába járó 14 8

03. saját (gyermekotthoni) általános
iskolába járó

04. értelmi fogyatékos tanulókat nevelő
és oktató általános iskolába járó

05. gyógypedagógiai intézményben
tanuló 3 3

06. konduktív pedagógiai intézményben
tanuló 3 3 3

a) Többcélú intézmény esetén is csak az adatszolgáltatónál szakellátásban lévőkről kell kitölteni.
b) Az a gyermek, aki évismétlés miatt túlkoros.
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11. Az általános iskola befejezése után továbbtanulók (illetve nem tanulók) száma iskolatípusonként
So

rs
zá

m

Iskolatípus

Első évfolyamot
kezdők a

tárgyévben

Tanulmányaika
t sikeresen
befejezők

(végzettek)
száma a

tárgyévben

Ebből (b-ből):
értelmi

fogyatékosok
száma

Tanulók száma
tárgyév

december 31-
én

Ebből (d-ből):

SNI-s
SNI-n belül

értelmi
fogyatékos

a b c d e f

01. Gimnázium

02. Szakgimnázium

03. Szakközépiskola 3

04.

Ebből
(03-ból):

ipari szakmák

05. mezőgazdasági szakmák

06. kereskedelmi, vendéglátóipari szakmák

07. egészségügyi szakmák

08. egyéb szakmák 3

09. Szakiskola

10. Készségfejlesztő iskola

11. Iskolarendszeren kívüli tanfolyami szakoktatás

12. Nem tanul

13.
Ebből

(12-ből):

állandó munkahelye van

14. nincs állandó munkahelye

15. Összesen (01+02+03+09+10+11+12)) 3
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12. Nevelőszülők száma (tárgyév december 31-én) (Csak a nevelőszülői hálózatok töltik ki!)
So

rs
zá

m

Nevelőszülők száma, akiknél
Nevelőszülő Különleges

nevelőszülő
Speciális

nevelőszülő
Összesen
(a+b+c)

a b c d

01. 0

fő gyermekvédelmi
szakellátásban lévő

gyermek, utógondozói
ellátott fiatal felnőtt

van elhelyezve

02. 1 6 6

03. 2 4 4

04. 3 6 6

05. 4 2 2

06. 5

07. 6 vagy több 2 2

08. Összesen (01-től 07-ig) 20 20

09. Ebből (08-ból): egyes gyámi feladatokat
is ellátó nevelőszülők száma:

10. 0

fő gyermekvédelmi
szakellátásban lévő

gyermek egyes gyámi
feladatait ellátó

nevelőszülők száma:

11. 1 6 6

12. 2 4 4
Ebből
(08-
ból):

13. 3 6 6

14. 4 2 2

15. 5

16. 6 vagy
több 2 2

17. Ebből (08-
ból): családi

állapota
szerint

egyedülálló
nevelőszülő

k száma:

4 4

18. házas v. élettársi
kapcsolatban élő 16 16

19. Ebből
(08-ból):
lakóhelye
szerint:

városi lakóhellyel
rendelkező

nevelőszülők
száma:

20 20

20. községi

21.
Ebből

(08-ból):
életkora
szerint:

35 év alatti

nevelőszülők
száma:22. 35-59 év

közötti 15 15

23. 60 éves
és felette 5 5
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24.

Ebből
(08-ból):

0 fő saját
háztartásban élő
gyermeket nevelő

nevelőszülők
száma:

17 17

25. 1 - 2 3 3

26. 3 vagy
több

27.

Ebből
(08-ból):

0 fő szakellátott
speciális ellátást

igénylő gyermeket
nevelő

nevelőszülők
száma:

20 20

28. 1 - 2

29. 3 vagy
több

30.

Ebből
(08-ból):

0 fő szakellátott
különleges ellátást
igénylő gyermeket

nevelő
nevelőszülők

száma:

8 8

31. 1 - 2 8 8

32. 3 vagy
több 4 4

33.

Ebből
(08-ból):

0 fő szakellátott
kettős szükségletű
gyermeket nevelő

nevelőszülők
száma:

20 20

34. 1 - 2

35. 3 vagy
több
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13. A bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető/vagy hatóság által meggyanúsított
gyermekek (12-17 évesek) száma (csak a tárgyévben bekerültek közül)

Sor-
szá
m

Megnevezés
Összesen Összesenből (a-ból):

14 év alatti a)

a b

01. Szabálysértést követett el

02. Bűncselekményt követett el

03. Összesen (01-től 02-ig)

a) Azokat a 14 év alatti gyermekeket kell feltüntetni, akiket a hatóság meggyanúsított szabálysértés vagy bűncselekmény
elkövetésével.

14. Bűncselekmény elkövetésével gyanúsított gyermekek (12–17 évesek) száma tárgyévben

So
rs

zá
m

Megnevezés
Összesen

Ebből (a-ból):
az elhelyezés előtt

történt
a bűncselekmény

Ebből (a-ból):
az elkövetés

időpontjában
14 éven aluli

a b c

01. Gyanúsítottként nyomozást indítottak
ellene (02-től 05-ig)

02.

Ebből
(01-ből):

a nyomozást megszüntették

03. vádat emeltek

04. vádelhalasztás történt

05. folyamatban van (rendőrségi,
ügyész szakaszon)

06. Bíróság ítéletet hozott (07-től 13-ig)

07.

Ebből
(06-ból):

megrovás

08. próbára bocsátás

09. javítóintézeti nevelés

10. felfüggesztett
szabadságvesztés

11. végrehajtandó
szabadságvesztés

12. felmentés

13. egyéb

14. Bírósági eljárás folyamatban van
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15. A tárgyévi engedély nélküli távozások száma gondozási hely szerint

Sor-
szá
m

Megnevezés
Összesen Ebből (a-ból)

lány
Ebből (a-ból):
kísérő nélküli

kiskorú

a b c

01. 1

alkalommal engedély nélkül távozott
gyermekek száma

02. 2

03. 3

04. 4 és több

05. Összesen (01-től 04-ig)

06. Ebből
(05-ből)

az engedély nélküli távozások alatt
bűncselekményt elkövetők száma

07. Az engedély nélküli távozások alatt elkövetett
bűncselekmények számaa)   [info]

08. Az élet, a testi épség és az egészség elleni

09.
Ebből
(08-
ből)

emberölés

10. erős felindulásban elkövetett
emberölés

11. testi sértés

12. Az egészséget veszélyeztető

13.
Ebből
(12-
ből)

kábítószer-kersekedelem

14. kábítószer birtoklása

15. új pszichoaktív anyaggal
visszaélés

Ebből
(07-ből)

16. Az emberi szabadság elleni

17.
Ebből
(16-
ból)

emberrablás

18. személyi szabadság megsértése

19. kényszerítés

20. A nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs
elleni

21.

Ebből
(20-
ból)

szexuális kényszerítés

22. szexuális erőszak

23. szexuális visszaélés

24. kerítés

25. prostitúció elősegítése

26. szeméremsértés

27. Az emberi méltóság és egyes alapvető
jogok elleni
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28. Közlekedési

29. A környezet és a természet elleni

30. Az igazságszolgáltatás elleni

31. Korrupciós

32. Hivatalos személy elleni

33. A köznyugalom elleni

34. Ebből
(33- ...2 garázdaság

35. Közbizalom elleni

36. Ebből
(35-
ből)

közokirat-hamisítás

Ebből
(07-ből)

37. okirattal visszaélés

38. Vagyon elleni erőszakos

39.
Ebből
(38-
ból)

rablás

40. kifosztás

41. zsarolás

42. Vagyon elleni

43.
Ebből
(42-
ből)

lopás

44. rongálás

45. jármű önkényes elvétele

46 Egyéb, nem megjelölt Btk. fejezetbe
tartozó

47 A szökési esetek száma b)

a) Azon ügyeket kérjük itt feltüntetni, amelyekben hatósági eljárás indult.
 A sor az ellenőrzés lefutásakor frissül.

b) Az engedély nélkül távozott gyermekek száma és az engedély nélküli távozási alkalmak számának szorzata.
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16. Utógondozói ellátásban részesítettek adatai
So

rs
zá

m

Megnevezés

Tárgyévben
utógondozói

ellátásba
bekerülők

Tárgyévben
utógondozói

ellátásból
kikerülők

December 31-én
nyilvántartásban

lévők száma

a b c

01. Összesen 5 2 13

02.

Ebből (01-ből):
a legmagasabb

iskolai végzettség
szerint

(01. sor =
02+03+04+09)

nincs befejezett általános iskolai végzettsége

03. általános iskolai 5 1 13

04. középfokú 1

05.

ebből
(04-ből):

gimnáziumi

06.
szakközépiskolai (2015/2016
tanévig végzettek) /
szakgimnáziumi (2016/2017
tanévtől végzettek)

1

07.
szakiskolai végzettség (2015/2016
tanévig végzettek) /
szakközépiskolai (2016/2017
tanévtől végzettek)

08.
speciális szakiskola (2015/2016
tanévig végzettek) / szakiskola,
készségfejlesztő iskola (2016/2017
tanévtől végzettek)

09. felsőfokú

10.

ebből
(09-ből):

PhD, DLA

11. egyetemi/mester/MA/MsC/oszta...
3

12. főiskolai / alap / BA / BsC

13. egyéb / szakképzés

14. általános iskolában

15. középfokú 4 10

16.

ebből
(15-ből)

gimnáziumban

17. szakgimnáziumban

18. szakközépiskolában 4 4

19. szakiskolában és készségfejlesz...4 1

20. egyéb (pld. OKJ-s) képzésben 5
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21.

Ebből (01-ből):
még

tanumányokat
folytat

(01. sor>=
14+15+21 )

felsőfokú intézményben (21.sor =22+...+37) 3

22.

ebből
(21-ből):

PhD, DLA

nappali

23. esti

24. levelező

25. távoktatás

26.

mesterképzés
(MA/MsC) /
osztatlan

nappali

27. esti

28. levelező

29. távoktatás

30.

alapképzés
(BA/BsC)

nappali 3

31. esti

32. levelező

33. távoktatás

34.

felsőfokú
(felsőoktatási)

szakképzés

nappali

35. esti

36. levelező

37. távoktatás

38.

Ebből (01-ből):
munkaviszony

szerint
(01. sor = 38+43)

dolgozik

39.

ebből
(38-ből):

dolgozik és tanul is

40. állandó munkahelye van

41. alkalmi munkavállaló

42. közmunkát végez

43. nem dolgozik (pld. tanuló) 5 2 13

44.
ebből

(43-ből):

nyilvántartott álláskereső

45. gyest, gyedet kap

46. egyéb 5 2 13

47.

Ebből (01-ből):
a távozás helye

(01. sor =
47+...+55 )

saját tulajdonú ingatlan

48. bérlemény

49. családtagként (nem tulajdonos vagy bérlő)

50. nevelőszülőnél maradt 1

51. ismerősök befogadták

52. bentlakásos szociális intézménybe

53. hajléktalan szálló

54. ismeretlen

55. egyéb 1
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17. Utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma (tárgyév december 31-én)
So

rs
zá

m

Megnevezés
Összesen

Összesenből (a-ból):

lány
speciális

szükséglet
ű volt

különleges
szükséglet

ű volt

kettős
szükséglet

ű volt

a b c d e

01. Létfenntartását önállóan biztosítani nem tudja 1 1

02. Bentlakásos szociális intézménybe felvételre
vár

03.
Köznevelési, felsőoktatási vagy felnőttképzési
intézménnyel (szolgáltatóval) tanulói, hallgatói
vagy felnőttképzési jogviszonyban áll

12 6

04. Cselekvőképességet érintő gondnokság alatt
áll

05.
Ebből

(04-ből):

teljesen korlátozó gondnokság alatt
áll

06. részlegesen korlátozó gondnokság
alatt áll

07. Támogatott döntéshozatalban részesülők
száma

Megjegyzés: Egy utógondozói ellátottat csak egy szempont szerint kell beírni.

17. tábla ’a’ oszlop 01+02+03 sorok összege = 1. tábla 01. sor ’d’ oszlop

18. Utógondozásban részesülők száma kor szerint (tárgyév december 31-én)

So
rs

zá
m

Születési év
Összesen

Összesenből (a-ból):

otthonteremtési
támogatás miatt

utógondozott

utógondozói
ellátásban is

részesülő

a b c

01. 2002 5 5

02. 2001 3 3

03. 2000 2 2

04. 1999 3 3

05. 1998

06. 1997

07. 1996

08. 1995

09. Összesen (01-tól 08-ig) 13 13

Megjegyzés: 09. sor 'c' oszlop = 01. tábla 01. sor 'd' oszlop
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Ellátástípus kódja: 241 megnevezése: Nevelőszülői hálózat

Az alkalmazásban állók létszáma; az egyéb munkakörökben dolgozó személyek, az állományba nem tartozó munkavállalók és egyéb szakemberek száma,
ellátástípusonként
Székhelyenként és ellátási típusonként kérjük kitölteni!
Alkalmazásban állók
F1. Szakmai munkakörök
A fenntartó által szakmai munkakörben engedélyezett
álláshelyek száma december 31-én: 32,0

Ebből betöltetlen álláshelyek száma december 31-
én: 11,0

F1.1. Teljes munkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én
(A több ellátástípusban/telephelyen/munkakörben alkalmazásban állókat a munkaidő átszámításával kérjük jelenteni [ld. kitöltési útmutató])

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Teljes
munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes teljes munkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggela)

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
böl-

csészet
-

 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

26 Nevelőszülő 20,0 2,0 15,0 2,0 1,0 4,0 3,0

58 Szakmai vezető 1,0 1,0 1,0

99 Összesen 21,0 1,0 2,0 15,0 2,0 1,0 5,0 3,0

a) A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet 6/A. §-a, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet rendelkezései értelmében a nevelőszülő akkor
tekinthető szakképzettnek, ha

1. OKJ nevelőszülő szakképesítéssel rendelkezik, vagy
2. a nevelőszülők számára szervezett központi oktatási programot (KOP) eredményesen elvégezte.
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F1.2. Részmunkaidőben alkalmazásban állók létszáma december 31-én*
(A részmunkaidős állások számát teljes munkaidős állásra kérjük átszámítani [ld. kitöltési útmutató])!

M
un

ka
kö

r 
kó

d

Munkakör megnevezése

Rész-
 munka-
időben

alk.
állók

létszáma
b=c+…+

o

Összes részmunkaidőben alkalmazásban állóból (b-ből):

felsőfokú végzettségűek közül középfokú vég-
zettségűek közül

alap-
fokú

végzett-
séggel
rendel-
kezők
száma

a
munka-
 körre
 előírt

 
szakké-
pesítés-

 sel

Ebből
(p-ből):
szak-
irányú
OKJ/

FOKSZ/-
 KOP

végzett-
séggel

köz-
foglal-

 
koztatot

t által
betöltött
állások
száma

felső-
fokú

szociáli
s

mentál-
higiéné

s
peda-
gógiai

pszicho
- lógiai hitéleti

egyéb
társ.-

és
gazd.
tudo-
mányi

jogi és
állam-
tudo-
mányi

egyéb
böl-

csészet
-

 tudo-
mányi

orvos-
és

egész-
ség-

 tudo-
mányi

egyéb
 felső-
fokú

érett-
 ségivel

érett-
ségivel
 nem

végzettséggel rendelkezők száma rendelkezők
száma

rendelkezők
száma

a b c d e f g h i j k l m n o p q r

99 Összesen

* A nevelőszülőkre nézve csak az F1.1. táblát kell kitölteni.
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Ellátástípus kódja: 241 megnevezése: Nevelőszülői hálózat

F2. Egyéb munkakörökben dolgozó személyek száma december 31-én (fő)

Sorszám
Munkaköri csoport

Teljes
munkaidőben
alkalmazásban

álló

Rész-
munkaidőben
alkalmazásban

álló
Személyek

száma összesen
(d=b+c)

Ebből (d-ből):
közfoglalkoztato

tt személyek
száma

személyek száma

a b c d e

01 Gazdasági, műszaki, ügyviteli 4 4

02 Kisegítő (fizikai)

03 Összesen 4 4

Állományba nem tartozók (a fent jelzett ellátástípusra vonatkozóan kérjük kitölteni)

F3. Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók száma tárgyév során összesen (fő)

Sorszám
Megnevezés Munkavállalók

száma

a b

01 Számuk összesen

02 közfoglalkoztatott

03 Ebből: önkéntes

04 iskolai közösségi szolgálatot teljesítő

05 nyugdíjas szövetkezet tagja

06 Az önkéntesek által ledolgozott munkaórák száma
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241Ellátástípus kódja: megnevezése: Nevelőszülői hálózat

F4. Egyéb szakemberek száma (megbízási és vállalkozási szerződéssel) december 31-én (fő)

Sorszám
Megnevezés Szakemberek

száma

a b

01 Orvos

02 Pszichiáter

03 Pszichológus / Családterapeuta

04 Gyógypedagógus

05 Gazdasági, élelmezési szakember

06 Gyógytornász

07 Konduktor

08 Gyógypedagógiai asszisztens

09 Szociális asszisztens

10 Jogi tanácsadó

11 Összesen
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 Ebből (20-ból) értelmi fogyatékos
2 Ebből 

(33-ból)
3 egyetemi/mester/MA/MsC/osztatlan
4 szakiskolában és készségfejlesztő iskolában
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