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C) SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALOK A GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI
FELADATKÖRÜKBEN ELJÁRÓ FŐVÁROSI ÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK

C.1. Személyi adatok (december 31-én)

Sor-
szám

Megnevezés Kormányhivat
al

a b

01 Gyámhatósági ügyeket (is) intézők száma összesen (02-04. sorok összege) 6

02
Ebből

(01-ből):

jogtudományi egyetem

végzettségűek száma

3

03 államigazgatási főiskola (BCE KIK) 2

04 egyéb felsőfokú 1

05 Ebből
(01-ből):

az állam- és jogtudományi karok esti-levelező tagozatán
továbbtanulók száma06 Nemzeti Közszolgálati Egyetem

07
Ebből

(01-ből):

függetlenített gyámügyi ügyintézők

száma

2

08 függetlenített gyámügyi vezetők 2

09 szakreferensek 1

10 Koordinátorok száma öszesen (10=11+..+15) 1

11

Ebből
(10-ből):

jogtudományi egyetem

végzettségűek száma

12 államigazgatási főiskola (BCE KIK)

13 pedagógus

14 szociális 1

15 egyéb felsőfokú

16 Ügykezelők száma összesen 1
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C.2. Gyámhatósági döntések száma

Sor-
szám

Megnevezés Határozat Végzés

a b c

01 Döntések  száma összesen 179 607

02 Ebből
(01-ből):

 I. fokú
döntések száma

132 400

03 II. fokú 47 207

04

Ebből
(01-ből):

államigazgatási úton

megtámadott
döntések  száma

05 bírósági úton 8 12

06 egyéb jogorvoslattal (felügyeleti intézkedés)

07 ügyészi felhívással

08 Összes (04-07-ig) 8 12

09

Ebből
(08-ból):

saját hatáskörben módosított vagy visszavont döntések  száma 1

10
helybenhagyott

államigazgatási úton

11 bírósági úton 4 12

12
jogsértés miatt megváltoztatott

államigazgatási úton

13 bírósági úton

14
megsemmisített

államigazgatási úton

15 bírósági úton

16 jogorvoslati eljárás még folyamatban van 3

C.3. Bejövő ügyiratforgalmi adatok (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Kormányhivatal

a b

01
Az iktatott bejövő gyámhatósági ügyiratok

száma

alapszámmal 452

02 alszámmal 2 487

03 összesen (alap- és alszám) 2 939

C.4. Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás szolgáltatói nyilvántartásba vétele (a
tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés
Állami

fenntartású
intézményre
vonatkozó

ÖsszesenNem állami Egyházi

a b c d e=b+c+d

01 Tárgyévi szolgáltatói nyilvántartásba vételek száma
összesen 3 3 6

02

Ebből
(01-
ből):

gyermekjóléti szolgáltatás

03 gyermekjóléti központ

04 bölcsőde

05 családi napközi 3 3 6

06 házi gyermekfelügyelet

07 alternatív napközbeni ellátás

08 családi gyermekfelügyelet
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C.5. Személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények
szolgáltatói nyilvántartásba vétele (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés
Állami

fenntartású
intézményre
vonatkozó

ÖsszesenNem állami Egyházi

a b c d e=b+c+d

01 Tárgyévi szolgáltatói nyilvántartásba vételek száma
összesen

02

Ebből
(01-
ből):

gyermekek átmeneti otthon

03 családok átmeneti otthon

04 krízisközpont

05 helyettes szülői hálózat

06 önálló helyettes szülő

07 gyermekotthon

08 ebből: lakásotthon

09 speciális gyermekotthon

10 ebből: spec. lakásotthon

11 különleges gyermekotthon

12 ebből: különleges lakásotthon

13 utógondozói otthon

14 ebből: utógondozói lakásotthon

15 befogadó otthon

16 nevelőszülői hálózat

17 TEGYESZ

18 külső férőhely

C.6. Gyermekvédelmi igazgatási bírság (a tárgyévben)

Sor-
szám

Megnevezés Kormányhivatal

a b

01 Tárgyévben megtartott egyeztető megbeszélések száma

02 Tárgyévben kiszabott igazgatási bírság összesen (ezer Ft)

03

Ebből
(02-ből):

a gyermek jogait súlyosan sértő eset

miatt kiszabott bírság
összege

04 működési engedélyt érintő mulasztás

05 szolgáltatás biztosításának jogellenes
felhagyása

06 elmulasztott szolgáltatás
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C.7. Gyermek és ifjúságvédelmi koordinátorok által végzett tevékenység (a tárgyévben...

Sor-
szám

Megnevezés Kormányhivat
al

a b

01 Gyermekvédelmi koordinátorok által nyilvántartott bűnmegelőzési programok száma 183

02

Ebből (01-ből):
(01=02+..+09)

települési önkormányzatnál 2

03 megyei önkormányzatnál

04 civil szervezetnél 3

05 iskolában 26

06 rendőrségnél 19

07 gyermekjóléti szolgálatnál 100

08 egyéb helyen 25

09 több szervezet 8

10 Bűnmegelőzési pályázatok száma, amelyre a koordinátor felhívta a figyelmet

11 Közreműködések száma gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény ügyében

12 Közreműködések száma gyermekkorú elkövetők ügyében

13
KIM Pártfogó Felügyelői

Szolgálat jelentése
szerint

pártfogó felügyelet alatt álló fiatalkorúak száma (XII. 31-én) 188

14 az év során pártfogó felügyelet alá került fiatalkorúak száma 132

15 bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak száma, ahol
környezettanulmányt is készítettek 298

16 Rendőrség jelentése
szerint

bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak száma 208

17 bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak száma 39

18

Járási  gyámhivatal
jelentése  szerint

bűncselekményt elkövetett fiatalkorúak száma 46

19 ebből
(18-ból):

családgondozásban részesített 9

20 védelembe vett 8

21 bűncselekményt elkövetett gyermekkorúak száma 8

22 ebből
(21-ből):

családgondozásban részesített 2

23 védelembe vett

24 szabálysértést elkövetett fiatalkorúak száma 168

25 ebből
(24-ből):

családgondozásban részesített 37

26 védelembe vett 25

27 szabálysértést elkövetett gyermekkorúak száma 65

28 ebből
(27-ből):

családgondozásban részesített 18

29 védelembe vett 12

30

Gyermekjóléti szolgálat
jelentése szerint

a gondozásban részesülők közül bűncselekményt követett el 54

31 ebből
(30-ból):

fiatalkorú 48

32 gyermekkorú 6

33 gondozásban részesülők közül szabálysértést követett el 159

34 ebből
(33-ból):

fiatalkorú 114

35 gyermekkorú 45
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C.8. Hivatásos gondnokok és támogatók adatai

KormányhivatalSor-
szám

Megnevezés

ba

01 Alkalmazott hivatásos

gondnokok száma
december 31-én

21

02
Ebből

 (01-ből):

közszolgálati jogviszonyban álló 9

03 munkaviszonyban álló

04 egyéb jogviszonyban álló 12

05 Számadásra kötelezett 21

06

Egy hivatásos
gondnokra jutó

gondnokolt (01-ből):

  0–30 4

07 31–60 15

08 61–80

09 80-nál több 2

10 Alkalmazott hivatásos

támogatók száma
december 31-én

16

11
Ebből

 (01-ből):

közszolgálati jogviszonyban álló 8

12 munkaviszonyban álló

13 egyéb jogviszonyban álló 8

14

Egy hivatásos
támogatóra jutó

támogatott (10-ből):

  0–30 16

15 31–60

16 61–80

17 80-nál több
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