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1. CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A blokkot csak a 311-as ellátási típusnál kell kitölteni!

1.1.  A jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
(tárgyév december 31.)

Sor-
szám Munkakör Végzettségek Statisztikai állományi

létszám

01 Magasabb vezető/vezető összesen 1,0

02

Ebből
(01-ből)

felsőfokú szociális végzettség 1,0

03 okleveles szociálpolitikus-közgazdász

04 szociális menedzser

05 okleveles pszichológus

06 pszichopedagógus

07 mentálhigiénés szakember, mentálhigénés segítő szakember;
mentálhigiéniai prevenciós specialista

08 viselkedéselemző

09

család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, gyermek- és
ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó,
szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: óvodapedagógus,
tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó,
gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

10 jogász

igazgatásszervező11

szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő12

13 Családsegítő összesen 28,0

14

Ebből
 (13-ból)

felsőfokú szociális alapvégzettség 27,0

15 szociológus

16 felekezeti szociális munkás

17 közösségi szociális munkás

18 okleveles pszichológus

19 pszichopedagógus

20 mentálhigiénés szakember, mentálhigénés segítő szakember;
mentálhigiéniai prevenciós specialista

21 viselkedéselemző

22 családterápiás konzultáns

23 családterapeuta

24 kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns

25 addiktológiai konzultáns

26 család- és gyermekvédelmi szakos pedagógus, játék- és szabadidő
szervező tanár

27
gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező:
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai
előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár

1,0

28 Nem rendelkezik szakirányú végzettséggel

29 Ebből (28-ból): Középfokú végzettséggel rendelkezik

Ebből (29-ből): Felsőoktatásban abszolutóriumot szerzett30

31 Egyéb szakmai munkakörben foglalkoztatottak

Ebből (31-ből): szociális asszisztens32

99 Összesen (01+13+31 sorok összege) 29,0



1.2. A szolgálat által ellátott települések listája

A kérdőív további részét az ellátott települések szerint kell kitölteni, ezért kérjük sorolja fel az önök által ellátott településeket
és jelölje, hogy volt-e onnan ellátottja.
Azt a települést, ahol a szolgálat található, kérjük az első sorban szerepeltetni.

További településeket az első sorba kattintva megjelenő kék plusz gombbal adhat hozzá!

Település azonosítója Település neve Volt ellátottja (1-es kód),
nem volt ellátottja (2-es kód)


