388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
1. oldal

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól
A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató
a) jogi személyekre,
b) személyes joga szerint jogképes szervezetre,
c)1 a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 17. pontja
alapján egyéni vállalkozónak és a családi gazdaságokról szóló 2020. CXXIII. törvény
3. § (2) bekezdése alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő személyekre,
valamint
d) a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre terjed ki.
2. § (1)2 A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és
egyéb statisztikai célú adatátvételeit, valamint a gyűjthető adatköröket az 1-12.
melléklet tartalmazza.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések
esetében az ott megjelölt, erre a célra kialakított informatikai rendszeren keresztül,
elektronikus úton kell teljesíteni.
2/A. §3 A Kormány a 2. § (2) bekezdésében foglalt célból működő KSH Elektra
rendszer mint elektronikus ügyintézési szolgáltatást nyújtó informatikai alkalmazás
továbbfejlesztési, hibajavítási és támogatási feladatainak ellátására a Központi
Statisztikai Hivatallal kötött közszolgáltatási szerződés alapján történő ellátására a
KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.-t jelöli ki.
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
4. §4 E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését,
illetve végrehajtását szolgálja.
5. §5 Az 1845 nyilvántartási számú közvetlen adatgyűjtés 2022. évre mint
tárgyévre vonatkozó, 2023-ban teljesítendő adatszolgáltatását az e rendelet 2022.
december 31-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.
6. §6 A Központi Statisztikai Hivatal az Országgyűlés Hivatala megkeresésére
rendelkezésre bocsátja a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17/B. §-a és 21.
§ (3) bekezdése alapján azokat a hivatalos statisztikai adatokat, amelyek az
országgyűlési képviselő vagy országgyűlési bizottság által kezdeményezett
törvényjavaslatok hatásvizsgálatához szükségesek.
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Módosította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § a).
Módosította: 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § a), 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § b).
Beiktatta: 6/2020. (I. 31.) Korm. rendelet 19. §. Hatályos: 2020. II. 1-től.
Módosította: 216/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. § b), 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § c).
Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.
Megállapította: 618/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 12. §. Hatályos: 2023. I. 1-től.
Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (1), 1. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
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Netjogtár
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

Nyilván-

2

tartási
száma
1005

3

1006

4

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Reprezentatív Havonkénti
külkereskedelmi
árstatisztika
Fogyasztói árösszeírás
Havonkénti

külkereskedelmi
forgalmat a tárgyhót köve
lebonyolító,
a
megfigyelésbe hó 8.
bevont gazdasági szervezetek
kijelölt
üzletek,
piacok, tárgyhó 24-28.
szolgáltatóhelyek, weboldalak

1007

Az ipari termékek és Havonkénti
szolgáltatások
árjelentése

5

1017

Statisztikai jelentés a Évenkénti
mentőszolgálatok
tevékenységéről és a
betegszállításról

a bányászat, a feldolgozóipar, a a tárgyhót köve
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, hó 8.
légkondicionálás, a víz- és
hulladékgazdálkodás
gazdasági
ágakba sorolt, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások
Országos
Mentőszolgálat, a tárgyévet köve
Nemzeti
Egészségbiztosítási március 20.
Alapkezelő, Magyar Légimentő
Nonprofit Kft.

6

1019

Az egészségügyi ellátás Évenkénti
állásés létszámkimutatása

valamennyi
egészségügyi a tárgyévet köve
szolgáltató, költségvetési szerv, február 15.
szervezet,
egészségügyi
szolgáltatást
nyújtó
települési
önkormányzat

7

1021

Jelentés a háziorvosok Évenkénti
és házi gyermekorvosok
tevékenységéről

háziorvosi és házi gyermekorvosi a tárgyévet köve
tevékenységet végző orvosok
február 15.

8

1023

Éves Évenkénti

az építőipar gazdasági ágba a tárgyévet köve
sorolt
9
fő
feletti
és
a június 1.
megfigyelésbe bevont 5-9 fős
vállalkozások, valamint a kijelölt
nem építőipari szervezetek

építőipar-statisztikai
szakmai jelentés
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Hatály: 2023.I.1. Alapinformációk
az
Eseményhez
alakuló
gazdasági kötődő
szervezetekről
Jelentés
az Évenkénti
utazásszervező
és
közvetítő tevékenységről

Netjogtár
3. oldal

9

1032

10

1035

11

1039

Éves termékstatisztikai Évenkénti
jelentés

12

1045

Jelentés
a Havonkénti
kiskereskedelem
és
vendéglátás
eladási
forgalmáról

a
megfigyelésbe
bevont a tárgyhót köve
kiskereskedelmi
és/vagy hó 20.
vendéglátó tevékenységet végző
üzletet
/gyógyszertárat/
üzemeltető vállalkozások

13

1054

Jelentés
forgalmáról

valamennyi
üzemeltetője

14

1058

Jelentés a települések Évenkénti
villamosenergia-ellátásáról

15

1059

Jelentés a települések Évenkénti
gázellátásáról

16

1060

Jelentés a települések Évenkénti
távfűtésés
melegvízellátásáról

a távfűtő vállalatok, távfűtést és a tárgyévet köve
melegvízszolgáltatást végző egyéb január 25.
vállalkozások

17

1061

Települési Évenkénti
hulladékgazdálkodás

köztisztasági
tevékenységet a tárgyévet köve
végző gazdasági szervezetek
február 25.

a

fürdők Évenkénti

Az
újonnan
alakuló,
cégbejegyzésre
kötelezett
gazdasági szervezetek
Utazásközvetítői
és/vagy
utazásközvetítői
engedéllyel
rendelkező,
utazásszervező
tevékenységből,
valamint
az
utazással
összefüggő,
saját
szolgáltatások utazási csomagon
kívüli
(önálló)
értékesítéséből
származó nettó árbevétele a
tárgyévben meghaladta az 50
millió forintot, illetve 4 főnél több
munkavállalót foglalkoztatnak
a
megfigyelésbe
bevont
gazdasági szervezetek

az eseményt köve
15 napon belül

a tárgyévet köve
május 31.

a tárgyévet köve
június 1.

közfürdő

a tárgyévet köve
április 20.

a villamosenergia-termelő és
-szolgáltató, valamint lakossági
villamosenergiaellátással is foglalkozó vagy a
villamos energia hálózatot kezelő
vállalkozások
a gáztermelő és szolgáltató,
valamint lakossági gázellátással is
foglalkozó vagy gázcsőhálózatot
kezelő vállalkozások

a tárgyévet köve
április 15.

a tárgyévet köve
március 1.
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Netjogtár
4. oldal

18

1062

Települési vízellátás, Évenkénti
szennyvízelvezetés
és
szennyvíztisztítás

a lakosság részére vízellátást a tárgyévet köve
vagy
szennyvízelvezetést
és március 24.
szennyvíztísztítást
nyújtó
regionális
vízművek,
az
önkormányzati
vízés
csatornamű-vállalatok, az önálló
víz- és csatornaművel rendelkező
városés
községgazdálkodási,
valamint
egyéb
vállalkozások,
intézmények, szervezetek

19

1071

Jelentés
a Évenkénti
kutató-fejlesztő intézetek
és egyéb költségvetési
kutatóhelyek
kutatási,
fejlesztési adatairól

kutatóintézetek,
kutatási, a tárgyévet köve
fejlesztési tevékenységet végző március 16.
költségvetési szervek

20

1072

Jelentés a felsőoktatási Évenkénti
intézményekben működő
kutatóhelyek
kutatási,
fejlesztési adatairól

egyetemek, főiskolák szervezeti a tárgyévet köve
egységei
(intézetek, március 31.
laboratóriumok, tanszékcsoportok,
önálló tanszékek, kutatóintézetek,
klinikák stb.)
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21

1074

Jelentés a vállalkozások Évenkénti
kutatási,
fejlesztési
adatairól

kutatási,
fejlesztési a tárgyévet köve
tevékenységet folytató gazdálkodó április 30.
szervezetek

22

1076

23

1077

Megszűnési jelentés a
Eseményhez
külön
kormányrendeletben folyamatos
lakóépületekről
és kötődő
kijelölt építésügyi hatóságok
lakásokról
Községi,
városi Évenkénti
külön
kormányrendeletben a tárgyévet köve
(kerületi)
lakás-,
kijelölt
építésügyi
és január 15.
üdülőépítési
és
építésfelügyeleti hatóságok
lakásmegszűnési
összesítő

24

1078

Részletező adatok az új
Eseményhez
külön
kormányrendeletben folyamatos
lakások,
üdülők kötődő
kijelölt
építésügyi
és
felépítéséről
építésfelügyeleti hatóságok

25

1080

26

1081

27

1084

Jelentés
az Évenkénti
önkormányzatok
lakásgazdálkodási
tevékenységéről
Építési
engedélyek, Havonkénti
egyszerű és ellenőrzött
bejelentéshez
kötött
építési tevékenységek
A kalászos gabonák Évenkénti
terméseredménye

28

1085

29

1087

önkormányzati lakásállománnyal a tárgyévet köve
rendelkező
települési március 1.
önkormányzatok

külön
kormányrendeletben a tárgyhót köve
kijelölt
építésügyi
és hó 7.
építésfelügyeleti hatóságok

mezőgazdasági
földterületet augusztus 17.
használó, a megfigyelésbe bevont
költségvetési, költségvetési rend
szerint
gazdálkodó
szervek,
nonprofit
és
gazdasági
szervezetek
Főbb növénykultúrák Évenkénti
mezőgazdasági
földterületet november 25.
terméseredményei
használó, a megfigyelésbe bevont
költségvetési, költségvetési rend
szerint
gazdálkodó
szervek,
nonprofit
és
gazdasági
szervezetek
Állatállomány,december Évenként egyszeri
mezőgazdasági
haszonállatot december 12.
1.
tartó valamennyi költségvetési,
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
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Netjogtár
6. oldal

30

1092

Növénytermesztési Évenkénti
termékek, zöldségfélék,
gyep és nád termelése,
felhasználása és nettó
árbevétele

mezőgazdasági
földterületet a tárgyévet köve
használó
költségvetési, január 31.
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek

31

1094

Gyümölcs-és Évenkénti
szőlőtermesztés,
felhasználás
és nettó
árbevétel

a tárgyévet köve
január 31.

32

1095

33

1097

Állatállomány-változás, Évenkénti
vágóállatok
és
állati
termékek
termelése,felhasználása
és nettó árbevétele
Jelentés a felvásárlásról Havonkénti

mezőgazdasági
földterületet
használó
költségvetési,
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
állatot
tartó
költségvetési,
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek

a tárgyhót köve
hó 12.

34

1099

Áruforgalmi mérleg

35

1108

Piaci felhozatal
árjelentés

36

1117

a termelőktől feldolgozási vagy
továbbértékesítési
célra
mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer,
ital gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági
termék
nagykereskedelme
alágazatba
soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak
a termelőktől feldolgozási vagy
továbbértékesítési
célra
mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer,
ital gyártása ágazatba és a
mezőgazdasági
termék
nagykereskedelme
alágazatba
soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak
budapesti
(Budapest
Vásárcsarnokai
Kft.)
és
a
megfigyelésbe bevont vármegyei
piacok
a
megfigyelésbe
bevont
vállalkozások
,
költségvetési,
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek

Évenkénti

és Havonkénti

Évenkénti
Munkaerőköltség-felvétel

37

1119

a tárgyévet köve
január 31.

a tárgyévet köve
február 28.

a tárgyhót köve
hó 5.

a tárgyévet köve
május 10.

Sztrájkstatisztikai
Eseményhez vállalkozások, költségvetési rend az eseményt köve
jelentés
kötődő
szerint gazdálkodó szervek és 3 héten belül
nonprofit szervezetek
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1156

39

1165

40

1174

41

1180

A vasúti áruszállítás Évenkénti
(árutovábbítás) adatai

42

1183

A közúti személyszállítás Évenkénti
adatai

43

1189

Közúti és kötöttpályás Negyedévenkénti
személyszállítási
teljesítmények

44

1190

A csővezetékes szállítás Évenkénti
adatai

45

1198

Adatfelvételi lap a Duna Havonkénti
magyarországi
szakaszának
tranzit
hajóforgalmáról

Netjogtár
7. oldal

Statisztikai jelentés a Évenkénti
civil és egyéb nonprofit
szervezetek
tevékenységéről

Magyarországon bejegyzett civil június 10.
szervezetek:
egyesületek
(egyesület,
szövetség,
szakszervezet, vallási egyesület,
sportegyesület,
sportszövetség,
vadásztársaság,
biztosító
egyesület), alapítványok; továbbá
egyéb
nonprofit
szervezetek:
egyesülések,
köztestületek,
közalapítványok,
pártalapítványok, kormány által
létrehozott
alapítványok,
vagyonkezelő
alapítványok,
közérdekű
vagyonkezelő
alapítványok,érdekképvisel etek,
nonprofit
gazdasági
társaságok,szociális
szövetkezetek,valamint az általuk
alapított intézmények,illetve jogi
személyiséggel
rendelkező
szervezeti egységeik
Statisztikai
Eseményhez
egészségügyi
intézmények, az eseményt köve
adatszolgáltató
lap a kötődő
védőnők
hó 10.
terhesség
megszakításáról
Jelentés
a Évenkénti
televízió
és
rádió a tárgyévet köve
médiaszolgáltatásról
műsorszolgáltatók
április 15.

az országos vasúti pályahálózaton
történő
vasútiárutovábbításhoz
szükséges működési engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek
városi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás
és
egyéb
szárazföldi
személyszállítás
alágazatba
sorolt
és
a
megfigyelésbe
bevont
vállalkozások
városi, elővárosi szárazföldi
személyszállítás
és
egyéb
szárazföldi
személyszállítás
alágazatba
sorolt
és
a
megfigyelésbe
bevont
vállalkozások
kőolaj-, földgáz- és egyéb
szénhidrogéncsőhálózatot
üzemeltető
gazdasági szervezetek

a tárgyévet köve
április 8.

a tárgyévet köve
április 29.

a tárgynegyedév
követő hó 15.

a tárgyévet köve
március 31.

NAV Baranya Vármegyei Adó- és a tárgyhót köve
Vámigazgatósága
(folyami hó 4.
vámhivatal)
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1202

Kimutatás a tartós Évenkénti
bentlakásos és átmeneti
elhelyezést
nyújtó
intézmények
működési
adatairól

47

1203

Gyermekek napközbeni Évenkénti
ellátása

48

1206

Kimutatás a pénzben és Évenkénti
természetben nyújtható
támogatások adatairól

Netjogtár
8. oldal

valamennyi tartós és átmeneti a tárgyévet köve
bentlakást
nyújtó
szociális január 31.
intézmény

Napközbeni ellátást biztosítók

a
tárgyév
(nevelési év) köve
szeptember 15.

a települési önkormányzatok, a tárgyévet köve
járási (fővárosi kerületi) hivatalok március 31.
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1207

Kimutatás
egyes Évenkénti
szociális
alapszolgáltatásokról,
nappali ellátást, valamint
fejlesztő foglalkoztatást
nyújtó
intézmények
adatairól

Netjogtár
9. oldal

szociális
alapszolgáltatást, a tárgyévet köve
nappali
ellátást
és
fejlesztő január 31.
foglalkoztatást
nyújtó
intézmények, illetve szolgáltatók,
valamint
az
önkormányzatok
abban az esetben, ha nem
intézményként
működtetik
az
ellátást

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 50

1208

Jelentés
a Évenkénti
gyermekotthonok,
a
nevelőszülői hálózatok és
a
külső
férőhelyek
helyzetéről

gyermekotthonok
nevelőszülői
TEGYESZ-ek

Netjogtár
10. oldal

telephelyei, a tárgyévet köve
hálózatok, január 31.
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1209

Jelentés
a
területi Évenkénti
gyermekvédelmi
szakszolgálatok
helyzetéről

Netjogtár
11. oldal

Országos
Gyermekvédelmi a tárgyévet köve
Szakszolgálat telephelyei
január 31.
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1210

Jelentés a gyámhatóság Évenkénti
tevékenységéről

Netjogtár
12. oldal

a települési önkormányzatok a tárgyévet köve
jegyzői, a járási (fővárosi-kerületi) január 31.
hivatalok
és
a
fővárosi
és
vármegyei kormányhivatalok
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Netjogtár
13. oldal

53

1215

Kérdőív a város, község
Eseményhez a változásban érintett települési
külön
területváltozásának főbb kötődő
önkormányzat jegyzője, főjegyzője szerint
adatairól

54

1405

Adatszolgáltatás
egyéni
bérekről
keresetekről

55

1470

Nemzetközi üzleti és Negyedévenkénti
szállítási szolgáltatások

az Évenkénti
és

értesít

A
megfigyelésbe
bevont a tárgyévet köve
vállalkozások
és
nonprofit március 1.
szervezetek.

a
megfigyelésbe
bevont a tárgynegyedév
gazdasági, költségvetési, valamint követő hó 15.
nonprofit szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)
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Netjogtár
14. oldal

56

1511

Jelentés
javítóintézetek
helyzetéről

javítóintézetek

a tárgyévet köve
január 31.

57

1633

A szerencsejátékokra Havonkénti
fordított kiadások és a
szerencsejátékokból
származó
bevételek
alakulása

Szerencsejáték Zrt.

a tárgyidőszak
követő
hó
2
munkanap

58

1646

a
megfigyelésbe
bevont a tárgynegyedév
kiskereskedelmi-,
illetve követő hó 20.
vendéglátó tevékenységet folytató
vállalkozások

59

1652

Jelentés
a Negyedévenkénti
kiskereskedelem
és
vendéglátás
eladási
forgalmáról
árucsoportonként
Jelentés az időszaki Negyedévenkénti
sajtókiadásról

60

1653

Jelentés a könyvkiadás Negyedévenkénti
adatairól

Központi Statisztikai Hivatal a tárgynegyedév
Könyvtár, Országos
Széchenyi követő hó 15.
Könyvtár.

61

1654

A közúti teherszállítás Évente négyszeri
belföldi és nemzetközi
teljesítményei

62

1658

Statisztikai jelentés a Évenkénti
bevett
egyházak,
a
bejegyzett egyházak, a
nyilvántartásba
vett
egyházak, továbbá azok
belső
egyházi
jogi
személyeinek
tevékenységéről

véletlenszerű mintavétel alapján folyamatos
kiválasztott,
a
megfigyelésbe
bevont 3,5 tonna vagy nagyobb
teherbírású
tehergépkocsit,
vontatót üzemeltetők
2011. évi CCVI. törvény szerinti a tárgyévet köve
egyházak
június 30.

időszaki sajtót kiadó gazdasági a tárgynegyedév
szervezetek
követő hó 15.
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1659

Alapinformációk
a Évenkénti
települési
önkormányzatok
illetékességi
területén
működő,
infrastrukturális
szolgáltatást
nyújtó
gazdasági szervezetekről

települési önkormányzatok

64

1670

Jelentés az információs Többévenkénti
és
kommunikációs
eszközök,
illetve
technológiák
állományáról
és
felhasználásáról

közigazgatási szervek

65

1696

A
családgyermekjóléti
szolgáltatások adatai

66

1725

Repülőterek
adatai

67

1726*

Jelentés a kereskedelmi Félévenkénti
tevékenységet
folytatókról

68

1728

69

1751

70

1758

Jelentés a települési Évenkénti
önkormányzatok
hatáskörébe
tartozó
közigazgatási
és
területváltozásokról
Havi
jelentés
az Havonkénti
energiaszektor
termékeiről
A
mezőgazdasági, Évenkénti
erdőgazdálkodási,
halászati tevékenységet
végzők ráfordításai és
árbevételei

Netjogtár
15. oldal
június 30.

a tárgyévet köve
február 15.

és Évenkénti

családés
gyermekjóléti a tárgyévet köve
szolgáltatást biztosítók
január 31.

forgalmi Évenkénti

repülőteret üzemeltető kijelölt a tárgyévet köve
szervezetek
március 10.
Települési önkormányzatok

a
tárgyfélév
követő hó 31.

települési
önkormányzatok a tárgyévet köve
jegyzője, főjegyzője
január 31.

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

bevont

a tárgyhót köve
hó 10.

mezőgazdasági, a tárgyévet köve
erdőgazdálkodási,
halászati május 31.
tevékenységet végző valamennyi
költségvetési, költségvetési rend
szerint gazdálkodó, nonprofit és
gazdasági szervezet
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16. oldal

Adatlap a statisztikai Évenkénti
regiszter
adatainak
felülvizsgálatához
1765*
Jelentés az önkéntes Évenkénti
nyugdíjpénztárak
tagjairól

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

73

1775

gyermekjóléti alapellátást végző a tárgyévet köve
szervezetek
(Biztos
kezdet január 31.
gyerekházak, átmeneti gondozást
biztosítók, Tanodák)

74

1791

75

1799

72

1764

Netjogtár

A
gyermekjóléti Évenkénti
alapellátások működési
adatai

Baromfikeltetés

Havonkénti

Jelentés
a
folyó Évenkénti
környezetvédelmi
ráfordításokról
és
a
környezetvédelmi
beruházásokról

bevont

Önkéntes nyugdíjpénztárak

baromfikeltető állomások
a
megfigyelésbe
szervezetek

a tárgyévet köve
április 20.

a tárgyévet köve
április 30.

a tárgyhót köve
hó 12.
bevont a tárgyévet köve
május 31.
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Netjogtár
17. oldal

76

1811

A postai szolgáltatás és Évenkénti
eszközei

a
postai,
futárpostai a tárgyévet köve
tevékenységet
végző
kijelölt március 10.
vállalkozások

77

1824

Takarmányok Negyedévenkénti
értékesítési ára

78

1826

Növényvédő
értékesítési ára

79

1827

Állatgyógyászati Negyedévenkénti
készítmények
értékesítési ára

80

1831

Építőipari Évente négyszeri
tevékenységek ára

a
mezőgazdasági
termelők
részére takarmányt értékesítő, a
megfigyelésbe
bevont
vállalkozások
a
mezőgazdasági
termelők
részére
növényvédő
szert
értékesítő,
a
megfigyelésbe
bevont vállalkozások
az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására
jogosult,
a
megfigyelésbe
bevont
vállalkozások
a megfigyelésbe bevont építőipari
vállalkozások

81

1840

Az
információs
és Évenkénti
kommunikációs
technológiák
állományának minőségi
és mennyiségi adatai

a
megfigyelésbe
gazdasági egységekhez
gazdasági szervezetek

82

1846

83

1852

Székhely
és telepi Évenkénti
adatok
Üzletek és más telepek Évenkénti
adatai

84

1868

Jelentés a lakossági Félévenkénti
lakáshitelezési
tevékenységről

85

1869

Tehéntej felvásárlása és Havonkénti
tejtermékek előállítása

86

1870

87

1892

Tej- és tejtermékek Évenkénti
termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó
árbevétele
Jelentés
a Évenkénti
környezetvédelmi
ráfordításokról,
a
környezetvédelmi
termékek
előállításáról
és
szolgáltatások
nyújtásáról

a
megfigyelésbe
bevont
gazdasági szervezetek
a 19 főnél többet foglalkoztató G,
I nemzetgazdasági ágba sorolt
vállalkozások
a lakossági lakáshitelezéssel
foglalkozó bankok, szakosított
hitelintézetek, lakástakarékpénztárak
tehéntej felvásárlásával és/vagy
feldolgozásával
foglalkozó
valamennyi gazdasági szervezet
tejtermeléssel
és/vagy
tej
felvásárlásával
és/vagy
tejfeldolgozással
foglalkozó
valamennyi gazdasági szervezet
a
megfigyelésbe
bevont
szervezetek

szerek Negyedévenkénti

a tárgynegyedév
követő hó 12.

a tárgynegyedév
követő hó 12.

a tárgynegyedév
követő hó 12.

február 23., máj
23., augusztus 2
november 23.
bevont március 16.
tartozó

a tárgyévet köve
június 15.
a tárgyévet köve
június 15.

a
tárgyfélév
követő hó 31.

a tárgyhót köve
hó 15.

a tárgyévet köve
január 31.

a tárgyévet köve
május 31.
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Netjogtár
18. oldal

88

1933

Éves
jelentés
beruházások
összetételéről

a
megfigyelésbe
bevont a tárgyévet köve
vállalkozások,
költségvetési, március 31.
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek

89

1957

A
hírközlési Félévenkénti
tevékenységet
végző
szervezetek
gazdálkodását jellemző
adatok

90

1962

91

1965

Fogyasztói árösszeírás Évenként kétszeri
Budapesten, - kijelölt üzletek,
Eurostat igén
az
Európai
piacok, szolgáltatóhelyek
szerint
Összehasonlítási
Program (ECP) alapján
Jelentés a nem üzleti Évenkénti
nem üzleti célú közösségi, a tárgyévet köve
céllal
üzemeltetett
szabadidős
szálláshelyek február 28.
közösségi,
szabadidős
üzemeltetői
szálláshelyekről

92

1966

Jelentés a repülőterek Havonkénti
forgalmáról

az éves 150 ezer fő utasforgalmat a tárgyhót köve
meghaladó repülőteret üzemeltető hó 25.
gazdasági szervezet(ek)

93

2009

Negyedéves munkaügyi Negyedévenkénti
jelentés

94

2010

Intrastat kiszállítás

Havonkénti

95

2012

Intrastat beérkezés

Havonkénti

a
megfigyelésbe
bevont a tárgynegyedév
vállalkozások
,
költségvetési, követő hó 12.
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek
az Európai Unió tagállamaival a tárgyhót köve
termékforgalmat lebonyolító, a hó 15.
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
az Európai Unió tagállamaival a tárgyhót köve
termékforgalmat lebonyolító, a hó 15.
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Hírközlési tevékenységet végző
I. tárgyfélév:
szervezetek.
tárgyidőszakot
követő 30. nap;
tárgyfélév:
tárgyidőszakot
követő 45. nap
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Netjogtár
19. oldal

96

2076*

Jelentés a nem üzleti Negyedévenkénti
céllal
üzemeltetett
szálláshelyek
nyilvántartásában
bekövetkezett
változásokról

a tárgynegyedév
követő hó 15.

97

2120

Egészségügyi kiadás és Évenkénti
bevétel adatok

Minisztériumok,
melyek a tárgyévet köve
felügyelete
alá
egészségügyi szeptember 30.
intézmény tartozik, illetve melyek
egészségügyi
szolgáltatást
finanszíroznak

98

2130

Az üzleti szolgáltatások Negyedévenkénti
kibocsátási árjelentése

üzleti szolgáltatást végző, a a tárgynegyedév
megfigyelésbe bevont gazdasági követő hó 8. nap
szervezetek

99

2131

A
vasúti
szállítás Negyedévenkénti
negyedéves adatai

100

2132

Jelentés a vállalkozások Többévenkénti
innovációs
tevékenységéről

országos vasúti pályahálózaton a tárgynegyedév
történő vasúti árutovábbításhoz, követő hó 20.
illetve
személyszállításhoz
szükséges működési engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek
a kijelölt vállalkozások
a tárgyévet köve
szeptember 1.

101

2145

A postai szolgáltatás Negyedévenkénti
negyedéves adatai

a
postai,
futárpostai a tárgynegyedév
tevékenységet
végző
kijelölt követő hó 20.
vállalkozások

102

2146

Az üzleti szolgáltatások Évenkénti
árbevétel szerkezete

103

2157

Éves Évenkénti
gazdaságstatisztikai
jelentés a szakosodott
egységekről

a TEÁOR’08 szerinti 49, 50, 51, a tárgyévet köve
52, 53, 58, 61, 62, 63, 69, 70, 71, május 5.
73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba
tartozó
főtevékenységű
vállalkozások
a
megfigyelésbe
bevont a tárgyévet köve
gazdasági szervezetek
június 1.
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Netjogtár
20. oldal

104

2160

Vízi,
légi
és Negyedévenkénti
csővezetékes
szállítási
teljesítmények

105

2161

A vasúti személyszállítás Évenkénti
adatai

106

2193

Adatszolgáltatás
az Havonkénti
európai
unión
kívüli
külkereskedelmi
termékforgalomról

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak a tárgyhót köve
történő
részletes
adattartamú hó 15.
Egységes Vámokmány benyújtása
alól felmentett vállalkozások

107

2210

költségvetési
szervezetek

108

2219

Jelentés a központi Évenkénti
állami
költségvetésben
K+F célra tervezett és
kifizetett összegekről
Egyéni
gazdaságok Évenkénti
decemberi összeírása

109

2234

Adatszolgáltatás
projektekről

110

2235

Havi Havonkénti
teljesítménystatisztikai
jelentés

Az elmúlt évek során PPP
tárgyévet köve
fejlesztést végzők közül a KSH február 28.
által kijelöltek
a
megfigyelésbe
bevont a tárgyhót köve
gazdasági szervezetek
hó 20.

111

2236

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

112

2237

Negyedéves Negyedévenkénti
teljesítménystatisztikai
jelentés
Negyedéves Negyedévenkénti
beruházásstatisztikai
jelentés

113

2239

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

114

2240

Éves Évenkénti
teljesítménystatisztikai
jelentés
Éves Évenkénti
beruházásstatisztikai
jelentés

PPP Évenkénti

a csővezetékes szállítás és a légi a tárgynegyedév
szállítás
ágazatokba
sorolt követő hó 15.
gazdasági szervezetek, a vízi
szállítással
foglalkozó
kijelölt
gazdasági szervezetek, valamint a
MOL NYRt.
az országos vasúti pályahálózaton a tárgyévet köve
történő vasúti személyszállításhoz április 8.
szükséges működési engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek

fejezetgazda március 16.

mezőgazdasági
földterületet december 15.
használó és/vagy állatot tartó és/
vagy mezőgazdasági szolgáltatást
végző, a megfigyelésbe bevont
egyéni gazdaságok

bevont

a tárgynegyedév
követő hó 20.

a
megfigyelésbe
bevont a tárgynegyedév
vállalkozások,
költségvetési, követő hó 20.
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek
bevont

a tárgyévet köve
június 1.

a
megfigyelésbe
bevont a tárgyévet köve
vállalkozások,
költségvetési, március 31.
költségvetési
rend
szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit
szervezetek
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Netjogtár
21. oldal

115

2242

Gazdaságszerkezeti Többévenkénti
összeírás,
2023.
(gazdasági szervezetek)

mezőgazdasági
földterületet június 15.
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást
végző
és
a
megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

116

2243

Gazdaságszerkezeti Többévenkénti
összeírás, 2023. (egyéni
gazdaságok)

mezőgazdasági
földterületet július 15.
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást
végző
és
a
megfigyelésbe
bevont
egyéni
gazdaságok

117

2253

Jelentés
a Évenkénti
magyarországi mozikról

mozgóképet
szervezetek

118

2254

Jelentés a befejezett Évenkénti
filmekről és műsorokról

film- és műsorgyártó gazdasági a tárgyévet köve
szervezetek
január 31.

119

2257

A támogatott lakhatás Évenkénti
adatai

támogatott
szervezetek

120

2262*

Katonai célú eszközök Évenként kétszeri
adatai

vetítő

gazdasági

lakhatást

Honvédelmi Minisztérium

nyújtó

a tárgyévet köve
március 1.

a tárgyévet köve
január 31.

március 15.
augusztus 15.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
22. oldal

121

2374

Gazdaságszerkezeti Többévenkénti
Összeírás, 2023. (kiemelt
egyéni gazdaságok)

mezőgazdasági
földterületet június 15.
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást
végző
és
a
megfigyelésbe
bevont
egyéni
gazdaságok

122

2375

Egyéni
gazdaságok Évenkénti
decemberi
összeírása
(kiemelt
egyéni
gazdaságok)

mezőgazdasági
földterületet december 15.
használó és/vagy állatot tartó
és/vagy
mezőgazdálkodási
szolgáltatást
végző
és
a
megfigyelésbe
bevont
kiemelt
egyéni gazdaságok

123

2394

Évenkénti

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

bevont

a tárgyévet köve
június 15.

Évenkénti

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

bevont

a tárgyévet köve
június 1.

124
125

Éves
regiszterkarbantartó
kérdőív
2414
Gazdasági egységek
éves
statisztikai
jelentése
2438*
Kassza-és
áradatok
kiskereskedelmi
üzletláncoktól

126

2444

127

2445

128

2521

Hetenkénti illetve Kiskereskedelmi üzlethálózatok
havi

Jelentés
az
Üzleti Évenkénti
SzolgáltatóKözpontok
tevékenységéről
Jelentés
a Évenkénti
startupvállalkozások
tevékenységéről

a
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

A távközlési szolgáltatás Negyedévenkénti
árbevétel adatai

távközlési szolgáltatást
kijelölt vállalkozások

Ha
adatszolgáltatás
esetén tárgyhó 2
illetve
tárgyh
követő
el
munkanap.
H
adatszolgáltatás
esetén a hét el
munkanapja
bevont október 31.

a
megfigyelésbe
bevont a tárgyévet köve
gazdasági szervezetek (startupok) február 15.

végző

a tárgynegyedév
követő hó 25.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
23. oldal

129

2522

A
helyhez
kötött Negyedévenkénti
internet
szolgáltatás
adatai

internet hozzáférési szolgáltatást a tárgynegyedév
végző kijelölt vállalkozások
követő hó 25.

130

2523

A mobiltelefoninternetszolgáltatás
adatai

és Negyedévenkénti

mobilszolgáltatást végző kijelölt a tárgynegyedév
vállalkozások
követő hó 25.

131

2524

A televízió szolgáltatás Negyedévenkénti
adatai

televízió-szolgáltatási,
illetve a tárgynegyedév
műsorelosztási szolgáltatást végző követő hó 25.
kijelölt vállalkozások

132

2525

A vezetékes távközlési Negyedévenkénti
szolgáltatás adatai

vezetékes telefonszolgáltatást a tárgynegyedév
nyújtó gazdasági szervezetek
követő hó 25.

133

2540

134

135

Jelentés a Nemzeti
Eseményhez
Építőipari Felügyeleti és kötődő
Adatszolgáltató
Rendszerbe
tartozó
tevékenységekről,
valamint az Építőipari
Monitoringés
Adatszolgáltató
Rendszerről
szóló
707/2021.
(XII.
15.)
Korm.
rendelet
rendelkezéseinek
megfelelő, nettó 700 000
000 forintot elérő vagy
meghaladó
értékű
szerződésekkel
kapcsolatos adatokról
2561*
Az
E-tanúsítás Negyedévenkénti
adatbázisból az épületek
energetikai jellemzőinek
átvétele
2562
Havi
jelentés
a
Havonkénti és
szakosodott
egységek negyedévenkénti
gazdasági
teljesítményéről

1) a Kbt. hatálya alá tartozó az eseményt köve
építési
beruházás
érdekében 90. nap
lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban a nettó 700 000 000
forintot elérő vagy meghaladó
értékben szerződést kötő nyertes
ajánlattevő2) a Kbt. hatálya alá
tartozó, a nettó 700 000 000
forintot elérő vagy meghaladó
építési
beruházás
érdekében
lefolytatott
közbeszerzési
eljárásban nettó 700 000 000
forintot el nem érő értékben
szerződést
kötő
nyertes
ajánlattevő
Energetikai tanusítók

A
megfigyelésbe
gazdasági szervezetek

a tárgyidőszak
követő 60 nap

bevont a tárgyhót, illetve
tárgynegyedévet
követő hó 20. nap

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 136

2564

Gáz halmazállapotú
természetes gázszállítás

Havonkénti

FGSZ Földgázszállító
Zrt.

Netjogtár
24. oldal
a tárgyhónapot
követő 16. nap

1

Az „esemény” megfogalmazás alatt a közbeszerzési eljárásban kötött építési beruházási szerződés(eke)t magába
azonos eljárásban kötött építési beruházási szerződésekről adatszolgáltatónkként egy adatszolgáltatás történik.

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AGRÁRMINISZTÉRIUM
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

Nyilván-

2

tartási
száma
1257

3

1259

Az erdei fatermékek Évenkénti
termelése,
készletváltozása
és
erdészeti ársatatisztikák

4

1703

Tájékoztatás
az Negyedévenkénti
agrárgazdaság hiteleiről,
és a támogatás mellett
igényelhető
agrárgazdasági
hitelekről

Nettó fakitermelés

Évenkénti

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Állami erdőgazdaságok és a a tárgyévet köve
megfigyelésbe
bevont március 17.
erdőgazdálkodók
Állami erdőgazdaságok és a a tárgyévet köve
megfigyelésbe
bevont március 17.
erdőgazdálkodók
kereskedelmi
takarékszövetkezetek,
hitelintézetek

bankok, a tárgynegyedév
egyéb követő hó 15.

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 2
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
BELÜGYMINISZTÉRIUM
1
2

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2), 2. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (3), 3. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

Nyilván-

2

tartási
száma
1222

3

1228

4

1410

5

1477

6

1485

Személyés Havonkénti
járműforgalmi jelentés
Egységes
nyomozó Havonkénti
hatósági és ügyészségi
bűnügyi
statisztika
(azonos
a
Legfőbb
Ügyészség 2341 számú
adatgyűjtésével)
Adatszolgáltatás
a Évenkénti
köznevelési intézmények
tevékenységéről

Netjogtár
25. oldal

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

rendőrség

a tárgyidőszak
követő
hó
munkanap
rendőrség, ügyészség, Nemzeti
minden
hón
Adó- és Vámhivatal
ötödik napját köve
első munkanap

köznevelési intézmények

Az
egészségügyi Negyedévenkénti, A közszolgáltatásban résztvevő
intézmények
évenkénti
valamennyi fekvő és járóbeteg
árinformációi
szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény,
és
az
Országos
Mentőszolgálat
Beszámoló jelentés a Évenkénti
foglalkozás-egészségügyi
foglalkozás-egészségügyi
tevékenységet végző orvosok
alapszolgálatok
munkájáról

Október 15.

a tárgynegyedév
követő 1. nap, és
tárgyévet
köve
június 30.

a tárgyévet köve
február 15.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
26. oldal

7

1498

Jelentés
az
egyes
Eseményhez
Állami
tulajdonban, a tárgyhót köve
egészségügyben használt kötődő, évenkénti önkormányzati tulajdonban vagy hó 15., a tárgyév
eszközök állományának
magántulajdonban álló fekvőbeteg követő január 31.
változásáról
és
önálló
járóbeteg
ellátó
intézmények,
orvosés
egészségtudományi
egyetemek,
egyházak, honvédség fekvőbeteg
intézményei

8

1501

Jelentés a közforgalmú
Havonként
gyógyszertárak
évenként
támogatott
és
nem
támogatott
gyógyszerforgalmáról
(gyógyszertáranként,
gyógyszerenként,
megyénként és országos
összesítésben)

9

1514

Havi Egészségbiztosítási Havonkénti
statisztikai jelentés

társadalombiztosítási
a tárgyidőszak
kifizetőhelyek
követő hó 11. napj

10

1576

Jelentés az egészségügyi Évenkénti
ellátás beruházási és
felújítási
kiadásainak
alakulásáról

11

1578

Jelentés
gyógyszertárakról

(1)
A
közszolgáltatásban
résztvevő valamennyi fekvő és
járóbeteg
szakellátást
nyújtó
egészségügyi
intézmény,
az
Országos
Mentőszolgálat,
az
Országos Vérellátó Szolgálat; és a
magánszolgáltatásban
résztvevő
valamennyi fekvő és járóbeteg
szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény, amennyiben vagy éves
nettó árbevétele vagy a tárgyévi
beruházása eléri a 100 millió
forintot.
(2) A települési önkormányzatok
Valamennyi működési engedéllyel
rendelkező
közforgalmú
és
intézeti gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti
és
Élelmezés-egészségügyi
Intézet
közreműködésével

a Évenkénti

ill.

Közforgalmú gyógyszertárak és
a tárgyidőszak
intézeti gyógyszertárak közvetlen követő második
lakossági gyógyszerellátást végző 1., ill. a tárgyév
részlegei
(Nemzeti követő február 15.
Egészségbiztosítási
Alapkezelő
által)

a tárgyévet köve
március 31.

a tárgyévet köve
február 28.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 12

1626

Adatgyűjtés
az Évenkénti
egészségügyi
ágazati
munkaügyi
és
bérnyilvántartási
rendszeréhez

13

1913

Havi
jelentés
a Havonkénti
gyógyszernagykereskedők
gyógyszer
kiszállításairól, valamint
a gyógyszergyártók saját
előállítású termékeinek
kiszállításairól

14

1914

Jelentés
gyermekgondozási
és örökbefogadói
igénybevevőkről

a Negyedévenkénti
díjat
díjat

Netjogtár
27. oldal

A nem MÁK számfejtési körbe
tartozó, valamint a tárgyévben
MÁK számfejtési körből kilépett
érvényes működési engedéllyel
rendelkező,
közszolgáltatásban
résztvevő
egészségügyi
szolgáltatók,
kivéve:
Magyar
Honvédség
Egészségügyi
Központ,
a
központi
illetményszámfejtési
körbe
(KIRÁ-ba) nem tartozó egyházi
fenntartású
szakorvosi
fekvőbeteg-ellátó
intézetek,
valamint a fekvő vagy járóbeteg
szakellátást
nem
nyújtó
vállalkozási,
vagy
egyéni
gazdasági
tevékenység
formájában működő egészségügyi
szolgáltatók.
valamennyi,
a
Nemzeti
Egészségbiztosítási
Alapkezelő
honlapján közzétett mindenkor
hatályos
gyógyszertörzsben
szereplő
gyógyszert
kiszállító
gyártó és gyógyszernagykereskedő és saját előállítású
a gyógyszertörzsben szereplő termékeit kiszállító gyártó
társadalombiztosítási
kifizetőhelyek

a tárgyévet köve
február 28.

a tárgyidőszak
követő hónap 1
nap

a tárgynegyedév
követő hónap 1
napja

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
28. oldal

15

2349*

Jelentés a büntetésFélévenkénti
végrehajtási
pártfogó
felügyelői
tevékenységről

Büntetés-végrehajtás
Parancsnoksága

Országos

a
tárgyfélév
követő hó 10. nap

16

2395

Jelentés
a
lezárt Negyedévenkénti
keresőképtelen esetekről

társadalombiztosítási a tárgynegyedév
kifizetőhelyek
követő hónap 11.

17

2396

Jelentés
a Negyedévenkénti
csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről

társadalombiztosítási a tárgynegyedév
kifizetőhelyek
követő hónap 11.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
29. oldal

4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Országos Meteorológiai Szolgálat

a tárgyévet köve
szeptember 30.

Nyilván-

2

tartási
száma
1066*

Levegőtisztaság-védelmi Évenkénti
adatok

5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 2
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
A

1
2

B

C

D

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (4), 4. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (5), 5. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

E

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 1

Címe

Gyakoriság

Nyilván-

Netjogtár
30. oldal

Adatszolgáltatók
meghatározása

Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

2

tartási
száma
1382

3

1390

A helyi közutak és hidak Évenkénti
adatai

4

1392

A
hajózási Évenkénti
engedélyesek,
közforgalmú
kikötők,
saját használatú kikötők
és vízi úszólétesítménye
k adatai

Budapest
Főváros a tárgyévet köve
Kormányhivatala (BFKH)
február 28.

5

1399

A vízi utak fenntartási Évenkénti
munkái és költségei

vízi utak fenntartását
vízügyi igazgatóságok

6

1812

Vasúti infrasruktúra, Évenkénti
közlekedési
eszközök,
üzemi
és
szállítási
teljesítmények adatai

nem keskeny nyomtávú vasúti a tárgyévet köve
pályahálózat
működtetésére április 30.
tudomásul
vett
bejelentéssel
rendelkező
pályahálózat
működtetését végző, valamint a
vasúti
áruszállításhoz
és
személyszállításhoz
szükséges
működési engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek.

A gazdálkodást jellemző Negyedévenkénti
fontosabb adatok

a szállítás, raktározás ágazatba
a tárgyidőszak
sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI követő 30. nap
Közlekedés Tudományi Intézet
Nonprofit Kft., Magyar Közút
Nonprofit
Zrt.,
Nemzeti
Útdíjfizetési
Szolgáltató
Zrt.,
valamint
autópályákat
kezelő
illetve üzemeltető,- és egyéb
kijelölt vállalkozások
települési
önkormányzatok a tárgyévet köve
(Budapesten kerületenként)
február 28.

végző

a tárgyévet köve
május 30.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. áru-

és Havonkénti

Netjogtár
31. oldal

7

1857

A kikötői
hajóforgalom

Magyarországi
kikötők
és a tárgyhót köve
rakodási engedéllyel rendelkező hó 10.
vállalkozások

8

2222

Az út
adatai

infrastruktúra Évenkénti

az
utak
fejlesztésével
és a tárgyévet köve
üzemeltetésével
foglalkozó szeptember 30.
szervezetek

9

2223

A vasút infrastruktúra Évenkénti
adatai

a vasutak fejlesztésével és a tárgyévet köve
üzemeltetésével
foglalkozó szeptember 30.
szervezetek

10

2224

A vízi út infrastruktúra Évenkénti
adatai

a vízi utak fejlesztésével és a tárgyévet köve
üzemeltetésével
foglalkozó szeptember 30.
szervezetek

11

2225

A hálózati közlekedési Évenkénti
infrastruktúra felügyeleti
adatai

a hálózati közlekedés (út, vasút, a tárgyévet köve
vízi út) felügyeletével megbízott szeptember 30.
szervezet

12

2226

A közlekedés rendészet Évenkénti
ráfordítás adatai

az
országos
közutakhoz, a tárgyévet köve
önkormányzati utakhoz és vízi szeptember 30.
utakhoz kapcsolódó rendészeti
feladatot ellátó szervezet

13

2227

A közlekedési hálózati Évenkénti
infrastruktúra
központilag
nyilvántartott
hitelszolgálati adatai

az állam által átvállalt, a a tárgyévet köve
vasutakra, az utakra, a vízi utakra szeptember 30.
vonatkozó, hitelszolgálati adatokat
kezelő szervezet

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 14

2246

Légijárművek és az Évenkénti
alkalmazott személyzet
adatai

15

2247

Légiszállítási Évenkénti
teljesítmények adatai

16

2248

Légiszállítás az indulási Negyedévenkénti
és célállomások szerint

17

2249

Légiszállítás a repülés Évenkénti
szakaszai szerint

18

2250

Légitársaságok Évenkénti
pénzügyi adatai

19

2251

Magyarországi Negyedévenkénti
repülőterek
forgalmi
adatai

Netjogtár
32. oldal

valamennyi menetrend szerinti
és/vagy nem menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek
központi
ügyintézési
helye
Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti
és/vagy nem menetrend szerinti
kereskedelmi
légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek
központi
ügyintézési
helye
Magyarországon található
a kijelölt nemzetközi menetrend
szerinti és/vagy nem menetrend
szerinti légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek
központi
ügyintézési
helye
Magyarországon található
valamennyi
nemzetközi
menetrend
szerinti
légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek
központi
ügyintézési
helye
Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti
és/vagy nem menetrend szerinti
légijáratokat
üzemeltető
kereskedelmi
légitársaságok,
amelyek központi ügyintézésének
helye Magyarországon található

a tárgyévet köve
március 31.

a tárgyévet köve
január 31.

a tárgynegyedév
követő hó 30.

a tárgyévet köve
január 31.

a tárgyévet köve
május 31.

Magyarországon
található a tárgynegyedév
nemzetközi
kereskedelmi követő hó 20.
repülőterek, valamint egyes nem
nemzetközi repülőterek

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUMx
A
1
Nyilvántartási
száma

1

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (6), 6. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
33. oldal

2

2030

Jelentés az igazságügyi Évenkénti
pártfogó
felügyelői
tevékenységről

fővárosi
és
kormányhivatalok

vármegyei

a tárgyévet köve
január 20.

3

2031

Jelentés a közvetítői Évenkénti
tevékenységről

közvetítők
a
közvetítőket a tárgyévet köve
foglalkoztató jogi személyek
január 31.

7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
A
1
Nyilvántartási
száma

1

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (7), 7. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
34. oldal

2

1434

Jelentés a felsőoktatási Évenként kétszeri
intézmények első félévi
és
második
félévi
helyzetéről

felsőoktatási intézmények

első
november
második
április 15.

félévr
1
félévr

3

1435

felsőoktatási intézmények

a tárgyévet köve
január 20.

4

1438

Jelentés az év folyamán Évenkénti
oklevelet
tudományos
fokozatot
címet
és
felsőfokú
illetve
szakirányú
szakképzettséget
szerzett hallgatókról
Jelentés
a Évenkénti
közművelődési
tevékenységekről

5

1441

Jelentés
a Évenkénti
magyarországi
állatkertek, vadasparkok
és
kultúrparkok
tevékenységéről

állatkertek
kultúrparkok

6

1442

Jelentés a könyvtárak Évenkénti
helyzetéről
és
tevékenységéről

települési,
munkahelyi, a tárgyévet köve
felsőoktatási és szakkönyvtárak, március 15.
nemzeti könyvtár

7

1444

Muzeális intézmények Évenkénti
adatai

Valamennyi
alapfeladatként a tárgyévet köve
közművelődési
tevékenységet március 1.
folytató költségvetési szerv, civil
szervezet
(civil
társaság,
egyesület,
alapítvány),
közalapítvány, gazdasági társaság,
vállalkozás, egyéni vállalkozás

vadasparkok

muzeális intézmények

a tárgyévet köve
január 31.

a tárgyévet köve
január 31.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. Jelentés a kiállításokról

Évenkénti

Netjogtár
35. oldal

8

1445

9

1446

Jelentés a
működéséről

10

1447

Jelentés
az Évenkénti
előadó-művészeti
szervezetek
(színházak
és
táncegyüttesek)
tevékenységéről

EMTV.
hatálya
alá
eső a tárgyévet köve
előadó-művészeti szervezetek - február 15.
színházak, szabadtéri színházak,
opera, táncegyüttesek

11

1451

Jelentés
hangversenyekről

12

2220

13

2536

Adatszolgáltatás a nem Évenkénti
állami
felsőoktatási
intézmények
oktatási
kiadásairól
Adatszolgáltatás
a Évenkénti
szakképző intézmények
tevékenységéről

Hangversenyszervez
ő a tárgyévet köve
szervezetek, Emtv. hatálya alá eső február 15.
előadó-művészeti szervezetek, zenekarok, énekkarok
A nem állami felsőoktatási a tárgyévet köve
intézmények
május 31.

levéltárak Évenkénti

a Évenkénti

kiállítást szervezők

a tárgyévet köve
március 1.

levéltárak

a tárgyévet köve
március 1.

szakképző
intézmények
és október 15.
többcélú szakképző intézmények

8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
1

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (8), 8. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
36. oldal

MINISZTERELNÖKSÉG
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

Nyilván-

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

2

tartási
száma
1229

3

1621

Önkormányzati Évenkénti
törzsadattár

fővárosi
és
kormányhivatalok

vámegyei

a tárgyévet köve
február 20.

4

1622

Önkormányzati Évenkénti
törvényességi felügyeleti
statisztika

fővárosi
és
kormányhivatalok

vármegyei

a tárgyévet köve
január 20.

5

2118

fővárosi
és
kormányhivatalok

vármegyei

a tárgyévet köve
február 15.

6

2350

Külföldiek Évenkénti
magyarországi
ingatlanszerzésének
engedélyezéséről
szóló
statisztika
A jegyző hatáskörébe Évenkénti
tartozó
birtokvédelmi
eljárások statisztikája

7

2453

Keskeny
nyomtávú Évenkénti
vasúti
infrastruktúra,
közlekedési
eszközök,
üzemi
és
szállítási
teljesítmények adatai

keskeny
nyomtávú
vasúti a tárgyévet köve
pályahálózaton
vasúti április 30.
személyszállítási
szolgáltatást
vagy vasúti árutovábbítást végző
szervezet

Hatósági statisztika

Évenkénti

közigazgatási hatósági ügyekben a tárgyévet köve
eljáró államigazgatási szervek, január 31.
helyi önkormányzatok

a helyi önkormányzatok jegyzői, a tárgyévet köve
fővárosi
és
vármegyei január 31.
kormányhivatalok

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
37. oldal

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

Nyilván-

2

tartási
száma
1249

3

1269

A
termelőeszközök Havonkénti
árjelentése

4

1270

A mezőgazdasági gépek Negyedévenkénti
forgalma

5

1280

Vágóhidak
vágása

6

1282

Műtrágya értékesítés

Negyedévenkénti

7

2202

Dísznövénytermesztés

Évenkénti

8

2335

9

2385

10

2386

Vetőmagforgalmazás

Évenkénti

11

2387

Takarmánygyártás

Évenkénti

1

Lehalászás

Évenkénti

élőállat Havonkénti

Az
élelmiszeripar Évenkénti
pénzügyi
mutatóinak
alakulása
Élelmiszeripari Többévenkénti
kapacitásfelmérés

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

halastóval
és/vagy
intenzív a tárgyévet követ
haltermelő üzemmel rendelkező március 31.
gazdálkodó szervezetek és egyéni
gazdaságok

a mezőgazdasági termelőeszköz
a
tárgyhónap
kereskedelemmel
foglalkozó követő hó 15.
kijelölt vállalkozások
mezőgazdasági termelőeszköz a tárgynegyedév
(gépek
és
alkatrészek) követő hó 15.
kereskedelemmel
foglalkozó
vállalkozások
valamennyi
vágóhíd

engedélyezett

a
tárgyhónap
követő hó 10.

a műtrágya előállítással, a a tárgynegyedév
mezőgazdasági
termelőeszköz követő hó 15.
kereskedelemmel
foglalkozó
vállalkozások
dísznövénytermesztéssel a tárgyévet köve
foglalkozó kijelölt szervezetek és március 31.
gazdálkodók

az
élelmiszer,italés a tárgyévet köve
dohánytermék gyártása ágazatba március 1.
sorolt gazdálkodó szervezetek
az
élelmiszer,italés a tárgyévet köve
dohánytermékek
gyártásával március 31.
foglalkozó, kijelölt szervezetek
szaporítóanyag forgalmazással
a tárgyidőszak
foglalkozó vállalkozások
követő szeptemb
1.
Engedélyezett a tárgyévet köve
takarmány-előállító létesítménnyel április 30.
rendelkező vállalkozások

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (9), 9. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 12

2416

Mezőgazdasági Évenkénti
biztosítások

13

2436

14

2555

Biológiai termésnövelők Évenkénti
forgalmazása

15

2556

Állattartó gazdaságok Többévenkénti
takarmányfelhasználása

Biomassza felhasználás

Évenkénti

Netjogtár
38. oldal

mezőgazdasági
biztosítással
foglalkozó biztosító társaságok és
biztosítási egyesületek
Energiahordozóként
szilárd
biomasszát hasznosító erőművek,
fűtőművek
Termésnövelő szerek gyártásával,
kereskedelmével
foglalkozó
kijelölt vállalkozások
A kijelölt állattartó szervezetek és
kiemelt gazdák

a tárgyévet köve
február 28.

a tárgyévet köve
február 28.

a tárgyévet köve
február 15.

a tárgyévet köve
február 1.

10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

Nyilván-

2

tartási
száma
1523

3

2341

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

Vádképviseleti
Eseményhez
járási
és
járási
szintű
a tárgyidőszak
Informatikai Rendszer
kötődő
ügyészségek,
főügyészségek, követő hó 5. napja
fellebbviteli
főügyészségek,
Legfőbb Ügyészség

Egységes
nyomozó Havonkénti
hatósági és ügyészségi
bűnügyi
statisztika
(azonos
a
Belügyminisztérium
1228
számú
adatgyűjtésével)

rendőrség, ügyészség, Nemzeti
minden
hón
Adó- és Vámhivatal
ötödik napját köve
első munkanap

11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 2

1
2

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (10), 10. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (11), 11. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. -

Netjogtár
39. oldal

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
MAGYAR ENERGATIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
A
1

B
Címe

C
Gyakoriság

Nyilván-

2

tartási
száma
1321

3

1329

Energiamérleg
szektor

ipari Évenkénti

Havi Havonkénti
energiagazdálkodási
adatok

4

1335

Energiafelhasználási Évenkénti
beszámoló

5

2221

Energiamérleg Évenkénti
energiaszektor
energiahordozók

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

a ’B’ bányászatba (szénbányászat,
kőolajés földgázkitermelés nélkül), a ’C’
feldolgozóiparba (kokszgyártás és
kőolajfeldolgozás
nélkül),
az
’E’
Vízellátás; szennyvíz
gyűjtése,
kezelése,
hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés ágba és
az
’F’
építőiparba
sorolt,
megfigyelésbe bevont szervezetek
mindazok
a
gazdasági
szervezetek, társaságok és egyéb
jogi személyiségek, amelyek
szénbányászattal-kitermelésselforgalmazással,
brikett-és
kokszgyártással, villamosenergia-,
kőolajés
földgáz-,
illetve
egyéb
energiahordozó
termeléssel,
-importtal és/ vagy- exporttal
foglalkoznak
1.) A ’G’,
’I’,’J’,’K’,’L’,’M’,’N’,’O’,’P’,’
Q’,’R’,’S’ gazdasági ágakba sorolt,
megfigyelésbe bevont szervezetek
2.)
Az
’A’
gazdasági
ágba
(mezőgazdaság, erdőgazdálkodás
és halászat) sorolt, megfigyelésbe
bevont szervezetek
3.) A ’H’ gazdasági ágba (szállítás,
raktározás) sorolt, megfigyelésbe
bevont szervezetek
1.) Mindazok a gazdasági
szervezetek,
amelyek
energia-hordozó
termeléssel,
készletezéssel,
energiahordozó
belés
külkereskedelmével,
tüzelőanyagnemesítéssel, villamosenergiatermeléssel,
távhő-termeléssel
illetve szolgáltatással foglalkoznak
2.)
Mindazok
a
gazdasági
szervezetek,
amelyek
villamosenergia,
földgáz,
elosztással, szállítással; PB-gázszolgáltatással foglakoznak

a tárgyévet köve
április 15.

a tárgyidőszak
követő hónap 1
nap

1.) a tárgyév
követő április 30.;
2.) és 3.) a tárgyév
követő március 31

a tárgyévet köve
március 31.
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Netjogtár
40. oldal

6

2261

Kőolaj és kőolajtermék Havonkénti
forgalom

Mindazok
a
gazdasági a tárgyhót köve
szervezetek amelyek kőolaj és hónap 20. nap
kőolajtermék
termeléssel,
készletezéssel
belés
külkereskedelmével foglalkoznak

7

2437

Kőolajtermékek Hetenkénti
fogyasztói árai

Belföldi
fogyasztásban
a
a tárgyidőszak
vonatkozó jogszabály (20/2004. követő nap 10 óra
GKM
rendelet)
szerint
meghatározottak alapján piaci
részesedéssel bíró társaságok.

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi
CLV. törvény 29. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel
ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL
A
1
Nyilván-

2

1

tartási
száma
1294

B
Címe

C
Gyakoriság

D
Adatszolgáltatók
meghatározása

Jelentőlap a jogerős
Eseményhez
járásbíróságok
határozattal
befejezett kötődő
ítélőtáblák Kúria
büntető eljárás fiatalkorú
vádlottairól

E
Az
adatszolgáltatá
beérkezési
határideje

törvényszékek ütemterv szerint

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (12), 12. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
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1295

4

1641

Jelentőlap a jogerős
Eseményhez
járásbíróságok
határozattal
befejezett kötődő
ítélőtáblák Kúria
büntető eljárás felnőtt
korú vádlottairól
A
cégbíróságok Havonkénti
a törvényszékek
ügyforgalmi adatai

Netjogtár
41. oldal

törvényszékek ütemterv szerint

a tárgyhót köve
15. munkanap

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez 1
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program A hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések
és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. § (1) bekezdés
szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1
2

A
nyilvántartási
szám
1005

B
címe
Reprezentatív
árstatisztika

C
száma

külkereskedelmi 98/715/EK

549/2013/EU
3

1006

Fogyasztói árösszeírás

2016/792/EU
2020/1148

4

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások 1165/98/EK
árjelentése
1893/2006/EK

656/2007/EK
2019/2152/EU
2020/1197/EU

1

A Bizottság (98/715
Közösségben a nemzeti é
2223/96/EK tanácsi ren
mennyiségek mérésével
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről.
Az Európai Parlament
május 11.) a harmonizál
valamint a 2494/95/EK ta
A Bizottság (EU) 2020/1
harmonizált fogyasztói
2016/792 európai par
módszertani és technikai
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Bizottság 656/2007/E
csoportok (MIGS) me
statisztikákról szóló 116
586/2001/EK rendelet m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m

Megállapította: 581/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (13), 13. melléklet. Hatályos: 2023. I. 1-től.
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Hatály: 2023.I.1. 5

1019

Az egészségügyi ellátás állás- és (EU) 2022/2294
létszámkimutatása

6

1023

Éves építőipar-statisztikai szakmai 1893/2006/EK
jelentés

7

1032

Alapinformációk
az
gazdasági szervezetekről

alakuló 2019/2152/EU
2020/1197/EU

8

1035

Jelentés az utazásszervező
-közvetítő tevékenységről

9

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

és 692/2011/EU
1893/2006/EK
973/2007/EK

2019/2152/EU

1045
10

Jelentés a kiskereskedelem
vendéglátás eladási forgalmáról

és 1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

2019/2152/EU
2020/1197/EU

1058

Jelentés
a
települések 1099/2008/EK
villamosenergia-ellátásáról
2009/72/EK

1059

Jelentés
gázellátásáról

11

12

a

települések 1099/2008/EK
2009/73/EK
2016/1952/EU

Netjogtár
42. oldal

A Bizottság (EU) 20
1338/2008/EK európai
egészségügyi létesítmén
erőforrásokra és az eg
statisztika tekintetében t
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének létr
3037/90/EGK tanácsi ren
területekre vonatkozó EK
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament é
6.) a turizmusra vonatko
irányelv hatályon kívül h
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Bizottság 973/2007/E
tevékenységek statisztik
végrehajtó egyes meg
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika te
helyezéséről.
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
A Bizottság 1503/2006/E
statisztikákról szóló 11
módosításáról a változók
összeállítási gyakorisága
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
A villamos energia bels
2003/54/EK irányelv hatá
Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
A földgáz belső piacára
irányelv hatályon kívül h
A földgáz- és villamosen
a 2008/92/EK irányelv ha
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Hatály: 2023.I.1. 1060
13

1061

Jelentés a települések távfűtés- és 1099/2008/EK
melegvízellátásáról
2012/27/EU

Települési hulladékgazdálkodás

2150/2002/EK

14
1062

Települési
szennyvízelvezetés
szennyvíztisztítás

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek 2019/2152/EU
és egyéb költségvetési kutatóhelyek
kutatási, fejlesztési adatairól
2020/1197/EU

15

16

vízellátás, 91/271/EGK
és 2000/60/EK

1072

Jelentés
a
felsőoktatási 2019/2152/EU
intézményekben
működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
2020/1197/EU

1074

Jelentés a vállalkozások kutatási, 2019/2152/EU
fejlesztési adatairól

17

18

2020/1197/EU

1078
19

Részletező adatok az új lakások, 1165/98/EK
üdülők felépítéséről
2019/2152/EU
2020/1197/EU

1081
20

Építési engedélyek, egyszerű és 1165/98/EK
ellenőrzött
bejelentéshez
kötött 2019/2152/EU
építési tevékenységek
2020/1197/EU

1084
21

A
kalászos
terméseredménye

gabonák 543/2009/EK

Netjogtár
43. oldal

Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
Az Európai Parlament és
25.) az energiahatékony
módosításáról, valamint
kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament
november 25.) hulladékr
A Tanács 91/271/EGK ir
kezeléséről;
Az Európai Parlament és
23.) a vízvédelmi pol
meghatározásáról.
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;

A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament é
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 1085
22
1087

Főbb
terméseredményei

növénykultúrák 543/2009/EK

Állatállomány,december 1.

1165/2008/EK

23
1092

Növénytermesztési
termékek, 138/2004/EK
zöldségfélék,
gyep
és
nád
termelése, felhasználása és nettó 543/2009/EK
árbevétele

1094

Gyümölcs-és
szőlőtermesztés, 138/2004/EK
felhasználás és nettó árbevétel
543/2009/EK

1095

Állatállomány-változás, vágóállatok 138/2004/EK
és
állati
termékek
termelése,felhasználása és nettó
árbevétele
Jelentés a felvásárlásról
138/2004/EK

24

25

26
1097
27
1099

Áruforgalmi mérleg

138/2004/EK

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

138/2004/EK

1117

Munkaerőköltség-felvétel

530/1999/EK

28
29
30
450/2003/EK
224/2007/EK
2019/2152/EU

1180
31
1198
32

A
vasúti
áruszállítás 2018/643/EU
(árutovábbítás) adatai
Adatfelvételi
lap
a
Duna 425/2007/EK
magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról
1304/2007/EK

2018/974/EU
1405
33

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről 530/1999/EK
és keresetekről
1916/2000/EK

Netjogtár
44. oldal

Az Európai Parlament é
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK, 9
93/25/EGK tanácsi iránye
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség

Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
A Tanács 530/1999/EK
keresetfelvételi
statis
statisztikákról;
Az Európai Parlament és
27.) a munkaerőköltség-i
A Bizottság 224/2007/EK
rendeletnek
a
munk
tevékenységek tekintetéb
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika te
helyezéséről.
Az Európai Parlament
április 18.) a vasúti közle
A Bizottság 425/2007
áruszállítással kapcsolat
parlamenti és tanácsi ren
A Bizottság 1304/2007/
áruszállítási módokra v
létrehozása céljából a 95
rendelet, a 91/2003/EK
tanácsi rendelet módosít
AZ EURÓPAI PARLAME
belvízi áruszállítással kap
A Tanács 530/1999/EK
keresetfelvételi statisztik
statisztikákról;
A Bizottság 1916/2000/
szerkezetére vonatkozó
tekintettel a struktu
munkaerőköltség-felvéte
rendelet végrehajtásáról
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Hatály: 2023.I.1. 1470
34

Nemzetközi üzleti és
szolgáltatások

szállítási 184/2005/EK
707/2009/EK

555/2012/EU

2016/1013/EU

1633
35
1646
36

A szerencsejátékokra fordított 549/2013/EU
kiadások és a szerencsejátékokból
származó bevételek alakulása
Jelentés a kiskereskedelem és 1553/89/EGK
vendéglátás eladási forgalmáról
árucsoportonként
549/2013/EU
2019/516/EU

1654
37

A közúti teherszállítás belföldi és 2163/2001/EK
nemzetközi teljesítményei
6/2003/EK
70/2012/EU

1658
38

1725

Statisztikai jelentés a bevett 549/2013/EU
egyházak, a bejegyzett egyházak, a
nyilvántartásba
vett
egyházak,
továbbá azok belső egyházi jogi
személyeinek tevékenységéről
Repülőterek forgalmi adatai
437/2003/EK

39
1358/2003/EK

158/2007/EK

1726
40

Jelentés
a
kereskedelmi 2019/2152/EU
tevékenységet folytatókról
2020/1197/EU

Netjogtár
45. oldal

Az Európai Parlament é
12.) a fizetési mérlegge
és a közvetlen külföldi be
statisztikákról;
A Bizottság 707/2009/E
mérleggel, a szolgáltatá
külföldi befektetésekke
184/2005/EK
európai
adatszolgáltatási követel
Bizottság 555/2012/EU r
a
szolgáltatások
nem
közvetlentőke-befektetés
184/2005/EK európai pa
és fogalom-meghatározá
AZ EURÓPAI PARLAME
(2016. június 8.) a fiz
kereskedelmével és a kü
közösségi statisztikákról
AZ EURÓPAI PARLAM
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről.
A Tanács 1553/89/EG
hozzáadottérték-adóból
egységes rendszeréről;
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
AZ EURÓPAI PARLAME
(2019. március 19.) a
összehangolásáról, valam
az 1287/2003/EK, Eurat
(GNI-rendelet) (EGT-von
A Bizottság 2163/200
árufuvarozás statisztikai
rendelkezésekről;
A Bizottság 6/2003/EK
áruszállítás-statisztika ad
Az Európai Parlament é
18.) a közúti árufuvarozá
AZ EURÓPAI PARLAM
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről.

Az Európai Parlamen
február 27.) a légi s
vonatkozó statisztikai ad
A Bizottság 1358/2003/E
áru- és postaiküldemény
szóló
437/2003/EK
végrehajtásáról, valamin
A Bizottság 158/2007/EK
rendeletnek a közösség
módosításáról (EGT vona
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
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Hatály: 2023.I.1. 1751
41

Havi jelentés az energiaszektor 1893/2006/EK
termékeiről
973/2007/EK
2019/2152/EU

1758

A
mezőgazdasági, 138/2004/EK
erdőgazdálkodási,
halászati
tevékenységet végzők ráfordításai 1893/2006/EK
és árbevételei

1764

Adatlap a statisztikai regiszter 2019/2152/EU
adatainak felülvizsgálatához

42

43

2020/1197/EU

1791

Baromfikeltetés

617/2008/EK

44
1308/2013/EU

1799
45

Jelentés a folyó környezetvédelmi 295/2008/EK
ráfordításokról
és
a
környezetvédelmi beruházásokról
538/2014/EU

1824

Takarmányok értékesítési ára

138/2004/EK

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára 138/2004/EK

1827

Állatgyógyászati
készítmények 138/2004/EK
értékesítési ára
Építőipari tevékenységek ára
1165/98/EK
98/715/EK

46
47
48
1831
49

2019/2152/EU
2020/1197/EU

Netjogtár
46. oldal

Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Bizottság 973/2007/E
tevékenységek statisztik
végrehajtó egyes meg
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika te
helyezéséről.
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Bizottság 617/2008/E
tanácsi rendeletnek a
forgalmazása tekintetéb
szabályok megállapításár
A mezőgazdasági termék
922/72/EGK, a 234/79/E
rendelet hatályon kívül h
Az Európai Parlamen
március 11.) a vállalkozá
Az Európai Parlament és
16.) az európai környe
rendeletet módosításáró
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
A Bizottság (98/715/EK)
a nemzeti és regionális
tanácsi rendelet A. me
mérésével kapcsolatos el
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
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Hatály: 2023.I.1. 1840
50

1846

Az információs és kommunikációs 2019/2152/EU
technológiák
állományának
minőségi és mennyiségi adatai
2022/1344/EU

Székhely és telepi adatok

696/93/EGK

51
1893/2006/EK

2019/2152/EU
2020/1197/EU

1852

Üzletek és más telepek adatai

2019/2152/EU

52
2020/1197/EU

1869
53

Tehéntej
felvásárlása
tejtermékek előállítása

és 96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU

1870
54

Tej- és tejtermékek termelése, 96/16/EK
felvásárlása, felhasználása és nettó
árbevétele
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU

Netjogtár
47. oldal

Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2022/1
az „IKT-használat és el
2023-as
referenciaévr
előírásainak az (EU) 20
alapján történő megállap
A Tanács 696/93/EGK
termelési rendszer megf
egységekről;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 96/16/EK irán
statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK
tejtermékek statisztikai
végrehajtására vonatkoz
Az Európai Parlame
(2003.december 5.) a te
96/16/EK tanácsi irányel
A Bizottság 2005/288/E
tejtermékek statisztikai
végrehajtására vonatkoz
határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2
felméréséről szóló 96/1
rendelkezések megállap
módosításáról.
A Tanács 96/16/EK irán
statisztikai felméréséről;
A Bizottság 97/80/EK
tejtermékek statisztikai
végrehajtására vonatkoz
Az Európai Parlame
(2003.december 5.) a te
96/16/EK tanácsi irányel
A Bizottság 2005/288/E
tejtermékek statisztikai
végrehajtására vonatkoz
határozat módosításáról;
A Bizottság határozata (2
felméréséről szóló 96/1
rendelkezések megállapí
97/80/EK bizottsági hatá

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 1892

Jelentés
a
környezetvédelmi 295/2008/EK
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek
előállításáról
és 538/2014/EU
szolgáltatások nyújtásáról

1933

Éves jelentés
összetételéről

55

56

a

beruházások 1893/2006/EK

1445/2007/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai 1445/2007/EK
Összehasonlítási Program (ECP)
alapján

1965

Jelentés a nem üzleti céllal 692/2011/EU
üzemeltetett közösségi, szabadidős
szálláshelyekről
Jelentés a repülőterek forgalmáról 437/2003/EK

57

58
1966
59

1358/2003/EK
158/2007/EK

Netjogtár
48. oldal

Az Európai Parlamen
március 11.) a vállalkozá
Az Európai Parlament és
16.) az európai környe
rendeletet módosításáró
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament
december 11.) a vásá
szolgáltatására, valam
közzétételére vonatkozó
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
december 11.) a vásá
szolgáltatására, valamint
kiszámítására
és
k
megállapításáról.
Az Európai Parlament é
6.) a turizmusra vonatko
irányelv hatályon kívül h
Az Európai Parlamen
február 27.) a légi s
vonatkozó statisztikai ad
A Bizottság 1358/2003/E
áru- és postaiküldemény
szóló
437/2003/EK
végrehajtásáról, valamin
A Bizottság 158/2007/EK
rendeletnek a közösség
módosításáról (EGT vona
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Hatály: 2023.I.1. 2009

Negyedéves munkaügyi jelentés

60

1165/98/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

453/2008/EK
1062/2008/EK

19/2009/EK

329/2009/EK

2019/2152/EU
2020/1197/EU

2010

Intrastat kiszállítás

2019/2152/EU

61
2020/1197/EU

2012

Intrastat beérkezés

2019/2152/EU

62
2020/1197/EU

Netjogtár
49. oldal

A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
Az Európai Parlament és
27.) a munkaerőköltség-i
Az Európai Parlament és
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/E
statisztikákról szóló 11
módosításáról a változók
összeállítási gyakorisága
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament és
23.) a közösségi üres állá
adatokról;
A Bizottság 1062/2008/E
álláshelyekre vonatkoz
453/2008/EK európai
kiigazítási eljárások és m
végrehajtásáról;
A Bizottság 19/2009/EK
álláshelyekre vonatkoz
453/2008/EK európai p
meghatározása, az ad
adattovábbítási
jellem
meghatározása tekinteté
A Bizottság 329/2009/E
statisztikákról szóló 1
listájának frissítése, a
változókhoz használandó
történő módosításáról;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
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Hatály: 2023.I.1. 2120
63

Egészségügyi kiadás és bevétel 1338/2008/EK
adatok
2021/1901/EU

2130
64

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási 2223/96/EK
árjelentése
98/715/EK

588/2001/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK

549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2131
65
2132
66

A vasúti szállítás negyedéves 2018/643/EU
adatai
Jelentés a vállalkozások innovációs 2019/2152/EU
tevékenységéről
2020/1197/EU

2146
67

Az üzleti szolgáltatások árbevétel 1158/2005/EK
szerkezete
2019/2152/EU
2020/1197/EU

Netjogtár
50. oldal

Az Európai Parlament
december 16.) a nép
biztonságra vonatkozó kö
A Bizottság (EU) 2021/1
Parlament és Tanács
ellátással kapcsolatos kia
tekintetében történő vég
A Tanács 2223/96/EK
nemzeti és regionális szá
A Bizottság (98/715/EK)
a nemzeti és regionális
tanácsi rendelet A. me
mérésével kapcsolatos el
A Bizottság 588/2001/E
meghatározása vonatko
1165/98/EK tanácsi rend
A Bizottság 2002/990/EK
tanácsi rendelet A. me
volumenek mérésére von
magyarázatáról;
Az Európai Parlament és
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
április 18.) a vasúti közle
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament é
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;

Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;

A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 2157
68

Éves gazdaságstatisztikai jelentés 696/93/EGK
a szakosodott egységekről
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2161

A vasúti személyszállítás adatai

2018/643/EU

69
2193
70

Adatszolgáltatás az európai unión 2020/1197/EU
kívüli
külkereskedelmi
termékforgalomról
2019/2152/EU
2021/1225/EU

2210

Jelentés
a
központi
állami 2019/2152/EU
költségvetésben
K+F
célra
tervezett és kifizetett összegekről
2020/1197/EU

2219

Egyéni gazdaságok
összeírása

71

72

decemberi 138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK

2234
73

Adatszolgáltatás PPP projektekről

479/2009/EK

Netjogtár
51. oldal

A Tanács 696/93/EGK
termelési rendszer megf
egységekről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
április 18.) a vasúti közle
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A BIZOTTSÁG (EU) 20
július 27.) az (EU) 201
szerinti adatcserék sza
2020/1197 bizottsági
exportáló
tagállam
f
kötelezettségei tekinteté
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK,
hatályon kívül helyezésé
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
A Tanács 479/2009/E
Közösséget létrehozó s
követendő eljárásról szól
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Hatály: 2023.I.1. 2235
74

Havi teljesítménystatisztikai jelent

1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

656/2007/EK
461/2012/EU

549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2236
75

Negyedéves 696/93/EGK
teljesítménystatisztikai jelentés
1165/98/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

Netjogtár
52. oldal

A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
A Bizottság 586/2001/E
csoportok (MIGS) me
statisztikákról szóló 1165
Az Európai Parlament és
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/E
statisztikákról szóló 11
módosításáról a változók
összeállítási gyakorisága
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Bizottság 656/2007/E
csoportok (MIGS) me
statisztikákról szóló 116
586/2001/EK rendelet m
A Bizottság 461/2012/E
statisztikákról
szóló
1503/2006/EK, a 657
rendeletnek az új ipa
kiigazítások tekintetében
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 696/93/EGK
termelési rendszer megf
egységekről;
A Tanács 1165/98/EK ren
statisztikáról;
Az Európai Parlament és
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;
A Bizottság 1503/2006/E
statisztikákról szóló 11
módosításáról a változók
összeállítási gyakorisága
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
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Hatály: 2023.I.1. 2237
76

Negyedéves beruházásstatisztikai 1893/2006/EK
jelentés
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2239
77

Éves
jelentés

teljesítménystatisztikai 1165/98/EK
1618/1999/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK

479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

Netjogtár
53. oldal

Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 1165/98/EK re
statisztikákról;
A Bizottság 1618/1999/E
szerkezeti statisztikája m
szempontokról;
Az Európai Parlament és
6.) a rövid távú statisztik
módosításáról;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Tanács 479/2009/EK
Közösséget létrehozó s
követendő eljárásról szól
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
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Hatály: 2023.I.1. 2240

Éves beruházásstatisztikai jelentés

1618/1999/EK

78
1893/2006/EK

479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2242
79

Gazdaságszerkezeti
összeírás, 1165/2008/EK
2023. (gazdasági szervezetek)
1166/2008/EK
138/2004/EK
543/2009/EK

2243
80

Gazdaságszerkezeti
összeírás, 1165/2008/EK
2023. (egyéni gazdaságok)
1166/2008/EK
138/2004/EK
543/2009/EK

2374
81

Gazdaságszerkezeti
Összeírás, 1165/2008/EK
2023. (kiemelt egyéni gazdaságok)
1166/2008/EK
138/2004/EK
543/2009/EK

Netjogtár
54. oldal

A Bizottság 1618/1999
szerkezeti statisztikája m
szempontokról;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Tanács 479/2009/EK
Közösséget létrehozó s
követendő eljárásról szól
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK,
hatályon kívül helyezésé
Az Európai Parlament
november 19.) a gazdas
termelési módszereket
tanácsi rendelet hatályon
Az Európai Parlament
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK,
hatályon kívül helyezésé
Az Európai Parlament
november 19.) a gazdas
termelési módszereket
tanácsi rendelet hatályon
Az Európai Parlament
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK,
hatályon kívül helyezésé
Az Európai Parlament
november 19.) a gazdas
termelési módszereket
tanácsi rendelet hatályon
Az Európai Parlament
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
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82

Egyéni gazdaságok decemberi 138/2004/EK
összeírása
(kiemelt
egyéni
gazdaságok)
1165/2008/EK
543/2009/EK

2394

Éves regiszterkarbantartó kérdőív

696/93/EGK

83
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2414
84

Gazdasági
egységek
statisztikai jelentése

éves 696/93/EGK
1618/1999/EK
1893/2006/EK

479/2009/EK
549/2013/EU
2019/2152/EU
2020/1197/EU

2438
85

Kassza adatok
üzletláncoktól

kiskereskedelmi 2016/792/EU
2020/1148

2521

A távközlési szolgáltatás árbevétel 1209/2014/EU
adatai

2561

Az E-tanúsítás adatbázisból az 2012/27/EU
épületek energetikai jellemzőinek
átvétele

86

87

Netjogtár
55. oldal

Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlament
november 19.) az állatál
valamint a 93/23/EGK,
hatályon kívül helyezésé
Az Európai Parlament és
18.) a növénytermelési
959/93/EGK tanácsi rend
A Tanács 696/93/EGK
termelési rendszer megf
egységekről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
A Tanács 696/93/EGK
termelési rendszer megf
egységekről;
A Bizottság 1618/1999/E
szerkezeti statisztikája m
szempontokról;
Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
A Tanács 479/2009/EK
Közösséget létrehozó s
követendő eljárásról szól
AZ EURÓPAI PARLAME
(2013. május 21.) az E
európai rendszeréről;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
május 11.) a harmonizál
valamint a 2494/95/EK ta
A Bizottság (EU) 2020/1
harmonizált fogyasztói
2016/792 európai par
módszertani és technikai
A BIZOTTSÁG 1209/2
termékek tevékenység
magyarul: TESZOR) és
helyezéséről szóló 451/2
módosításáról.
AZ EURÓPAI PARLAM
(2012. október 25.) az
2010/30/EU irányelv mód
valamint a 2004/8/EK
helyezéséről.

388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet - az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól
Hatály: 2023.I.1. 2562
88

Havi jelentés
egységek
teljesítményéről

a

szakosodott 1893/2006/EK
gazdasági
2152/2019/EU
1197/2020/EU

2564
89

Gáz halmazállapotú természetes 2019/2152/EU
gázszállítás
2020/1197/EU

Netjogtár
56. oldal

Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes meghat
rendeltek módosításáról;
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m
Az Európai Parlament
november 27.) az eur
vállalkozásstatisztika ter
helyezéséről;
A Bizottság (EU) 2020/1
európai vállalkozásstati
területét szabályozó jog
2019/2152 európai par
előírások és szabályok m

AGRÁRMINISZTÉRIUM
1
2

A
nyilvántartási
szám
1257

B
címe
Nettó fakitermelés

C
száma
1893/2006/EK

177/2008/EK
295/2008/EK
2009/251/EK

192/2009/EK

Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament és
20.) a vállalkozások st
létrehozásáról és a 2186
helyezéséről;
Az Európai Parlament
március 11.) a vállalkozá
A Bizottság 2009/251/EK
európai parlamenti és
statisztikáihoz előállítand
statisztikai osztályozás
kiigazítások tekintetében
A Bizottság 192/2009/EK
statisztikai célú nyilván
177/2008/EK európai p
adatok Bizottság (Eurost
történő végrehajtásáról.
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1259

Az erdei fatermékek termelése, 1893/2006/EK
készletváltozása
és
erdészeti
árstatisztikák

Netjogtár
57. oldal

Az Európai Parlament
december 20.) a gazdasá
Rev. 2. rendszerének lét
valamint egyes megh
EK-rendeletek módosítás
Az Európai Parlament és
20.) a vállalkozások st
létrehozásáról és a 2186
helyezéséről;
Az Európai Parlament
március 11.) a vállalkozá
A Bizottság 2009/251/EK
európai parlamenti és
statisztikáihoz előállítand
statisztikai osztályozás
kiigazítások tekintetében
A Bizottság 192/2009/EK
statisztikai célú nyilván
177/2008/EK európai p
adatok Bizottság (Eurost
történő végrehajtásáról.

177/2008/EK
295/2008/EK
2009/251/EK

192/2009/EK

BELÜGYMINISZTÉRIUM

2

A
nyilvántartási
szám
1222

3

1410

1

B
címe
Személy- és járműforgalmi jelentés

C
száma
692/2011/EU

Adatszolgáltatás a köznevelési 452/2008/EK
intézmények tevékenységéről
912/2013/EU

4

1498

Jelentés az egyes egészségügyben 1338/2008/EK
használt eszközök állományának
változásáról
(EU) 2022/2294

5

1514

Havi
Egészségbiztosítási 883/2004/EK
statisztikai jelentés
987/2009/EK

6

1914

Jelentés a gyermekgondozási díjat 883/2004/EK
és
örökbefogadói
díjat
igénybevevőkről
987/2009/EK

7

2395

Jelentés a lezárt keresőképtelen 883/2004/EK
esetekről
987/2009/EK

Az Európai Parlament é
6.) a turizmusra vonatko
irányelv hatályon kívül h
Az Európai Parlament é
23.) az oktatással és a
statisztikák előállításáról
A Bizottság 912/2013/EU
és az egész életen
előállításáról és kidolgoz
európai parlamenti és
rendszerekre
vonatk
végrehajtásáról.
Az Európai Parlament
december 16.) a nép
biztonságra vonatkozó kö
A Bizottság (EU) 202
1338/2008/EK európai
egészségügyi létesítmén
erőforrásokra és az eg
statisztika tekintetében t
Az Európai Parlament é
29.) a szociális biztonság
Az Európai Parlament
szeptember 16.) a szoci
883/2004/EK
rendel
megállapításáról.
Az Európai Parlament é
29.) a szociális biztonság
Az Európai Parlament
szeptember 16.) a szoci
883/2004/EK
rendel
megállapításáról.
Az Európai Parlament é
29.) a szociális biztonság
Az Európai Parlament
szeptember 16.) a szoci
883/2004/EK
rendel
megállapításáról.
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2396

Jelentés a csecsemőgondozási díjat 883/2004/EK
igénybevevőkről
987/2009/EK

Netjogtár
58. oldal

Az Európai Parlament é
29.) a szociális biztonság
Az Európai Parlament
szeptember 16.) a szoci
883/2004/EK
rendel
megállapításáról.

ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM
1
2

A
nyilvántartási
szám
1066

B
címe
Levegőtisztaság-védelmi adatok

C
száma
2008/50/EK

Az Európai Parlament
21.) a környezeti levegő
elnevezésű programról;
2011/850/EU: A Bizottsá
a 2004/107/EK és a 2008
vonatkozó szabályoknak
kölcsönös információcs
megállapításáról.

2011/850/EU

ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
1
2

A
nyilvántartási
szám
1390

B
címe
A helyi közutak és hidak adatai

C
száma
1108/70/EGK
1384/79/EGK

3

1392

A
hajózási
engedélyesek, 91/672/EGK
közforgalmú
kikötők,
saját
használatú
kikötők
és
vízi 96/50/EK
úszólétesítmények adatai
2005/44/EK
2016/1629/EU

4

1812

5

1857

Vasúti infrastruktúra, közlekedési 2018/643/EU
eszközök,
üzemi
és
szállítási
teljesítmények adatai
A kikötői áru- és hajóforgalom
425/2007/EK
1304/2007/EK

2018/974/EU

A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
1108/70/EGK rendeletet
A tanács irányelve
személyszállításra von
kölcsönös elismeréséről;
A Tanács 96/50/EK irá
belvízi árufuvarozásra
hajóvezetői bizonyítvány
Az Európai Parlament
szeptember 7.) a közöss
folyami információs szolg
AZ EURÓPAI PARLAME
(2016. szeptember 1
követelmények megállap
2009/100/EK irányelv m
kívül helyezéséről.
Az Európai Parlament
április 18.) a vasúti közle

A Bizottság 425/2007
áruszállítással kapcsolat
parlamenti és tanácsi ren
A Bizottság 1304/2007/
áruszállítási módokra v
létrehozása céljából a 95
rendelet, a 91/2003/EK
tanácsi rendelet módosít
AZ EURÓPAI PARLAME
belvízi áruszállítással kap
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2222

Az út infrastruktúra adatai

1108/70/EGK

851/2006/EK

2223

A vasút infrastruktúra adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK
851/2006/EK

8

2224

A vízi út infrastruktúra adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK
851/2006/EK

9

2225

A
hálózati
közlekedési 1108/70/EGK
infrastruktúra felügyeleti adatai
1384/79/EGK
851/2006/EK

2226
10

A közlekedés rendészet ráfordítás 1108/70/EGK
adatai
1384/79/EGK
851/2006/EK

2227
11

A
közlekedési
hálózati 1108/70/EGK
infrastruktúra
központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
1384/79/EGK
851/2006/EK

KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM
A

B

59. oldal

A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me
A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me
A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me
A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me
A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me
A Tanács 1108/70/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
A Tanács 1384/79/EGK
belvízi közlekedéssel kap
elszámolási rend bevezet
módosításáról;
A Bizottság 851/2006/E
tanácsi rendelet I. mellék
feltüntetendő tételek me

1384/79/EGK

7

Netjogtár

C
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2

nyilvántartási
szám
1434

címe

3

1435

Jelentés az év folyamán oklevelet 452/2008/EK
tudományos fokozatot címet és
felsőfokú
illetve
szakirányú
szakképzettséget
szerzett 912/2013/EU
hallgatókról

4

2220

Adatszolgáltatás a nem állami 452/2008/EK
felsőoktatási intézmények oktatási
kiadásairól
912/2013/EU

5

2536

Adatszolgáltatás a szakképző 452/2008/EK
intézmények tevékenységéről

Netjogtár
60. oldal

száma

Jelentés
a
felsőoktatási 452/2008/EK
intézmények első félévi és második
félévi helyzetéről
912/2013/EU

Az Európai Parlament é
23.) az oktatással és a
statisztikák előállításáról
A Bizottság 912/2013/EU
és az egész életen
előállításáról és kidolgoz
tanácsi rendeletnek az
statisztikák tekintetében
Az Európai Parlament é
23.) az oktatással és a
statisztikák előállításáról
A Bizottság 912/2013/EU
és az egész életen
előállításáról és kidolgoz
tanácsi rendeletnek az
statisztikák tekintetében
Az Európai Parlament é
23.) az oktatással és a
statisztikák előállításáról
A Bizottság 912/2013/EU
és az egész életen
előállításáról és kidolgoz
tanácsi rendeletnek az
statisztikák tekintetében
Az Európai Parlament é
23.) az oktatással és a
statisztikák előállításáról
A Bizottság 912/2013/EU
és az egész életen
előállításáról és kidolgoz
tanácsi rendeletnek az
statisztikák tekintetében

912/2013/EU

MINISZTERELNÖKSÉG
1
2

A
nyilvántartási
szám
2453

B
címe

C
száma

Keskeny
nyomtávú
vasúti 2018/643/EU
infrastruktúra,
közlekedési
eszközök,
üzemi
és
szállítási
teljesítmények adatai

Az Európai Parlament
április 18.) a vasúti közle

AKI AGRÁRKÖZGAZDASÁGI INTÉZET NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ
TÁRSASÁG

2

A
nyilvántartási
szám
1269

3
4

1

B
címe

C
száma

A termelőeszközök árjelentése

138/2004/EK

1270

A mezőgazdasági gépek forgalma

138/2004/EK

1282

Műtrágya értékesítés

138/2004/EK

Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség
Az Európai Parlamen
december 5.) a közösség

MAGYAR ENERGETIKAI ÉS KÖZMŰ-SZABÁLYOZÁSI HIVATAL
A

B

C
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2

nyilvántartási
szám
1321

címe
Energiamérleg ipari szektor

1099/2008/EK

(EU) 2018/1999

(EU) 2018/2001
(EU) 2022/132

1329

Havi energiagazdálkodási adatok

1099/2008/EK
2019/2146/EU

4

1335

Energiafelhasználási beszámoló

61. oldal

száma

2012/27/EU

3

Netjogtár

1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/1999

(EU) 2018/2001
(EU) 2022/132

Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
Az Európai Parlament és
25.) az energiahatékony
módosításáról, valamint
kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a
rendelete az energiaunió
663/2009/EK és a 715/20
94/22/EK, a 98/70/EK,
2012/27/EU és a 2013/3
2009/119/EK és az (E
továbbá az 525/2013/EU
kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és
irányelve
a
megúju
használatának előmozdít
A Bizottság (EU) 20
energiastatisztikáról szó
rendeletnek az éves,
energiastatisztika aktua
módosításáról.
Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
A Bizottság (EU) 201
energiastatisztikáról szó
rendeletnek az éves,
energiastatisztika aktua
módosításáról.
Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
Az Európai Parlament és
25.) az energiahatékony
módosításáról, valamint
kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a
rendelete az energiaunió
663/2009/EK és a 715/20
94/22/EK, a 98/70/EK,
2012/27/EU és a 2013/3
2009/119/EK és az (E
továbbá az 525/2013/EU
kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és
irányelve
a
megúju
használatának előmozdít
A Bizottság (EU) 20
energiastatisztikáról szó
rendeletnek az éves,
energiastatisztika aktua
módosításáról.
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2221

Energiamérleg
energiahordozók

energiaszektor 1099/2008/EK
2012/27/EU
(EU) 2018/1999

(EU) 2018/2001

6

2261

Kőolaj és kőolajtermék forgalom

1099/2008/EK
2009/119/EK

7

2437

Kőolajtermékek fogyasztói árai

1999/280/EK

Netjogtár
62. oldal

Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
Az Európai Parlament és
25.) az energiahatékony
módosításáról, valamint
kívül helyezéséről;
Európai Parlament és a
rendelete az energiaunió
663/2009/EK és a 715/20
94/22/EK, a 98/70/EK,
2012/27/EU és a 2013/3
2009/119/EK és az (E
továbbá az 525/2013/EU
kívül helyezéséről;
Az Európai Parlament és
irányelve
a
megúju
használatának előmozdít
Az Európai Parlament
október 22.) az energiast
A Tanács 2009/119/EK
minimális kőolajés/vagy kőolajtermék-kés
a kőolaj beszerzési köl
kapcsolatos információcs
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Netjogtár
63. oldal

TARTALOMJEGYZÉK
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező
adatszolgáltatásairól
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