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Központi Statisztikai Hivatal
1066
1219

1222
1228

1240
1282

1294

1295

1382
1390
1392

1396

1397

1399
1405
1410

1434

1435

1438
1441

1442
1444
1445
1446
1447
1449
1451

Évenként egyszeri
Évenkénti

Havonkénti
Eseményhez kötődő

Évenkénti
Negyedévenkénti

Eseményhez kötődő

Eseményhez kötődő

Negyedévenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Levegőtisztaság-védelmi adatok
Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

Személy- és járműforgalmi jelentés
Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 
bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 
2341 számú adatgyűjtésével)
Árumérleg
Műtrágya értékesítés

Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás fiatalkorú vádlottairól
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás felnőtt korú vádlottairól
A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
A helyi közutak és hidak adatai
A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, 
saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények 
adatai
Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó 
tevékenységekről
Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó
szállítási és baleseti adatai
A vízi utak fenntartási munkái és költségei
Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről
Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények 
tevékenységéről
Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és 
második félévi helyzetéről
Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos 
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú 
szakképzettséget szerzett hallgatókról
Jelentés a közművelődési tevékenységekről
Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok 
és kultúrparkok tevékenységéről
Jelentés a  könyvtárak tevékenységéről
Muzeális intézmények adatai
Jelentés a kiállításokról
Jelentés a levéltárak működéséről
Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről
Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről
Jelentés a hangversenyekről

a tárgyévet követő szeptember 30.
a feldolgozást követő tizedik 
munkanap
a tárgyhót követő 10 .nap
szeptember 1.

a beérkezési határidő + 2 hónap
a tárgyévi utolsó beérkezési 
határidő utáni 60 napon belül 
összesítve
március 31.

március 31.

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
tárgyévet követő 1.n.év vége
a tárgyévet követő március 31. 
június 2.
a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő július 18.

a tárgyévet követő július 18
a tárgyévet követő július 18
a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő július 18.

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Havonkénti
Havonkénti,  negyedévenkénti

Évenként egyszeri
Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

FM
BM

BM
BM

AKI
AKI

OBH

OBH

NFM
NFM
NFM

NFM

NFM

NFM
NGM
EMMI

EMMI

EMMI

EMMI
EMMI

EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI
EMMI

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő február 18.

a tárgyidőszakot követő hó 5.
a tárgyidőszakot követő ötödik 
munkanap

a tárgyévet követő február 28.
a tárgyidőszakot követő hó 15.

ütemterv szerint

ütemterv szerint

a tárgyidőszakot követő 30. nap
a tárgyévet követő február 28.
a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő április 15.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő május 30.
a tárgyidőszakot követő hó vége
október 15.

Első félévről: november 15., 
második félévről: április 15.
a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 31.
október 30.
a tárgyévet követő január 31.
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Központi Statisztikai Hivatal
1467

1468
1477

1485

1501

1515

1549
1560

1561
1565

1566
1572

1573

1578
1589

1668

1705

1707
1708

1709

1740

1741
1811
1812

1857

Évenként egyszeri

Évenkénti
Negyedévenkénti, évenkénti

Évenkénti

Havonként ill. évenként

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Havonkénti

Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett 
pályázókról

Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról
Az egészségügyi intézmények árinformációi

Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi 
alapszolgálatok munkájáról
Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott 
és nem támogatott gyógyszerforgalmáról 
(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, 
megyénként és országos összesítésben)
Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 
20..  évi márciusi állapot szerint
Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről
Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési 
eseményekről
Bejelentett  fertőző megbetegedések
Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt 
orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok 
idején
Védőoltási jelentés
Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és 
fokozott expozíciós esetekről
Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS 
megbetegedésekről
Jelentés a  gyógyszertárakról
Kimutatás az orvosok fogorvosok területi 
szakképesítés kor és nemek szerinti megoszlásáról
Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és 
keresetekről
A postai, hírközlési, média és műsorszórási 
hatósági tevékenység
A távközlési tevékenység évközi adatai
A távközlési tevékenység berendezései és 
szolgáltatásai
Tájékoztató az országos jelentőségű védett 
természeti területekről és a "Natura 2000" 
területekről
A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő 
statisztikája
Beépített tűzvédelmi berendezések
A postai szolgáltatás és eszközei
Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi 
és szállítási teljesítmények adatai
A kikötői áru- és hajóforgalom

a tárgyévet követő február 27.

a tárgyévet követő február 27.
a tárgyévet követő július 31.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.

május 15.

a tárgyévet követő június 30.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő március 10.

a tárgyévet követő április30.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő 1.n.év vége

megállapodás szerint

megállapodás szerinti
megállapodás szerinti

május-június

a tárgyévet követő február 18.

a tárgyévet követő február 18.
megállapodás szerinti
megállapodás szerint

megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

EMMI

EMMI
EMMI

EMMI

EMMI

NGM

EMMI
EMMI

EMMI
EMMI

EMMI
EMMI

EMMI

EMMI
EMMI

NGM

NFM

NFM
NFM

FM

BM

BM
NFM
NFM

NFM

az általános felvételi eljárás 
jelentkezési határidejét követő 50. 
nap
szeptember 1.
a t.negyedév utolsó hónap 28., 
illetve június 30.
a tárgyévet követő február 15.

a tárgyidőszakot követő második hó
1.,ill. a tárgyévet követő február 15.

május 15.

a tárgyévet követő június 30.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő év május 31.

a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő március 10.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő február 28.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyidőszakot követő 6. hét

a tárgyévet követő április 30.

a tárgynegyedévet követő 40. nap
a tárgyévet követő március 10.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő február 18.

a tárgyévet követő február 18.
a tárgyévet követő március 10.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyhót követő hó 10.
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Központi Statisztikai Hivatal
1860

1957

1994
1995

2145
2179
2220

2222
2223
2224
2225

2226
2227

2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Negyedévenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Negyedévenkénti
Évenkénti

Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok, 
gyógyszerészek létszámkimutatása
A hírközlési tevékenységet végző szervezetek 
gazdálkodását jellemző adatok
Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai
Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései 
és szolgáltatásai
A postai szolgáltatás negyedéves adatai
Jelentés a táncegyüttesekről
Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól
Az út infrastruktúra adatai
A vasút infrastruktúra adatai
A vízi út infrastruktúra adatai
A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti 
adatai
A közlekedés rendészet ráfordítás adatai
A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag 
nyilvántartott hitelszolgálati adatai
Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai
Légiszállítási teljesítmények adatai
Légiszállítás az indulási és célállomások szerint
Légiszállítás a repülés szakaszai szerint
Légitársaságok pénzügyi adatai
Magyarországi repülőterek forgalmi adatai
Légiközlekedési szakszemélyzet adatai

a tárgyévet követő február 28.

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerinti

megállapodás szerint
a tárgyévet követő július 18.
a tárgyévet követő augusztus 4.

megállapodás szerinti
megállapodás szerint
megállapodás szerinti
megállapodás szerint

megállapodás szerinti
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerinti
megállapodás szerinti
megállapodás szerinti
megállapodás szerinti
megállapodás szerinti

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Negyedévenkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

EMMI

NFM

NFM
NFM

NFM
EMMI
EMMI

NFM
NFM
NFM
NFM

NFM
NFM

NFM
NFM
NFM
NFM
NFM
NFM
NFM

a tárgyévet követő február 28.

a tárgynegyedévet követő hó 30.

a tárgynegyedévet követő hó 30.
a tárgyévet követő március 10.

a tárgynegyedévet követö hó 20.
a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő január 31.
a tárgynegyedévet követő hó 30.
a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő május 31.
tárgynegyedévet követő hó 20.
a tárgyévet követő január 31.
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Belügyminisztérium
1005

1006
1007
1019

1023
1032

1039
1045

1054

1058
1059
1060

1061
1062

1071

1072

1074

1080

1081

1082
1084
1085

1087

1097
1099
1108
1117
1119
1156

Havonkénti

Havonkénti
Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti
Eseményhez kötődő

Évenkénti
Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Évenként egyszeri
Évenkénti
Évenkénti

Évenként kétszeri

Havonkénti
Évenkénti
Havonkénti
Évenkénti
Eseményhez kötődő
Évenként egyszeri

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Fogyasztói árösszeírás
Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése
Az egészségügyi  ellátás  állás- és 
létszámkimutatása
Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés
Alapinformációk az alakuló gazdasági 
szervezetekről
Éves termékstatisztikai jelentés
Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról
Jelentés a fürdők forgalmáról

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról
Jelentés a települések gázellátásáról
Jelentés a települések távfűtés- és 
melegvízellátásáról
Települési hulladékgazdálkodás
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás
Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb 
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési 
adatairól
Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő 
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési 
adatairól
Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási 
tevékenységéről
Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységek
Földterület és vetésterület, június 1.
A kalászos gabonák terméseredménye
Főbb növénykultúrák terméseredményei

Állatállomány,  június 1.; december 1.

Jelentés a felvásárlásról
Áruforgalmi mérleg
Piaci felhozatal és árjelentés
Munkaerőköltség-felvétel
Sztrájkstatisztikai jelentés
Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek tevékenységéről

a beérkezést követő 10. 
munkanap
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

a beérkezési határidő után 60 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül
a tárgyévet követő április 1.
a tárgyévet követő ápriis 23.

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

június 6.
megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül
a beérkezési határidő után 60 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a tárgyévet követő július 1.

Évenként kétszeri

Havonkénti
Havonkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Havonkénti

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Havonkénti

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Havonkénti
Évenként egyszeri
Havonkénti
Évenként egyszeri
Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

KSH

KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

KSH
KSH

KSH

KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
KSH
KSH

KSH

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

a tárgyhót követő hó 8.

tárgyhó 24-28.
a tárgyhót követő hó 8.
a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő június 1.
az eseményt követő 15 napon belül

a tárgyévet követő június 1.
a tárgyhót követő hó 20.

a tárgyévet követő április 20.

a tárgyévet követő április 15.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 25.

a tárgyévet követő február 25.
a tárgyévet követő március 24.

a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyhót követő hó 7.

június 6.
augusztus 17.
november 25.

június 12.; december 12.

a tárgyhót követő hó 12.
a tárgyévet követő február 28.
a tárgyhót követő hó 5.
a tárgyévet követő május 31.
az eseményt követő 3 héten belül
június 10.
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Belügyminisztérium
1174

1180
1183
1189

1190
1198

1206

1207

1210

1215

1216
1229

1237

1240
1249

1254

1255

1263

1265

1269
1270
1271

1280
1282

1283
1294

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti
Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Eseményhez kötődő

Évenként egyszeri
Félévenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti
Negyedévenkénti
Évenkénti

Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti
Eseményhez kötődő

Jelentés a médiaszolgáltatásról

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai
A közúti személyszállítás adatai
Közúti és kötöttpályás személyszállítási 
teljesítmények
A csővezetékes szállítás adatai
Adatfelvételi lap a Duna magyarországi 
szakaszának tranzit hajóforgalmáról
Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható 
támogatások adatairól
Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és 
nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól
Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

Kérdőív a város, község területváltozásának főbb 
adatairól
Kimutatás a városok, községek területnagyságáról
Hatósági statisztika

A mezőgazdasági beruházások

Árumérleg
Lehalászás

Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről

Erdővédelmi kárbejelentő lap

Faipari alapanyagok félkész-és késztermékek 
termelése és készletváltozása
A farostlemez és faforgácslap termelése 
anyagfelhasználása termékenként
A termelőeszközök árjelentése
A mezőgazdasági gépek forgalma
A növényvédő szerek értékesítése

Vágóhidak élőállat vágása
Műtrágya értékesítés

Munkaügyi jelentés
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás fiatalkorú vádlottairól

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidőt követő 30. 
nap
a tárgyévet követő március 10.
a tárgyidőszakot követő hónap 61.
napja
beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
megállapodás szerint
beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
a tárgyévi utolsó beérkezési 
határidő utáni 60 napon belül 
összesítve
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
megállapodás szerint
a tárgyévi utolsó beérkezési 
határidő utáni 60 napon belül 
összesítve
megállapodás szerint
ütemterv szerint

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Eseményhez kötődő

Évenként egyszeri
Félévenkénti

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Havonkénti
Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

Havonkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Eseményhez kötődő

KSH

KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
ME

AKI

AKI
AKI

FM

FM

FM

FM

AKI
AKI
AKI

AKI
AKI

FM
OBH

a tárgyévet követő április 15.

a tárgyévet követő április 8.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgynegyedévet követő hó 15.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyhót követő hó 4.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

külön értesítés szerint

a tárgyévet követő február 7.
a tárgyidőszakot követő hónap 31. 
napja
a tárgyévet követő február 1.

a tárgyévet követő február 28.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő augusztus 31.

január 8., április 8., július 8., október
8.

a tárgyévet követő március 17.

a tárgyévet követő március 17.

a tárgyhónapot követő hó 15.
a tárgyidőszakot követő hó 15.
tárgyidőszakot követő hó 15.

a tárgyhónapot követő hó 10.
a tárgyidőszakot követő hó 15.

a tárgyévet követő március 17
ütemterv szerint
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Belügyminisztérium
1295

1296

1298

1300

1301

1305

1307
1308
1321
1329

1335

1382
1392

1399

1405
1410

1446

1470

1475
1477

1501

1511
1522

1523
1560

1561

Eseményhez kötődő

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Havonkénti

Havonkénti
Havonkénti
Évenkénti
Havonkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Hetenkénti
Negyedévenkénti, évenkénti

Havonként ill. évenként

Évenkénti
Évenként kétszeri

Eseményhez kötődő
Évenkénti

Évenkénti

Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás felnőtt korú vádlottairól
Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási 
csoportjának munkájáról
Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott 
bírósági határozatról
Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és 
tevékenységi adatairól
A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó 
ügyforgalmi és tevékenységi adatok
Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi 
statisztikai jelentése
A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése
Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése
Energiamérleg ipari szektor
Energiagazdálkodási operatív jelentés

Energiafelhasználási beszámoló

A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, 
saját használatú kikötők és vízi úszólétesítmények 
adatai
A vízi utak fenntartási munkái és költségei

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről
Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények 
tevékenységéről
Jelentés a levéltárak működéséről

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Egységes vámokmány (import és export)
Az egészségügyi intézmények árinformációi

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott 
és nem támogatott gyógyszerforgalmáról 
(gyógyszertáranként, gyógyszerenként, 
megyénként és országos összesítésben)
Jelentés a javítóintézetek helyzetéről
Ügyészségi ügyforgalmi statisztika

Vádképviseleti Informatikai Rendszer
Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési 
eseményekről
Bejelentett  fertőző megbetegedések

ütemterv szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

a tárgyhót jövető 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül

a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
a tárgyidőszakot követő hó 10. 
napja
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

Eseményhez kötődő

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Havonkénti
Havonkénti
Évenként egyszeri
Havonkénti

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenkénti

Negyedévenkénti

Hetenkénti
Negyedévenkénti, évenkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként kétszeri

Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

OBH

OBH

OBH

IM

IM

OBH

OBH
OBH
MEKH
MEKH

MEKH

NFM
NFM

NFM

NGM
EMMI

EMMI

KSH

KSH
EMMI

EMMI

KSH
LÜ

LÜ
EMMI

EMMI

ütemterv szerint

a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő január 20.

a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyhót követő 10. munkanap

a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyévet követő április 15.
a tárgyidőszakot követő hónap 10. 
nap
1.) a tárgyévet követő április 30.
2., 3): a tárgyévet követő március 
31.
a tárgyidőszakot követő 30. nap
a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő május 30.

a tárgyidőszakot követő hó vége
október 15.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

a hét első munkanapja
a t.negyedév utolsó hónap 28., 
illetve június 30.
a tárgyidőszakot követő második hó
1.,ill. a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgyidőszakot követő hó 10. 
napja
a tárgyidőszakot követő hó 5. napja
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő április 30.



      Az 
 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    

gyakoriságac   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

A z   a d a t á t v é t e l   

gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Belügyminisztérium
1570
1600

1620
1621

1622

1633

1639
1641
1646

1652
1653
1658

1659

1668

1670

1696

1703

1705

1707

1708

1709

1710

1712

Évenkénti
Évenként egyszeri

Évenkénti
Félévenkénti

Félévenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti
Havonkénti
Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Többévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Eseményhez kötődő

Havonkénti

Jelentés az emberi mérgezési esetekről
Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves 
jelentései
Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról
Önkormányzati törzsadattár

Önkormányzati törvényességi felügyeleti 
információs rendszer
A szerencsejátékokra fordított kiadások és a 
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása
Távközlési és műsorszórási teljesítmények
A cégbíróságok ügyforgalmi adatai
Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról árucsoportonként
Jelentés az időszaki sajtókiadásról
Jelentés a könyvkiadás adatairól
Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet 
nem folytató bevett egyházak részére
Alapinformációk a települési önkormányzatok 
illetékességi területén működő, infrastrukturális 
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és 
keresetekről
Jelentés  az információs és kommunikációs 
eszközök, illetve technológiák állományáról és 
felhasználásáról
A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai

Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a 
támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági 
hitelekről
A postai, hírközlési, média és műsorszórási 
hatósági tevékenység
A távközlési tevékenység évközi adatai

A távközlési tevékenység berendezései és 
szolgáltatásai
Tájékoztató az országos jelentőségű védett 
természeti területekről és a "Natura 2000" 
területekről
Bejelentési és módosító lap a gazdasági 
szervezetek névjegyzékének összeállításához
Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint
a tárgyidőszakot követő hó utáni 
50. nap
megállapodás szerint

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

a tárgyévet követő augusztus 1.

megállapodás szerint

A jelentés elkészültét és 
jóváhagyását vagy kiadását 
követő 1 héten belül.
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenkénti
Félévenkénti

Félévenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti
Évenként kétszeri
Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Évente négyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Eseményhez kötődő

Havonkénti

EMMI
KSH

KSH
ME

ME

KSH

KSH
OBH
KSH

KSH
KSH
KSH

KSH

NGM

KSH

KSH

FM

NFM

NFM

NFM

FM

KSH

KSH

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő július 31.

a tárgyévet követő március 1.
a tárgyidőszakot követő hó 20.

a tárgyidőszakot követő hó 20.

a tárgyidőszakot követő hó 23. 
munkanap
a tárgynegyedévet követő hó 25.
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgynegyedévet követő hó 15.
a tárgynegyedévet követő hó 15.
a tárgyévet követő június 30.

június 30.

a tárgyidőszakot követő 6. hét

a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyidőszakot követő hó 15.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgynegyedévet követő 40. nap

a tárgyévet követő március 10.

a tárgyévet követő március 31.

az eseményt követő 15 napon belül

a tárgyhónapot követő hó 10.
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Belügyminisztérium
1713

1714
1723
1725
1726
1728

1730

1751
1758

1760

1788

1789

1791
1799

1811
1812

1824
1826
1827
1831

1840

1845

1846

1852

1856

Havonkénti,  negyedévenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenként kétszeri
Évenkénti

Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Havonkénti
Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Évente négyszeri

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, 
pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet 
folytató egyéb szervezetek jelentései

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai
Jelentés a településtisztasági tevékenységről
Repülőterek forgalmi adatai
Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról
Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe 
tartozó közigazgatási és területváltozásokról
Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről
A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati 
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi 
adatai
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 
járandóságban részesülők
Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

Baromfikeltetés
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és
a környezetvédelmi beruházásokról
A postai szolgáltatás és eszközei
Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi 
és szállítási teljesítmények adatai
Takarmányok értékesítési ára
Növényvédő szerek értékesítési ára
Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára
Építőipari tevékenységek ára

Az információs és kommunikációs technológiák 
állományának minőségi és mennyiségi adatai
Éves gazdaságstatisztikai jelentés

Székhely és telepi adatok

Üzletek és más telepek adatai

Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése

a beérkezési határidő után 10 
napon belül

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a tárgyévet követő március 1.

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
a tárgyhót követő 10. munkanap

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Havonkénti
Évenként egyszeri

Évente négyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Havonkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Évente négyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Havonkénti

KSH

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

IM

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
KSH

NFM
NFM

KSH
KSH
KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

OBH

hitelintézetek és fióktelepek 
esetében: a tárgyhót követő 
második hó 5. munkanap, biztosítók
esetében: a tárgynegyedévet 
követő 60. nap, többi szervezet 
esetében: a tárgynegyedévet 
követő második hó 5
a tárgyévet követő május 30.
a tárgyévet követő február 25.
a tárgyévet követő március 10.
a tárgyfélévet követő hó 31.
a tárgyévet követő január 31.

a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyhót követő hó 10.
a tárgyévet követő május 31.

a tárgynegyedévet követő  hó 25.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő  március 1.

a tárgyhót követő hó 12.
a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő március 10.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgynegyedévet követő hó 12.
a tárgynegyedévet követő hó 12.
a tárgynegyedévet követő hó 12.
február 23., május 23., augusztus 
23., november 23.
február 1.

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő június 15.

a tárgyévet követő június 15.

a tárgyhót követő 10. munkanap
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Belügyminisztérium
1857

1868
1869
1870

1892

1917

1933

1957

1962

1966
1979
1994

1995

2005

2009
2010
2011
2012
2013
2030

2031
2037

2038

2040

2041

Havonkénti

Félévenkénti
Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Havonkénti
Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Évenként kétszeri

Évenkénti
Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

A kikötői áru- és hajóforgalom

Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről
Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása
Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, 
felhasználása és nettó árbevétele
Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a 
környezetvédelmi termékek előállításáról és 
szolgáltatások nyújtásáról
Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai

Éves jelentés a beruházások összetételéről

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek 
gazdálkodását jellemző adatok
Fogyasztói árösszeírás az Európai 
Összehasonlítási Program (ECP) alapján
Jelentés a repülőterek forgalmáról
Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése
Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai

Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései 
és szolgáltatásai
Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra 
való felosztásához
Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
Intrastat kiszállítás
Intrastat kiszállítás, egyszerűsített
Intrastat beérkezés
Intrastat beérkezés, egyszerűsített
Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői 
tevékenységről
Jelentés a közvetítői tevékenységről
Az államháztartás központi alrendszerének 
mérlegjelentése
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
mérlegjelentése és költségvetési jelentése
Az államháztartás központi alrendszerének éves 
költségvetési beszámolója

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
éves költségvetési beszámolója

a tárgyévi utolsó beérkezési 
határidő utáni 60 napon belül 
összesítve
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint

megállapodás szerint
a tárgyhót követő 10. munkanap
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

június 30., december 31.

megállapodás szerint

megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri
Havonkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri
Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

NFM

KSH
KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

NFM

KSH

KSH
OBH
NFM

NFM

KSH

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
IM

IM
KSH

KSH

KSH

KSH

a tárgyhót követő hó 10.

a tárgyfélévet követő hó 31.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő május 31.

Negyedéves: a tárgynegyedévet 
követő második hó 5. munkanapja 
(I-III. negyedév), ill. a tárgyévet 
követő év július 31. (IV. negyedév)
a tárgyévet követő március 31.

a tárgynegyedévet követő hó 30.

Eurostat igénye szerint

a tárgyhót követő hó 25.
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgynegyedévet követő hó 30.

a tárgyévet követő március 10.

a tárgynegyedévet követő második 
hó 15.
a tárgynegyedévet követő hó 12.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyfélévet követő hó 20.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgyévet követő 150. nap, 
tulajdonosi joggyakorlók esetén 
tárgyévet követő június 30.
a tárgyévet követő 150. nap



      Az 
 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    

gyakoriságac   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

A z   a d a t á t v é t e l   

gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Belügyminisztérium
2042

2043

2047

2049
2064
2067

2083
2086
2105
2118

2120
2124

2125

2130
2131

2134

2143

2145
2146
2157

2160
2161
2166

2167

2168

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Havonkénti

Évenkénti
Évenkénti
Többévenkénti évközi

Évenkénti
Évenkénti
Évenként egyszeri
Évenkénti

Évenkénti
Negyedévenkénti, évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti
Egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Az államháztartás központi és önkormányzati 
alrendszerének költségvetése
A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások 
negyedéves adatai
Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak 
pénzforgalmáról
Éves zárszámadási törvényjavaslat
A munkaképesség- csökkenés véleményezése
Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási 
projektek statisztikája
Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése
A pszichiátriai gondozók jelentése
Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről
Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének 
engedélyezéséről szóló statisztika
Egészségügyi kiadás és bevétel adatok
Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás 
valós teljesítményadatairól
Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak
fizetett transzferek
Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése
A vasúti szállítás negyedéves adatai

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók 
éves adatai
A területi államigazgatási szervek és az 
államigazgatási szervek területi egységeinek 
ügyintézési és működési adatai
A postai szolgáltatás negyedéves adatai
Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete
Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott 
egységekről
Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények
A vasúti személyszállítás adatai
A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti 
szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező 
gazdasági szervezetek listája
Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen 
tőkebefektetések Magyarországon (részvény és 
egyéb részesedések illetve adósságtípusú 
instrumentumokkal együttes) teljeskörűsített 
záróállományairól

megállapodás szerint

a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül.
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a tárgyidőszakot követő hó 10. 
napja
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Negyedévenkénti, évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

KSH

KSH

KSH

KSH
KSH
MEKH

KSH
KSH
KSH
ME

KSH
KSH

KSH

KSH
KSH

KSH

ME

NFM
KSH
KSH

KSH
KSH
KSH

KSH

KSH

az adott év 3. hónap vége

a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgyhót követő hó 10. nap

a benyújtást követő 30. nap
a tárgyévet követő május 31.
a tárgyidőszakot követő április 30.

a tárgyévet követő május 31.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő június 15.
a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgynegyedévet követő második 
hó 4.
a tárgyhót követő 30. nap

a tárgynegyedévet követő hó 8. nap
a tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgynegyedévet követö hó 20.
a tárgyévet követő május 5.
a tárgyévet követő június 1.

a tárgynegyedévet követő hó 15.
a tárgyévet követő április 8.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgyévet követő szeptember 27. 
és a tárgyévet követő második év 
március 27.
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Belügyminisztérium
2169

2193

2196
2197

2198

2210

2214

2221

2224

2225

2228

2230

2234
2235
2236
2237

2238
2239

2240

2241
2244

2245

2246

2248
2250
2251

2252

Negyedévenkénti

Havonkénti

Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Havonkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti

Évenkénti
Havonkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti

Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Havonkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti
Évenkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti 
számlákhoz
Adatszolgáltatás az európai unión kívüli 
külkereskedelmi termékforgalomról
Külföldi állampolgárok adatai
A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező 
magyar és külföldi állampolgárok adatai
Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak 
és bevételeinek alakulásáról
Jelentés a központi állami költségvetésben K+F 
célra tervezett és kifizetett összegekről
Biztosítók statisztikai mérlege

Energiamérleg energiaszektor energiahordozók

A vízi út infrastruktúra adatai

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti 
adatai
Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok 
adatai
Informatikakataszter az egészségügyi 
szolgáltatókról
Adatszolgáltatás PPP projektekről
Havi teljesítménystatisztikai jelentés
Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

Havi munkaügyi jelentés
Éves teljesítménystatisztikai jelentés

Éves beruházásstatisztikai jelentés

Éves munkaügyi jelentés
Áruforgalom havi adatszolgáltatása BPM6 (R52)

Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása 
BPM6 (R54)
Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai

Légiszállítás az indulási és célállomások szerint
Légitársaságok pénzügyi adatai
Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

Légiközlekedési szakszemélyzet adatai

megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 60 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül

Évenként kétszeri

Havonkénti

Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Havonkénti

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Havonkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti

Havonkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Havonkénti

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Évenként kétszeri
Évenként kétszeri
Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

KSH

KSH

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

MEKH

NFM

NFM

KSH

EMMI

KSH
KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

KSH

KSH
MNB

MNB

NFM

NFM
NFM
NFM

NFM

a tárgynegyedévet követő 80 nap

a tárgyhót követő hó 15.

január 31. és október 30.
január 31. és október 30.

a tárgyhót követő hó 25. nap

március 16.

a tárgynegyedévet követő 20. 
munkanap
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő szeptember 30.

a tárgyévet követő szeptember 30.

március 31. és október 30.

tárgyévet követő január 31.

tárgyévet követő február 28.
a tárgyhót követő hó 20.
a tárgynegyedévet követő hó 20.
a tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgyhót követő hó 12.
a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.
Az adatok közzétételének napja 
2014. június 01-től.
A tárgyidőszakot követő 60. nap

a tárgyévet követő március 31.

a tárgynegyedévet követő hó 30.
a tárgyévet követő május 31.
tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgyévet követő január 31.



      Az 
 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    
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A z   a d a t á t v é t e l   

gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Belügyminisztérium
2255

2256

2257
2261
2335

2336
2341

Havonkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti
Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti
Eseményhez kötődő

Támogatás értékű havi EU-transzferek 
prioritásonként
Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott 
támogatásokról és azok kifizetéseiről 
prioritásonként
A támogatott lakhatás adatai
Kőolaj és kőolajtermék forgalom
Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi 
mutatók alakulása
Öntözés
Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 
bűnügyi statisztika (azonos a Belügyminisztérium 
1228 számú adatgyűjtésével)

a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül
a beérkezési határidő utáni 10 
napon belül

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

a tárgyévet követő február 20.
a tárgyidőszakot követő ötödik 
munkanap

Havonkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként kétszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Eseményhez kötődő

KSH

KSH

KSH
MEKH
AKI

AKI
LÜ

tárgyhót követő 30. nap

tárgyévet követő március 20. és 
augusztus 5.

tárgyévet követő január 31.
a tárgyhót követő hónap 10. nap
a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 20.
a tárgyidőszakot követő ötödik 
munkanap



      Az 
 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    

gyakoriságac   í   m   e
nyilván-
 tartási
 száma

A z   a d a t á t v é t e l   

gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1009
1066
1071

1072

1074

1156

1183
1206

1210

1229

1515

1616

1665

1748

1789
1845
1911

1915
1919
1921
2038

2041

2042

2049
2083
2087
2088

Havonkénti
Évenként egyszeri
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenként egyszeri

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Félévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Eseményhez kötődő

Havonkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Havonkénti
Évenkénti
Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenként egyszeri

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Személysérüléses közúti közlekedési baleset
Levegőtisztaság-védelmi adatok
Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb 
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési 
adatairól
Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő 
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési 
adatairól
Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek tevékenységéről
A közúti személyszállítás adatai
Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható 
támogatások adatairól
Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

Hatósági statisztika

Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 
20..  évi márciusi állapot szerint
Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyonról
Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról
Éves gazdaságstatisztikai jelentés
Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

Családtámogatási statisztikai jelentés
Családtámogatási ellátások éves és területi adatai
Családtámogatási ellátások havi adatai
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
mérlegjelentése és költségvetési jelentése
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének 
éves költségvetési beszámolója
Az államháztartás központi és önkormányzati 
alrendszerének költségvetése
Éves zárszámadási törvényjavaslat
Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése
Védőnői jelentés összesítője
Jelentés  az addiktológiai betegek gondozásáról

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
megállapodás szerint

megállapodás szerint

adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
megállapodás szerint
megállapodás szerint
adatállomány véglegesítését 
követően azonnal
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a tárgyévet követő szeptember 30.

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Megállapodás szerint

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Megállapodás szerint

Egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Megállapodás szerint
Évenként egyszeri
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

KSH
FM
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
KSH

KSH

ME

NGM

KSH

NGM

KSH

KSH
KSH
KSH

NGM
KSH
KSH
KSH

KSH

KSH

KSH
KSH
KSH
KSH

a tárgyhót követő 40. nap
a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 16.

június 10.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyidőszakot követő hónap 31. 
napja
május 15.

a tárgyévet követő március 20.

a vizsgát /képzés befejezését/ 
követő 10. nap, a hatósági jellegű 
és a 25 óránál kevesebb képzési 
idejű felnőttképzések esetében évet
követő 10. nap
a tárgyhót  követő  második  hó 30.

a tárgyévet követő  március 1.
a tárgyévet követő június 1.
a tárgyévet követő február 28.

a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyévet követő április 5.
a tárgyhót követő hó 30.
a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgyévet követő 150. nap

az adott év 3. hónap vége

a benyújtást követő 30. nap
a tárgyévet követő május 31.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 31.
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Emberi Erőforrások Minisztériuma
2096

2100
2101

2105
2253

2254

2259

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenként egyszeri
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban 
kezelt szexuális úton terjedő betegségekről
Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról
Összesítő jelentés a veleszületett 
rendellenességgel sújtott újszülöttekről 
(csecsemőkről)
Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről
Jelentés a magyarországi mozikról

Jelentés a befejezett filmekről

Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok 
betegforgalmi és morbiditási adatai

megállapodás szerint

megállapodás szerint
a tárgyévet követő szeptember 30.

megállapodás szerint
a feldolgozást követő 10. 
munkanap
a feldolgozást követő 10. 
munkanap
megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

KSH

KSH
KSH

KSH
KSH

KSH

KSH

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő december 20.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő június 15.
tárgyévet követő január 31.

tárgyévet követő január 31.

tárgyévet követő március 20.
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 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    
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gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Földművelésügyi Minisztérium
2235
2236
2237
2238
2239
2240

Havonkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Havonkénti
Évenkénti
Évenkénti

Havi teljesítménystatisztikai jelentés
Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés
Havi munkaügyi jelentés
Éves teljesítménystatisztikai jelentés
Éves beruházásstatisztikai jelentés

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

Havonkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Havonkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

a tárgyhót követő hó 20.
a tárgynegyedévet követő hó 20.
a tárgynegyedévet követő hó 20.
a tárgyhót követő hó 12.
a tárgyévet követő június 1.
a tárgyévet követő március 31.



      Az 
 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    
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.
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Igazságügyi Minisztérium
1294

1295

1305

1307
1308
1856
1979

Eseményhez kötődő

Eseményhez kötődő

Havonkénti

Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti

Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás fiatalkorú vádlottairól
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás felnőtt korú vádlottairól
Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi 
statisztikai jelentése
A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése
Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése
Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése
Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

Félévenkénti

Félévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti
Negyedévenkénti

OBH

OBH

OBH

OBH
OBH
OBH
OBH

ütemterv szerint

ütemterv szerint

a tárgyhót követő 10. munkanap

a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
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 adatgyűjtő
(átadó)szerv
     neve 
   rövidítve

    Az adatszolgáltatás
  beérkezési határideje

A z     a d a t g y ű j t é s    
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gyakorisága  igényelt határideje  

.
.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1007
1009
1058
1059
1060

1061
1062

1066
1072

1074

1189

1190
1198

1321
1329

1335

1376

1639

1654

1659

1709

1725
1726
1751
1760

1789
1799

Havonkénti
Havonkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenként egyszeri
Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti
Havonkénti

Évenkénti
Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenként kétszeri
Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése
Személysérüléses közúti közlekedési baleset
Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról
Jelentés a települések gázellátásáról
Jelentés a települések távfűtés- és 
melegvízellátásáról
Települési hulladékgazdálkodás
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás
Levegőtisztaság-védelmi adatok
Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő 
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól
Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési 
adatairól
Közúti és kötöttpályás személyszállítási 
teljesítmények

A csővezetékes szállítás adatai
Adatfelvételi lap a Duna magyarországi 
szakaszának tranzit hajóforgalmáról
Energiamérleg ipari szektor
Energiagazdálkodási operatív jelentés

Energiafelhasználási beszámoló

A közműves vízellátási és csatornázási 
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
Távközlési és műsorszórási teljesítmények

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi 
teljesítményei
Alapinformációk a települési önkormányzatok 
illetékességi területén működő, infrastrukturális 
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
Tájékoztató az országos jelentőségű védett 
természeti területekről és a "Natura 2000" 
területekről
Repülőterek forgalmi adatai
Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról
Havi jelentés az energiaszektor termékeiről
Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi 
adatai
Éves jelentés az internetszolgáltatásokról
Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és
a környezetvédelmi beruházásokról

minden hónap 30.
2017.09.29, 2018.07.30.
2018.05.15.
2018.04.01
2018. 02.02.

2018.03.26.
2018.04.25.

2018.10.31.
2018.04.16.

2018.04.16.

2017.06.15, 
2017.09.15.,2017.12.15., 
2018.03.15.
2018.04.30.
minden hónap 30.-a

2018.05.15.
minden hónap 30.

2018.05.30.,2018.04.30.

2018.04.30.

2017.07.10.,2017.10.20.,2018.01.
19.,2018.04.10.
2018.07.30.

2018.07.30.

2018.04.30.

2018.04.10
2017.08.30., 2018.02.28.
minden hónap 30.
2017.07.14., 2017.10.16., 
2018.01.15., 2018.04.16.
a tárgyévet követő  március 1.
2018.06.29.

Havonkénti
Havonkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri
Havonkénti

Évenként egyszeri
Havonkénti

Évenként kétszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként kétszeri
Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenként egyszeri
Évenkénti

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

FM
KSH

KSH

KSH

KSH
KSH

MEKH
MEKH

MEKH

BM

KSH

KSH

KSH

FM

KSH
KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

a tárgyhót követő hó 8.
a tárgyhót követő 40. nap
a tárgyévet követő április 15.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 25.

a tárgyévet követő február 25.
a tárgyévet követő március 24.

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő március 16.

a tárgyévet követő március 16.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyhót követő hó 4.

a tárgyévet követő április 15.
a tárgyidőszakot követő hónap 10. 
nap
1.) a tárgyévet követő április 30.
2., 3): a tárgyévet követő március 
31.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgynegyedévet követő hó 25.

folyamatos

június 30.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 10.
a tárgyfélévet követő hó 31.
a tárgyhót követő hó 10.
a tárgynegyedévet követő  hó 25.

a tárgyévet követő  március 1.
a tárgyévet követő május 31.
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1831

1840

1845
1892

2063

2067

2160

2161
2221
2230

2261

Évente négyszeri

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenként egyszeri

Többévenkénti évközi

Negyedévenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Havonkénti

Építőipari tevékenységek ára

Az információs és kommunikációs technológiák 
állományának minőségi és mennyiségi adatai
Éves gazdaságstatisztikai jelentés
Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a 
környezetvédelmi termékek előállításáról és 
szolgáltatások nyújtásáról
A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási 
projektek statisztikája
Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

A vasúti személyszállítás adatai
Energiamérleg energiaszektor energiahordozók
Informatikakataszter az egészségügyi 
szolgáltatókról
Kőolaj és kőolajtermék forgalom

2017.03.30., 2017.06.30., 
2017.09.29., 2018.01.30.
2018.09.10.

2018.07.02.
2017.06.30.

2018.04.30.

tárgyidőszakot követő május 30.

2017.06.15., 2017.09.15., 
2017.12.15., 2018.03.15.
2018.07.30.
2018.05.30.
2018.02.28.

minden hónap 30.

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Havonkénti

KSH

KSH

KSH
KSH

KSH

MEKH

KSH

KSH
MEKH
EMMI

MEKH

február 23., május 23., augusztus 
23., november 23.
február 1.

a tárgyévet követő június 1.
a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyidőszakot követő április 30.

a tárgynegyedévet követő hó 15.

a tárgyévet követő április 8.
a tárgyévet követő április 30.
tárgyévet követő január 31.

a tárgyhót követő hónap 10. nap
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Agrárgazdasági Kutató Intézet
1039

1117

1799

1845

1933

2239

2240

2241

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Éves termékstatisztikai jelentés

Munkaerőköltség-felvétel

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és
a környezetvédelmi beruházásokról
Éves gazdaságstatisztikai jelentés

Éves jelentés a beruházások összetételéről

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

Éves beruházásstatisztikai jelentés

Éves munkaügyi jelentés

a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
belül, megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 60 
napon belül, megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.
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Legfőbb Ügyészség
1009
1203

1206

1207

1208

1209

1210
1219
1222
1224

1225

1226
1294

1295

1296

1298

1300

1301

1305

1307
1308
1410

1511
1641
1696
1725
1730

1856
1979

Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti
Havonkénti
Havonkénti

Havonkénti

Havonkénti
Eseményhez kötődő

Eseményhez kötődő

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Havonkénti

Havonkénti
Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti
Havonkénti
Évenkénti
Évenkénti
Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Havonkénti
Havonkénti

Személysérüléses közúti közlekedési baleset
Gyermekek napközbeni ellátása

Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható 
támogatások adatairól
Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és 
nappali ellátást nyújtó intézmények adatairól
Jelentés a gyermekotthonok, a  nevelőszülői 
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok 
helyzetéről
Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről
Tűzeseti és műszaki mentési statisztika
Személy- és járműforgalmi jelentés
Közlekedésrendészeti statisztika

Közbiztonsági tevékenységi statisztika

Bűnügyi ügyforgalmi statisztika
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás fiatalkorú vádlottairól
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető 
eljárás felnőtt korú vádlottairól
Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási 
csoportjának munkájáról
Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában hozott 
bírósági határozatról
Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és 
tevékenységi adatairól
A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó 
ügyforgalmi és tevékenységi adatok
Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi 
statisztikai jelentése
A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése
Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése
Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények 
tevékenységéről
Jelentés a javítóintézetek helyzetéről
A cégbíróságok ügyforgalmi adatai
A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai
Repülőterek forgalmi adatai
Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése
Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

Évenként egyszeri
Megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Évenként kétszeri
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint
Évenként kétszeri

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
BM
BM
BM

BM

BM
OBH

OBH

OBH

OBH

IM

IM

OBH

OBH
OBH
EMMI

KSH
OBH
KSH
KSH
IM

OBH
OBH

a tárgyhót követő 40. nap
a tárgyév végét megelőzően 
szeptember 15.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő február 18.
a tárgyidőszakot követő hó 5.
a tárgyidőszakot követő hó 
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó 
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó 5.
ütemterv szerint

ütemterv szerint

a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő január 20.

a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyhót követő 10. munkanap

a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
október 15.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő március 10.
a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyhót követő 10. munkanap
a tárgyhót követő 10. munkanap
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Legfőbb Ügyészség
2023

2030

2031
2063

2105
2166
2196
2197

2228

2233
2349

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Egyszeri
Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Évenkénti
Félévenkénti

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és 
gyermekellátásokról
Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői 
tevékenységről
Jelentés a közvetítői tevékenységről
A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint
Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről
A vasúti, vízi és légi balesetek adatai
Külföldi állampolgárok adatai
A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező 
magyar és külföldi állampolgárok adatai
Nemzetközi vándorlásban résztvevő állampolgárok 
adatai
Fogvatartotti jelentés
Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenységről

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint
Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Évenként kétszeri

Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

KSH

IM

IM
KSH

KSH
KSH
KSH
KSH

KSH

KSH
BM

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyfélévet követő hó 20.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő június 15.
a tárgyévet követő április 30.
január 31. és október 30.
január 31. és október 30.

március 31. és október 30.

a tárgyévet követő január 31.
a tárgyfélévet követő hó 10. nap
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1058
1059
1060

1061
1062

1190
1216
1254
1257
1259
1260
1375

1376

1378

1475
1659

1751
1831

1845
1846
2010
2011
2012
2013
2062

2235
2240
2241

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti
Évenként egyszeri
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Hetenkénti
Évenkénti

Havonkénti
Évente négyszeri

Évenkénti
Évenkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Évenként kétszeri

Havonkénti
Évenkénti
Évenkénti

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról
Jelentés a települések gázellátásáról
Jelentés a települések távfűtés- és 
melegvízellátásáról
Települési hulladékgazdálkodás
Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás
A csővezetékes szállítás adatai
Kimutatás a városok, községek területnagyságáról
Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről
Nettó fakitermelés
Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása
Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról
A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint 
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége
A közműves vízellátási és csatornázási 
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai
Az  5 m3/h  teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d  
frissvíz használatot  elérő ipari jellegű vízhasználók 
víztermelési és vízkezelési adatai
Egységes vámokmány (import és export)
Alapinformációk a települési önkormányzatok 
illetékességi területén működő, infrastrukturális 
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
Havi jelentés az energiaszektor termékeiről
Építőipari tevékenységek ára

Éves gazdaságstatisztikai jelentés
Székhely és telepi adatok
Intrastat kiszállítás
Intrastat kiszállítás, egyszerűsített
Intrastat beérkezés
Intrastat beérkezés, egyszerűsített
Állománystatisztikai  adatok a nyugdíjban, 
ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülőkről (január-emelés után)
Havi teljesítménystatisztikai jelentés
Éves beruházásstatisztikai jelentés
Éves munkaügyi jelentés

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Hetenkénti
Évenként egyszeri

Havonkénti
Évente négyszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Évenként kétszeri

Havonkénti
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri

KSH
KSH
KSH

KSH
KSH

KSH
KSH
FM
FM
FM
FM
BM

BM

BM

KSH
KSH

KSH
KSH

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

KSH
KSH
KSH

a tárgyévet követő április 15.
a tárgyévet követő március 1.
a tárgyévet követő január 25.

a tárgyévet követő február 25.
a tárgyévet követő március 24.

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő február 7.
a tárgyévet követő augusztus 31.
a tárgyévet követő március 17.
a tárgyévet követő március 17.
a tárgyévet követő február 20.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő április 30.

a hét első munkanapja
június 30.

a tárgyhót követő hó 10.
február 23., május 23., augusztus 
23., november 23.
a tárgyévet követő június 1.
a tárgyévet követő június 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyévet követő május 31., 
augusztus 31.

a tárgyhót követő hó 20.
a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő március 31.
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1005
1006
1007
1009
1045

1081

1117
1156

1300

1301

1382
1390
1405
1475
1600

1616

1646

1712
1726
1730

1748
1812

1845
1868
1919
1921
1933

1957

2009
2010
2011
2012

Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti

Havonkénti

Évenkénti
Évenként egyszeri

Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Negyedévenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Hetenkénti
Évenként egyszeri

Évenkénti

Negyedévenkénti

Havonkénti
Évenként kétszeri
Negyedévenkénti, havi 
bontásban
Havonkénti
Évenkénti

Évenkénti
Félévenkénti
Évenkénti
Havonkénti
Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika
Fogyasztói árösszeírás
Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése
Személysérüléses közúti közlekedési baleset
Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról
Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött 
építési tevékenységek
Munkaerőköltség-felvétel
Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek tevékenységéről
Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és 
tevékenységi adatairól
A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó 
ügyforgalmi és tevékenységi adatok
A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
A helyi közutak és hidak adatai
Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről
Egységes vámokmány (import és export)
Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves 
jelentései
Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyonról
Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról árucsoportonként
Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról
Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról
Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások
Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi 
és szállítási teljesítmények adatai
Éves gazdaságstatisztikai jelentés
Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről
Családtámogatási ellátások éves és területi adatai
Családtámogatási ellátások havi adatai
Éves jelentés a beruházások összetételéről

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek 
gazdálkodását jellemző adatok
Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról
Intrastat kiszállítás
Intrastat kiszállítás, egyszerűsített
Intrastat beérkezés

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
a beérkezési határidő után 10 
napon belül
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti

Megállapodás szerint

Évenként egyszeri
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Negyedévenkénti
Évenként egyszeri
Megállapodás szerint
Havonkénti
Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Megállapodás szerint

Havonkénti
Megállapodás szerint
Megállapodás szerint

Havonkénti
Évenként egyszeri

Megállapodás szerint
Félévenkénti
Megállapodás szerint
Havonkénti
Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Megállapodás szerint
Havonkénti
Havonkénti
Havonkénti

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

KSH

KSH
KSH

IM

IM

NFM
NFM
NGM
KSH
KSH

KSH

KSH

KSH
KSH
IM

KSH
NFM

KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

NFM

KSH
KSH
KSH
KSH

a tárgyhót követő hó 8.
tárgyhó 24-28.
a tárgyhót követő hó 8.
a tárgyhót követő 40. nap
a tárgyhót követő hó 20.

a tárgyhót követő hó 7.

a tárgyévet követő május 31.
június 10.

a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyidőszakot követő 30. nap
a tárgyévet követő február 28.
a tárgyidőszakot követő hó vége
a hét első munkanapja
a tárgyévet követő július 31.

a tárgyévet követő március 20.

a tárgynegyedévet követő hó 20.

a tárgyhónapot követő hó 10.
a tárgyfélévet követő hó 31.
a tárgynegyedévet követő második 
hónap utolsó napja
a tárgyhót  követő  második  hó 30.
a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő június 1.
a tárgyfélévet követő hó 31.
a tárgyévet követő április 5.
a tárgyhót követő hó 30.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgynegyedévet követő hó 30.

a tárgynegyedévet követő hó 12.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
a tárgyhót követő hó 15.
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2013
2037

2040

2042

2043

2062

2125

2134

2196
2197

2222
2223
2224
2234
2235
2236
2238
2255

2256

Havonkénti
Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Havonkénti

Évenkénti

Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Évenkénti
Havonkénti
Negyedévenkénti
Havonkénti
Havonkénti

Évenként kétszeri

Intrastat beérkezés, egyszerűsített
Az államháztartás központi alrendszerének 
mérlegjelentése
Az államháztartás központi alrendszerének éves 
költségvetési beszámolója

Az államháztartás központi és önkormányzati 
alrendszerének költségvetése
A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások 
negyedéves adatai
Állománystatisztikai  adatok a nyugdíjban, 
ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 
részesülőkről (január-emelés után)
Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak
fizetett transzferek
A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók 
éves adatai
Külföldi állampolgárok adatai
A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező 
magyar és külföldi állampolgárok adatai
Az út infrastruktúra adatai
A vasút infrastruktúra adatai
A vízi út infrastruktúra adatai
Adatszolgáltatás PPP projektekről
Havi teljesítménystatisztikai jelentés
Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés
Havi munkaügyi jelentés
Támogatás értékű havi EU-transzferek 
prioritásonként
Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott 
támogatásokról és azok kifizetéseiről 
prioritásonként

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint
megállapodás szerint

megállapodás szerint

Havonkénti
Megállapodás szerint

Évenként egyszeri

Évenként egyszeri

Negyedévenkénti

Évenként kétszeri

Havonkénti

Megállapodás szerint

Évenként kétszeri
Évenként kétszeri

Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Évenként egyszeri
Havonkénti
Negyedévenkénti
Havonkénti
Havonkénti

Évenként kétszeri

KSH
KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH

KSH
KSH

NFM
NFM
NFM
KSH
KSH
KSH
KSH
KSH

KSH

a tárgyhót követő hó 15.
a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgyévet követő 150. nap, 
tulajdonosi joggyakorlók esetén 
tárgyévet követő június 30.
az adott év 3. hónap vége

a tárgynegyedévet követő 45. nap

a tárgyévet követő május 31., 
augusztus 31.

a tárgyhót követő 30. nap

a tárgyévet követő március 1.

január 31. és október 30.
január 31. és október 30.

a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.
a tárgyévet követő szeptember 30.
tárgyévet követő február 28.
a tárgyhót követő hó 20.
a tárgynegyedévet követő hó 20.
a tárgyhót követő hó 12.
tárgyhót követő 30. nap

tárgyévet követő március 20. és 
augusztus 5.

Központi Statisztikai Hivatal


