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Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Fogyasztói árösszeírás

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok 
tevékenységéről és a betegszállításról
Az egészségügyi  ellátás  állás- és 
létszámkimutatása

Jelentés a háziorvosok és házi 
gyermekorvosok tevékenységéről
Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

Alapinformációk az alakuló gazdasági 
szervezetekről

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő 
tevékenységről

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

Éves termékstatisztikai jelentés

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás 
eladási forgalmáról

Jelentés a fürdők forgalmáról

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a 
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-, 
gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és 
hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a 
megfigyelésbe bevont vállalkozások
Országos Mentőszolgálat, Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési
szerv, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó
települési önkormányzat
háziorvosi  és házi gyermekorvosi tevékenységet 
végző orvosok
az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a 
megfigyelésbe bevont 5-9 fős  vállalkozások, 
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek
az alakuló, jogi személyiségű gazdasági 
társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok
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

gazdasági szervezetek által üzleti céllal 
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, 
kemping, üdülőház, közösségi típusú szálláshely) 
kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató 
tevékenységet végzők
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy 
vendéglátó tevékenységet végző üzletet 
/gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások
valamennyi közfürdő üzemeltetője

a tárgyhót követő hó 8.

tárgyhó 24-28.

a tárgyhót követő hó 8.

a tárgyévet követő március 20.

a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő február 15.

a tárgyévet követő június 1.

az eseményt követő 15 napon 
belül

a tárgyévet követő május 31.

a tárgyhót követő hó 6.

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyhót követő hó 20.

a tárgyévet követő április 20.
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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
Megszűnési jelentés a lakóépületekről és 
lakásokról
Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési 
és lakásmegszűnési összesítő
Részletező adatok az új lakások, üdülők 
felépítéséről
Jelentés az önkormányzatok 
lakásgazdálkodási tevékenységéről
Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez 
kötött építési tevékenységek
Földterület és vetésterület, június 1.

A kalászos gabonák terméseredménye

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint 
lakossági  villamosenergia-ellátással is foglalkozó 
vagy a villamos energia hálózatot kezelő 
vállalkozások
a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági 
gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot 
kezelő vállalkozások
a távfűtő vállalatok, távfűtést és 
melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások
köztisztasági tevékenységet végző gazdasági 
szervezetek
a lakosság részére vízellátást  vagy 
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó 
regionális vízművek, az önkormányzati víz- és 
csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és 
csatornaművel rendelkező város- és 
községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások,
intézmények, szervezetek
kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet 
végző költségvetési szervek

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei 
(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok, 
önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)
kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató 
gazdálkodó szervezetek
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú 
építésügyi hatóságok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
önkormányzati lakásállománnyal rendelkező 
települési önkormányzatok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú 
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
mezőgazdasági földterületet használó 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági 
szervezetek
mezőgazdasági földterületet használó, a 
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési 
rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és 
gazdasági szervezetek

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.

folyamatos

a tárgyévet követő január 15.

folyamatos

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyhót követő hó 7.

június 6.

augusztus 17.
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Főbb növénykultúrák terméseredményei

Állatállomány, június 1.; december 1.

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

Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és
nettó árbevétel

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

Áruforgalmi mérleg

Piaci felhozatal és árjelentés

Munkaerőköltség-felvétel

Sztrájkstatisztikai jelentés

mezőgazdasági földterületet használó, a 
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési 
rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és 
gazdasági szervezetek
mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági 
szervezetek
mezőgazdasági földterületet használó 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági 
szervezetek
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 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 (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a 
megfigyelésbe bevont megyei piacok
a megfigyelésbe bevont vállalkozások , 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
az eseményben érintett gazdasági szervezetek

november 25.

június 12.; december 12.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

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
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Évenkénti
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1202
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Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit 
szervezetek tevékenységéről

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség 
megszakításáról
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 tartós bentlakásos és átmeneti 
elhelyezést nyújtó intézmények  működési 
adatairól
Gyermekek napközbeni ellátása

Kimutatás a pénzben és természetben 
nyújtható támogatások adatairól
Kimutatás egyes szociális 
alapszolgáltatásokról, nappali ellátást, valamint
fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények 
adatairól

Jelentés a gyermekotthonok, a  nevelőszülői 
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
Jelentés a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálatok helyzetéről

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek: 
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet, 
vallási tevékenységet végző szervezet, 
sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság, 
biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb 
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek, 
közalapítványok, pártalapítványok, 
érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok,
szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított
intézmények, illetve jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik
egészségügyi intézmények

televízió és rádió műsorszolgáltatók

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti 
árutovábbításhoz 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 szénhidrogén-
csőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
NAV Baranya Megyei Adó- és Vámigazgatósága 
(folyami vámhivatal)

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó 
szociális intézmény

Napközbeni ellátást biztosítók

a települési önkormányzatok, járási (fővárosi 
kerületi) hivatalok
szociális alapszolgáltatást, nappali ellátást és 
fejlesztő foglalkoztatást nyújtó intézmények, illetve 
szolgáltatók, valamint az önkormányzatok abban az
esetben, ha nem intézményként működtetik az 
ellátást
gyermekotthonok telephelyei, nevelőszülői 
hálózatok, TEGYESZ-ek
a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok

június 10.

az eseményt követő hó 10.

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 január 31.

a tárgyévet (nevelési év) 
követő szeptember 15.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

2018/643/EU

425/2007/EK
1304/2007/EK
2018/974/EU

Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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   Elektronikus 
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Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Eseményhez kötődő

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti 

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Többévenkénti

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AÁ

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

1210

1215

1405

1470

1511
1600

1620

1633

1639

1646

1652

1653

1654

1658

1659

1668

1670

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

Kérdőív a város, község területváltozásának 
főbb adatairól
Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és 
keresetekről
Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek 
éves jelentései

Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a 
szerencsejátékokból származó bevételek 
alakulása
Távközlési és műsorszórási teljesítmények

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás 
eladási forgalmáról árucsoportonként

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

Jelentés a könyvkiadás adatairól

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi 
teljesítményei

Statisztikai jelentés a bevett egyházak 
tevékenységéről
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 települési önkormányzatok jegyzői, a járási 
(fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok
a változásban érintett települési önkormányzat 
jegyzője, főjegyzője
5 fő és afölötti vállalkozások és nem profit orientált 
szervezetek
a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési, 
valamint nonprofit szervezetek (beleértve a 
képviseleteket is)

javítóintézetek

Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA, 
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, 
Kárrendezési Alap,Szövetkezeti Hitelintézetek 
Tőkefedezeti Közös Alapja, Szanálási Alap
vezetékes műsorelosztást végző gazdasági 
szervezetek
Szerencsejáték Zrt.

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IP-
hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek
a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve 
vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

Országos Széchényi Könyvtár

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

települési önkormányzatok

a költségvetési intézmények létszámnagyságtól 
függetlenül
közigazgatási szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

külön értesítés szerint

a tárgyidőszakot  (október 1-
31.) követő hó vége
a tárgynegyedévet követő hó 
15.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő július 31.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyidőszakot követő hó 23. 
munkanap

a tárgynegyedévet követő hó 
25.
a tárgynegyedévet követő hó 
20.

a tárgynegyedévet követő hó 
15.
a tárgynegyedévet követő hó 
15.
folyamatos

a tárgyévet követő június 30.

június 30.

Tárgyidőszakot (október 1-31.) 
követő 6. hét vége
a tárgyévet követő február 15.

530/1999/EK
1916/2000/EK
184/2005/EK
707/2009/EK
555/2012/EU
2016/1013/EU

549/2013/EU

549/2013/EU

1209/2014/EU

1553/89/EGK
1287/2003/EK
549/2013/EU

2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU
549/2013/EU

530/1999/EK
1916/2000/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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   Elektronikus 
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Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Eseményhez kötődő

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

AGY

AGY

AGY

AÁ

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AÁ

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

1696

1710

1725

1726

1728

1751

1758

1760

1761
1764

1765

1775

1789
1791

1799

1811

1824

A család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
adatai
Bejelentési és módosító lap a gazdasági 
szervezetek névjegyzékének összeállításához

Repülőterek forgalmi adatai

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet 
folytatókról
Jelentés a települési önkormányzatok 
hatáskörébe tartozó közigazgatási és 
területváltozásokról
Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, 
halászati tevékenységet végzők ráfordításai és
árbevételei

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi
adatai
Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak 
felülvizsgálatához
Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak 
tagjairól
A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

Baromfikeltetés

Jelentés a folyó környezetvédelmi 
ráfordításokról és a környezetvédelmi 
beruházásokról
A postai szolgáltatás és eszközei

Takarmányok értékesítési ára

család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok 
és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók 
nyilvántartásba vételéhez nem kötött 
tevékenységet végzők
repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek

Települési önkormányzatok

települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati 
tevékenységet végző valamennyi költségvetési, 
költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és 
gazdasági szervezet
a megfigyelésbe bevont internetszolgáltatást végző
gazdasági szervezetek
települési önkormányzatok

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Önkéntes nyugdíjpénztárak

gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek 
(Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást 
biztosítók, Tanodák)
internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

baromfikeltető állomások

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a postai, futárpostai  tevékenységet végző kijelölt 
vállalkozások
a mezőgazdasági termelők részére takarmányt 
értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

a tárgyévet követő január 31.

az eseményt követő 15 napon 
belül

a tárgyévet követő március 10.

a tárgyfélévet követő hó 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyhót követő hó 10.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgynegyedévet követő  hó 
25.
a tárgyévet követő február 26.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő  március 1.

a tárgyhót követő hó 12.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő március 10.

a tárgynegyedévet követő hó 
12.

437/2003/EK
1358/2003/EK
158/2007/EK
295/2008/EK

3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK
138/2004/EK
1893/2006/EK

692/2011/EU

177/2008/EK
192/2009/EK

617/2008/EK
1308/2013/EU
295/2008/EK
538/2014/EU

138/2004/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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Központi Statisztikai Hivatal
Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évente négyszeri

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Félévenkénti

Havonkénti

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

1826

1827

1831

1840

1845

1846

1852

1868

1869

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

Jelentés a lakossági lakáshitelezési 
tevékenységről

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek 
előállítása

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

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I 
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások
a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok, 
szakosított hitelintézetek, szövetkezeti 
hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi 
vállalkozások
tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával 
foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

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 tárgyfélévet követő hó 31.

a tárgyhót követő hó 15.

138/2004/EK

138/2004/EK

1165/98/EK
98/715/EK
1503/2006/EK
808/2004/EK
1006/2009/EK

1618/1999/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
696/93/EGK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK

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

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenként kétszeri

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Havonkénti

Havonkénti

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

1870

1892

1933

1962

1965

1966

2009

2010

2012

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, 
felhasználása és nettó árbevétele

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a 
környezetvédelmi termékek előállításáról és 
szolgáltatások nyújtásáról
Éves jelentés a beruházások összetételéről

Fogyasztói árösszeírás az Európai 
Összehasonlítási Program (ECP) alapján
Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett 
közösségi, szabadidős szálláshelyekről
Jelentés a repülőterek forgalmáról

Negyedéves munkaügyi jelentés

Intrastat kiszállítás

Intrastat beérkezés

tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával és/vagy 
tejfeldolgozással foglalkozó valamennyi gazdasági 
szervezet

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok, 
szolgáltatóhelyek
nem üzleti célú közösségi, szabadidős 
szálláshelyek üzemeltetői
az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó 
repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

a megfigyelésbe bevont vállalkozások , 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat 
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági 
szervezetek

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat 
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági 
szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő március 31.

Eurostat igénye szerint

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyhót követő hó 25.

a tárgynegyedévet követő hó 
12.

a tárgyhót követő hó 15.

a tárgyhót követő hó 15.

96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
295/2008/EK
538/2014/EU

1893/2006/EK
1445/2007/EK
549/2013/EU
1445/2007/EK

692/2011/EU

437/2003/EK
1358/2003/EK
158/2007/EK
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
638/2004/EK
1982/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
638/2004/EK
1982/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU

Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Negyedévenkénti

Évenkénti

AGY

AÁ

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

2023

2076

2120

2130

2131

2145

2146

2157

2160

2161

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és 
gyermekellátásokról

Jelentés a működést kezdő, megszűnt, 
üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és 
nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, 
az egyéb szálláshelyek kivételével
Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A vasúti szállítás negyedéves 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 szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alap- 
és szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó 
szervezetek,  intézmények, tevékenységet végzők
Települési önkormányzatok

Minisztériumok, melyek felügyelete alá 
egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek 
egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak
üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont 
gazdasági szervezetek

országos vasúti pályahálózaton történő vasúti 
árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz 
szükséges működési engedéllyel rendelkező  
gazdasági szervezetek
a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt 
vállalkozások
a TEÁOR'08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62, 
63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba 
tartozó főtevékenységű vállalkozások
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a csővezetékes szállítás és a légi szállítás 
ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi 
szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági 
szervezetek, valamint a MOL NYRt.
az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti 
személyszállításhoz szükséges működési 
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

a tárgynegyedévet követő hó 
15.

a tárgyévet követő szeptember 
30.

a tárgynegyedévet követő hó 
8. nap

a tárgynegyedévet követő hó 
20.

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.

1338/2008/EK
2015/359/EK

98/715/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
549/2013/EU
2018/643/EU

1158/2005/EK
295/2008/EK

696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU

2018/643/EU

Rendelet
Rendelet

Határozat
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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   Elektronikus 
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Központi Statisztikai Hivatal
Havonkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

Negyedévenkénti

Negyedévenkénti

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

2193

2210

2218

2219

2234

2235

2236

2237

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli 
külkereskedelmi termékforgalomról

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

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

Adatszolgáltatás PPP projektekről

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes 
adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól
felmentett vállalkozások

költségvetési fejezetgazda szervezetek

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy 
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni 
gazdaságok
mezőgazdasági földterületet használó és/vagy 
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni 
gazdaságok
Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül 
a KSH által kijelöltek
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

március 16.

június 15.

december 15.

tárgyévet követő február 28.

a tárgyhót követő hó 20.

a tárgynegyedévet követő hó 
20.

a tárgynegyedévet követő hó 
20.

471/2009/EK
92/2010/EU
113/2010/EU
1253/2016/EU
2016/1724/EU
2016/2119/EU
1608/2003/EK
995/2012/EU
1165/2008/EK
543/2009/EK

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
479/2009/EK

1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
461/2012/EU
549/2013/EU
1165/98/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
549/2013/EU
1893/2006/EK
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

E-Mező

E-Mező

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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   Elektronikus 
adatszolgáltatás



Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenként kétszeri

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AGY

AÁ

2239

2240

2241

2253
2254
2257
2262

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

Éves beruházásstatisztikai jelentés

Éves munkaügyi jelentés

Jelentés a magyarországi mozikról

Jelentés a befejezett filmekről

A támogatott lakhatás adatai

Katonai célú eszközök adatai

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont vállalkozások, 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

a megfigyelésbe bevont vállalkozások , 
költségvetési, költségvetési rend szerint 
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek

filmgyártó gazdasági szervezetek

támogatott lakhatást nyújtó szervezetek

Honvédelmi Minisztérium

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

március 15. és augusztus 15.

1165/98/EK
1618/1999/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
1618/1999/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
1618/1999/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU

549/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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Központi Statisztikai Hivatal
Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Évenkénti

Havonkénti

AGY

AGY

AGY

AGY

AÁ

2375

2394

2414

2417

2438

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása 
(kiemelt egyéni gazdaságok)

Éves regiszterkarbantartó kérdőív

Gazdasági egységek éves statisztikai 
jelentése

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt
egyéni gazdaságok)

Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy 
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni 
gazdaságok
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

 mezőgazdasági földterületet használó és/vagy 
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni 
gazdaságok
Kiskereskedelmi üzlethálózatok

december 15.

a tárgyévet követő június 15.

a tárgyévet követő június 1.

június 15.

tárgyhó 25.

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
1165/98/EK
1618/1999/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
1165/2008/EK
543/2009/EK

2016/792/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

E-Mező

KSH Elektra

KSH Elektra

E-Mező
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