Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény 26. §. (1) bekezdés
szerinti kormányrendeleten kívül elrendelt adatfelvételei
Adatkörök
Nyilvántartási
szám

Cím

Adatkörök

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1467

Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról

(1)

A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók adatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával
rendelkezők száma, a jelentkezés évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott
képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.;

1468

Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról

(1)

A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók létszámadatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával
rendelkezők száma, a felvétel évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre
felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.;

1549

Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről

(1)

Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata;

1560

Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési
eseményekről

(1)

Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozó szerinti bontásban;

1561

Bejelentett fertőző megbetegedések

(1)

Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban;

1565

Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt
orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején

(1)

Adatok a influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk
járványok idején);

1566

Védőoltási jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)

Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint);
Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások (megyénként);
Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások adatai;
Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai (száma megyénként);

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. Törvény 26. §. (1) bekezdés
szerinti kormányrendeleten kívül elrendelt adatfelvételei
Adatkörök
Nyilvántartási
szám

Cím

Adatkörök

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1573

Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Újonnan felderített HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportok;
AIDS betegek adatai rizikócsoportok;
AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportok;
AIDS-ben megbetegedettek adatai megyei bontásban;
Újonnan felderített HIV fertőzöttek és AIDS betegek adatai életkor szerint;

1589

Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor
és nemek szerinti megoszlásáról

(1)
(2)

Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása;
Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása;

1860

Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek létszámkimutatása

(1)

Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata;

1861

Kimutatás a gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és
nemek szerinti megoszlásáról
Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez

(1)

Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása;

(1)

A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai;

2204

