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Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma 

és címe

1009 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról 

és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről

22/2012. (IV. 13.) BM rendelet a szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. 

2012. évi XLVI. törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a földhivatalokról, a Földmérési 

és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-

nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

1475 Egységes vámokmány (import) 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

1476 Egységes vámokmány (export) 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

38/2013. (XII. 29.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről
42/2013. (XII. 29.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a 

jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 

Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről

43/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénz- és hitelpiaci szervezetek 

által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről
37/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs 

1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról
147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet az önkormányzatok tulajdonában 

lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről

1712 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom 

alakulásáról

40/2006. (XII.25.) PM rendelet az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok 

kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásárólés 

könyveléséről

38/2013. (XII. 29.) MNB rendelet a biztosítási piaci szervezetek által 

a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről
42/2013. (XII. 29.) MNB rendelet a tőkepiaci szervezetek által a 

jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 

Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről

43/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénz- és hitelpiaci szervezetek 

által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről

37/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs 

1714 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet 

folytatókról

210/2009 (IX.29) Korm. rendelet A kereskedelmi tevékenységek 

végzésének feltételeiről

1747 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
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1616 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő 

ingatlanvagyonról

1713 Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai, 

pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet 

folytató egyéb szervezetek jelentései

1037 Szabálysértési jelentés

1216 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

1600 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi 

tevékenységet folytató egyéb szervezetek éves 

jelentései



1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Pénztárakról

1997. évi LXXXII. Törvény a magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról

1788 Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 

járandóságban részesülők 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

1911 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és 

esélyegyenlőségük biztosításáról

1917 Az MNB halmozott eredménykimutatása, 

banküzem működési költségei, ráfordításai

221/2000. (XII.19) Korm. rendelet a Magyar Nemzeti Bank éves 

beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól

1919 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

1921 Családtámogatási ellátások havi adatai 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról

2005 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra 

való felosztásához
43/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénz- és hitelpiaci szervezetek 

által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről

2037 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2038 Önkormányzati költségvetési szervek mérleg-

jelentése és költségvetési jelentése

368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2039 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok 

és önkormányzati költségvetési szervek 

törzsadattára 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2040 Központi költségvetési szervek éves költségvetési 

beszámolója 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2041 Helyi önkormányzatok éves költségvetési 

beszámolója 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2042 Központi  költségvetési szervek és helyi 

önkormányzatok költségvetése 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2043 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások 

negyedéves adatai

368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2044 Egészségbiztosítási Alap éves költségvetési 

beszámolója 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2045 Nyugdíjbiztosítási Alap éves költségvetési 

beszámolója 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2046 Költségvetési zárszámadás 

közgazdasági/funkcionális adatai 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2047 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok 

bizonyos költségvetési kötelezettségeinek és 

juttatásainak pénzforgalmáról 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról

2048 Éves költségvetési törvényjavaslat Alaptv. (2011. IV.25.) Magyarország Alaptörvénye

2049 Éves zárszámadási törvényjavaslat 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2050 MNV Zrt., MFB Zrt. és Nemzeti Földalapkezelő 

Szervezet beszámoló jelentése, rábízott 

vagyonnal kapcsolatos tranzakciói

368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2062 Állománystatisztikai  adatok a nyugdíjban, 

ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban 

részesülőkről (január-emelés után) 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

2063 A munkabalesetek adatai az európai 

munkabaleseti statisztika (ESAW) szerint 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

2064 Statisztikai jelentés a Nemzeti Rehabilitációs és 

Szociális Hivatal munkájáról

2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek 

ellátásairól és egyes törvények módosításáról

1765 Jelentés az önkéntes-  és  magánnyugdíjpénztárak 

tagjairól

1748 Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások



2066 Működési engedéllyel rendelkező szociális és 

gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények 

adatai

369/2013 (X.24) Korm. rendelet a szociális és gyermekvédelmi 

szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és 

ellenőrzéséről

2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, 

üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és 

nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről, az 

egyéb szálláshelyek kivételével

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, 

szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

2083 Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2084 A bőr és nemibeteg gondozók működési mutatói 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2085 Jelentés az onkológiai tevékenységről 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2086 A pszichiátriai gondozók jelentése 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2087 Védőnői jelentés összesítője 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2088 Jelentés  az addiktológiai betegek gondozásáról 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, 

pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

18/2007. (IV.17.) EüM rendelet az egészségügyi szakképesítéssel 

rendelkező személyek alap és működési nyilvántartásáról, valamint 

a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek 

tevékenységének engedélyezésről

2096 Kimutatás a bőr - és nemibeteg-gondozókban 

kezelt szexuális úton terjedő betegségekről

76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2100 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási 

tevékenységről

1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó 

személyes adatok kezeléséről és védelméről

76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2105 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és 

kezelésükről

76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2101 Összesítő jelentés a veleszületett 

rendellenességgel sújtott újszülöttekről 

(csecsemőkről)



2108 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2123 Jelentés a járóbetegellátás valós 

teljesítményadatairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2124 Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás 

valós teljesítményadatairól

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2125 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai 

Uniónak fizetett transzferek

101/2008. (IV.29.) Korm. rendelet az Európai Unió saját forrásaival 

kapcsolatos kötelezettségek teljesítésében részt vevő intézmények 

feladat-és hatásköréről, valamint a kapcsolódó eljárásrendről

2129 Magzati veszteség adatai 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2134 A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók 

éves adatai

2003. évi CXXVII.törvény a jövedéki adóról és jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól

2155 Jelentés a kórházi ápolási esetekről 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2159 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása 76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2165 Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi 

engedéllyel rendelkező gazdálkodási szervezetek 

listája

213/1996 (XII.23) Korm. rendelet az utazásszervező- és közvetítő 

tevékenységről

2166 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési 

balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról

2167 Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti 

szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező 

gazdasági szervezetek listája 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

2168 Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen 

tőkebefektetésekről, tőkekifektetésekről, FATS 

20/2012 (X.15.) MNB rendelet a jegybanki információs rendszerhez 

szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, a 

2007. évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával 

rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról

2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok 

beutazásáról és tartózkodásáról

2197 A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező 

magyar és külföldi állampolgárok adatai
1997. évi LXXXII. Törvény a magánnyugdíjról és a 

magánnyugdíjpénztárakról

2198 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak 

és bevételeinek alakulásáról

368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2200 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról

1993. évi XLVI. törvény a statisztikáról

2232 Jelentés az Erzsébetutalvány-rendszer adatairól 39/2011. (XII. 29.) KIM rendelet az Erzsébet-utalvány kibocsátásáról

2233 Fogvatartotti jelentés 1995. évi CVII. törvény a büntetés-végrehajtási szervezetről

2258 Egyes szociális szolgáltatásokat igénybe vevők 

nyilvántartása 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

2259 Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok 

betegforgalmi és morbiditási adatai

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2262 Katonai célú eszközök adatai 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2263 Munkaerőköltség-felvétel a Központosított 

illetményszámfejtési rendszerben lévő 

szervezetekről

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított 

illetményszámfejtés szabályairól

2228 Nemzetközi vándorlásban résztvevő 

állampolgárok adatai

2196 Külföldi állampolgárok adatai



2264 Üres álláshely a Központosított 

illetményszámfejtési rendszerben lévő 

szervezetekről

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított 

illetményszámfejtés szabályairól

2265 Éves munkaügyi jelentés a Központosított 

illetményszámfejtési rendszerben lévő 

szervezetekről

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított 

illetményszámfejtés szabályairól

2266 Havi munkaügyi jelentés a Központosított 

illetményszámfejtési rendszerben lévő 

szervezetekről

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított 

illetményszámfejtés szabályairól

2267 Alapadatok a fizikai és szellemi foglalkozásúak 

munkaidőmérlegéhez a Központosított 

illetményszámfejtési rendszerben lévő 

szervezetekről

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított 

illetményszámfejtés szabályairól

2268 Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak 

adatszolgáltatása 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2269 Rezidens nem-bank ügyfelek külföldi (Ft, deviza) 

fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2270 Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2271 Közvetlen magyarországi filmgyártási költségek 

összesített nyilvántartása 2004. évi II. törvény a mozgóképről

2272 FISIM (pénzügyi közvetítési szolgáltatások 

közvetett módon mért díja) 2013. évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról

2273 Jelentés a szennyvíz-elvezetési agglomeráció 

területén megvalósuló szennyvíz-beruházási 

ráfordításokról

27/2002. (II. 27.) Korm. rendelet a Nemzeti Települési Szennyvíz-

elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program végrehajtásával 

összefüggő nyilvántartásról és jelentési kötelezettségről

2274 Kórházi szolgáltatások mutatói 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2275 Foglalkoztatási hivatalok munkanélküli 

ellátásokra fordított kiadásai

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2276 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal részére 

elszámolt kiadások 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

2277 A vámteher adatok gazdálkodó szervezetenkénti 

és KN bontásban 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

2279 Nonprofit szervezetek adatai 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról

2280 Költségvetési szervek adatai 368/2011 (XII.31) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról

2281 Egyéni vállalkozói nyilvántartásba vett 

vállalkozások adatai 2009. évi CXV. törvény egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről

2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és 

a végelszámolásról

V/2006 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról 

2283 Adóhatóságtól átvett gazdasági szervezetek elemi 

szintű adatai 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2284 Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal éves 

költségvetési beszámoló 2007. évi LXXX. törvény a menedékjogról

2285 Mezőgazdasági területen felhasznált 

szennyvíziszap 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről

2289 A helyi önkormányzatok mérleg és költségvetés 

adatai 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

2290 Állandó népesség településenkénti adatai 

(nemenkénti és koréves bontásban)

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról

2291  Országos vérkészítmény-előállítási és-

felhasználási jelentés

76/2004. (VIII. 19) ESZCSM rendelet az egyes személyazonosításra 

alkalmatlan ágazati (egészségügyi, szakmai) adatok körének 

meghatározására, gyűjtésére, feldolgozására vonatkozó részletes 

szabályokról

2292 Nyilvántartott álláskeresők településsoros adatai 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2282 Cégbejegyzésre kötelezett gazdasági szervezetek 

adatai



2293 Légszennyező anyagok kibocsátási leltára 

(CLRTAP)
2007. évi LX. törvény az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és 

annak Kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

2294 Üvegházhatású gázok kibocsátási leltára 

(UNFCCC)

2007. évi LX. törvény az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és 

annak Kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről

2295 Nyilvántartás a vezetékes műsorelosztókról 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a 

tömegkommunikációról

2296 Magyarországon első alkalommal forgalomba 

helyezett járműállomány 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról 


2297 Közúti járműállomány 1999. évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról

2298 Villamos energia külkereskedelmi forgalom 

mennyiségi adatai

4/2013 (X.16) MEKH rendelet a villamos energia rendszerhasználati 

díjakról és alkalmazásuk szabályairól

2299 Országos közutak adatai 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról

2300 Településsoros személyi jövedelemadó adatok 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2301 Személyi jövedelemadó külföldiekre vonatkozó 

adatbázisa 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2302 Egyéni vállalkozók adóbevallásai 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2303 Adóadatok (Társasági adóbevallások)
1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

2304 Jövedéki termékek termelésének alakulása 2003. évi CXXVII.törvény a jövedéki adóról és jövedéki termékek 

forgalmazásának különös szabályairól

2305 Szőlő és bortermelés adatai, borkészletek 2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

2306 Hegyközségi adatok
2004. évi XVIII. törvény a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról

2307 ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszer)

99/2002.(XI.5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek 

jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási 

Rendszeréről

2308 BIR (Baromfi Információs Rendszer) - 

baromfikeltető állomások

120/2007. (X.18.) FVM rendelet a Baromfi Információs Rendszer 

létrehozásáról és működtetésének rendjéről

2309 Agrártámogatásban részesülő gazdálkodók 

nyilvántartása

256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 

Hivatalról

2310 Biogazdálkodást folytató gazdálkodók 

adatállománya, mezőgazdasági és feldolgozott 

biotermékek statisztikai adatai

34/2013. (V. 14.) VM rendelet a mezőgazdasági termékek és 

élelmiszerek ökológiai gazdálkodási követelmények szerinti 

tanúsításáról, előállításáról, forgalmazásáról, jelöléséről és 

ellenőrzésének eljárásrendjéről

2312 A Magyarországon bejegyzett polgári 

légijárművek száma 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről

2315 Egészségügyi szolgáltatók regisztere 2/2004. (XI.17.) EüM rendelet az egészségügyi szolgáltatók és 

működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi 

szakmai jegyzékről

2316 Kp-i ktsgvetési szervek és alkalmazottainak adatai - 

az  EU Személyzeti Szabályzat 65. cikke szerinti  

mutatók számításához 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

2318 Külföldön történt magyar állampolgárok 

születése, halálozása 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2319 Adóadatok (Általános Forgalmi Adó bevallás) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról
2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények 

módosításáról

2321 Munkaerő piaci politikák, kiadási adatok 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2322 Munkaerő piaci politikák, résztvevő adatok 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2323 Hozzáadott-értékadó visszatérítése (ELEKÁFA) 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2324 Diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi 

szervezetek fogyasztásával kapcsolatos adóalap-

nyilvántartás 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2320 Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök megyesoros 

adatai



2325 Közösségi Árufuvarozói Engedély Nyilvántartása 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a díj ellenében végzett közúti 

árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal 

díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás 

személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő 

jogszabályok módosításáról

2326 Munkavállalók és egyéni vállalkozók járulékadatai 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2327 Mezőgazdasági őstermelők 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

2328 Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer 440/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a hulladékkal kapcsolatos 

nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekr?l

2329 Vállalkozások Éves Elektronikus Beszámoló 

(EBESZ) adatai

V/2006 A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a 

végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

2331 Külföldi vállalkozások kapcsolattartóinak 

elérhetősége 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2332 Bejelentett álláshelyek adatai 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, 

valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról

2333 Nyilvántartott álláskeresők adatai 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2334 Nyilvántartott álláskeresők megyesoros adatai 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról

2337 MTA hazai és külföldi tagjai, tudományos 

fokozatosok 1994. évi XL. törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról

2338 Nemzeti dohányboltok havi rendszerességű 

dohányforgalmi adata
244/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet a dohánytermék-kiskereskedők 

által vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohányboltban 

forgalmazott egyes termékekre vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítéséről

2339 Magyarországon anyakönyvezett népmozgalmi 

események 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

2340 Szabadalmi adatok 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

2346 Személyi jövedelemadó bevallás egyedi 

azonosításra alkalmatlan egyedi adatai 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2347 Családi adókedvezmény adatok 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

2357 Az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós 

teljesítményadatai

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások 

Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes 

szabályairól

2358 Földgáz exportjára és importjára vonatkozó havi 

adatok határmetszékenként mennyiségben 

kifejezve 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2359 Az egyes villamos-energia kereskedők által 

lebonyolított havi import és export forgalom 

határmetszékenként mennyiségben (MWh) és 

értékben kifejezve a V610 számú MEKH 

adatszolgáltatás alapján 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2360 Online pénztárgép adatok 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki 

követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek 

2369 Az útdíjrendszerben üzemeltetett, adott 

mérőpontokról származó járműadatok átvétele
2013. évi LXVII. Törvény az autópályák, autóutak és főutak 

használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról

9009 Lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról


