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golul 

Témagazda 

szervezet 

1 A Népesség- és társa-

dalomstatisztika 

Population and 

social statistics 

Társadalmi élet és a társadalmi tömeg-

jelenségek vizsgálatára vonatkozó sta-

tisztikák. 

Statistics relating to analyses of social 

life and social mass phenomena. 

  

2 AA Népesség és nép-

mozgalom 

Population and vital 

events 

Népességstatisztikai és demográfiai té-

mák, mint demográfia, népmozgalmi 

statisztika, népességszerkezet (összeté-

tel) és népességszám-változás, demo-

gráfiai előrejelzések, családok és ház-

tartások (házasság, válás, háztartás 

mérete), vándorlás, menekültek és 

menedékkérők statisztikái. 

It covers work in population and 

demographic statistics, topics like 

demography, vital statistics, 

population structures and changes, 

demographic projections, families 

and households (marriages, divorces, 

household size), migration, refugees 

and asylum seekers. 

  

3 AAA Népesség Population Népesség számáról, illetve annak ösz-

szetételéről képet adó statisztikák. 

Statistics providing information on the 

changes of the number and 

composition of the population. 

  

4 AAAA Népesség száma, 

összetétele - nép-

számlálás 

Number and 

composition of the 

population - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Népesség számának és összetételé-

nek változásairól szóló, valamint a 

nemzetiségi és vallási hovatartozással 

kapcsolatos népszámlálási statisztikák. 

Statistics providing information on the 

changes of the number and 

composition of the population, as well 

as census statistics relating to ethnic 

and religious affiliation. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AAAB Továbbvezetett né-

pesség 

Population 

estimation 

Magyarország lakónépességének 

évenkénti meghatározása két nép-

számlálás közötti időszakban. 

Calculating the resident population in 

Hungary annually between two 

censuses. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 AAAC Háztartástípus, csa-

ládösszetétel, életvi-

szonyok - népszám-

lálás 

Type of household, 

family composition, 

living conditions - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Háztartások, illetve családok számá-

ban, összetételében és más fontos jel-

lemzőjében bekövetkezett változá-

sokra vonatkozó statisztikák. Vizsgálja 

a háztartások tagjainak számát, gaz-

dasági aktivitási és korösszetételét, tá-

jékoztat lakáskörülményeikről, vala-

mint részletes információkat közöl a kü-

lönböző összetételű háztartások ház-

tartásfőiről is. Tájékoztat a családok 

összességéről és egyes típusairól, a há-

zaspáros, az élettársi kapcsolaton ala-

puló és az egyszülős családokról a ve-

lük élő gyermekek száma és jellemzői 

alapján. A magánháztartások mellett 

tájékoztat az ún. intézeti háztartásokról 

és az azokban élők összetételéről is. 

Statistics relating to the changes in the 

number, composition and other 

important characteristics of 

households and families. It studies the 

number as well as economic activity 

and age composition of household 

members, informs about their housing 

conditions and gives detailed 

information about the heads of 

households of different composition. It 

gives information about families as a 

whole and about certain types of 

families: married couples, cohabiting 

partnerships, and lone-parent families 

by the number and other 

characteristics of the children living in 

the families. In addition to private 

households, it informs also on the so-

called institutional households and the 

composition of people living there. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AAB Népmozgalom Vital events Népesség változását alapvetően be-

folyásoló népmozgalmi jelenségekre 

vonatkozó statisztikák (születés, halálo-

zás, házasság, válás). 

Statistics relating to vital events 

basically influencing changes in 

population (birth, death, marriage, 

divorce. 

  

4 AABA Élveszületés Live birth Magyarországon történt 

élveszületések, valamint a magyaror-

szági lakcímmel rendelkező anyák kül-

földön történt és Magyarországon 

anyakönyvezett szülésének statisztikái. 

Statistics on all live births occurring in 

Hungary moreover those live births 

occurring abroad where the mother 

has an address in Hungary if the event 

is registered in Hungary as well. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 AABB Halálozás Death Magyarországon történt halálozások, 

valamint a magyarországi lakcímmel 

rendelkező személyek külföldön bekö-

vetkezett és Magyarországon anya-

könyvezett halálozásának statisztikái. 

Statistics on all deaths occurring in 

Hungary, moreover those deceases 

occurring abroad where the person 

has an address in Hungary if the event 

is registered in Hungary as well. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AABC Házasságkötés Marriage Magyarországon történt házasságkö-

tések, valamint az azonos nemű, 18. 

évét betöltött, bejegyzett élettársi 

kapcsolatot létesítők statisztikái. 

Statistics on all marriages and 

registered partnerships between over 

18 year-old, same-sex persons 

occurring in Hungary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AABD Válás Divorce Magyarországon történt válások sta-

tisztikái. 

Statistics on all divorces occurring in 

Hungary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AABE Magzati veszteség Foetal loss Magyarországon történt magzati vesz-

teségek statisztikái. 

Statistics on all foetal losses occurring 

in Hungary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AAC Vándorlás Migration Népesség földrajzi mobilitásának nyo-

mon követésének statisztikái a szüle-

téskori vagy az előző és a jelenlegi la-

kóhely összehasonlítása alapján. 

Statistics on tracking the geographical 

mobility of the population by 

comparing the actual place of 

residence with the previous place of 

residence or the place of residence at 

the time of birth. 

  

4 AACA Mobilitás - népszám-

lálás 

Mobility - Population 

and Housing 

Population and 

Housing Census 

Népesség földrajzi mobilitásának nyo-

mon követésének statisztikái a nép-

számlálási adatok alapján, a születés-

kori vagy az előző és a jelenlegi lakó-

hely összehasonlítása alapján, amely 

egyben a két népszámlálás közötti né-

pesség-továbbvezetés alapja is. 

Statistics on tracking the geographical 

mobility of the population by 

comparing the actual place of 

residence with the previous place of 

residence or the place of residence at 

the time of birth. It creates the basis for 

the continuous calculation of 

population between two censuses. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AACB Belföldi vándorlás Internal migration Népesség országon belüli térbeli, föld-

rajzi mozgásának nyomon követését 

jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the spatial, 

geographical movement of the 

population within the country. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 AACC Nemzetközi vándor-

lás 

International 

migration 

Nemzetközi vándorlás statisztikái, mely 

a külföldi és a magyar állampolgárok 

migrációjáról ad képet. 

Statistics presenting the migration of 

foreign and Hungarian citizens. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AB Munkaerő Labour Munkaerőt jellemző statisztikák, mely 

magában foglalja a munkaerőpiacot, 

foglalkoztatást és munkanélküliséget, 

a gazdaságilag aktív népességet, 

munkakörülményeket, egészségi álla-

potot és munkahelyi biztonságot jel-

lemző statisztikákat (munkahelyi bal-

esetek és foglalkozási ártalmak és be-

tegségek, munkahelyi egészségügyi 

problémák, munkaidő és egyéb mun-

kakörülmények, sztrájk, álláskínálat, 

munkahelyteremtés). 

Statistics presenting the labour force, 

including statistics on the labour mar-

ket, employment and unemployment, 

economically active population, 

labour conditions, health and safety at 

work (accidents at work, 

occupational injuries and diseases, 

work-related health problems), 

working time and other working 

conditions, strikes and lockouts, job 

vacancies, job creation. 

  

3 ABA Foglalkoztatás - 

népszámlálás 

Employment - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Gazdaságilag aktív (foglalkoztatott, 

munkanélküli) és a gazdaságilag nem 

aktív (inaktív kereső, eltartott) népes-

ség számában és összetételében be-

következett változások statisztikái a 

népszámlálási adatok alapján. 

Statistics on the changes in the 

number and composition of 

economically active (employed and 

unemployed people) and 

economically non-active (inactive 

earners, dependants) population 

based on census data. 

  

4 ABAA Foglalkoztatás - 

népszámlálás 

Employment - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Gazdaságilag aktív (foglalkoztatott, 

munkanélküli) és a gazdaságilag nem 

aktív (inaktív kereső, eltartott) népes-

ség számában és összetételében be-

következett változások statisztikái a 

népszámlálási adatok alapján. Vizs-

gálja a foglalkozási struktúra alakulá-

sát, valamint tájékoztat a munkaerő 

területi elhelyezkedéséről és mozgásá-

ról is. 

Statistics on the changes in the 

number and composition of 

economically active (employed and 

unemployed people) and 

economically non-active (inactive 

earners, dependants) population 

based on census data. It observes the 

changes in employment structure and 

presents information about the 

regional distribution and the 

movement of the workforce. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 ABB Munkaerő-piaci 

részvétel 

Labour force Foglalkoztatottságot és munkanélküli-

séget jellemző statisztikák. 

Statistics presenting employment and 

unemployment. 

  

4 ABBA Munkaerő-piaci 

részvétel 

Labour force Foglalkoztatottság és munkanélküliség 

alakulását jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the changes in 

employment and unemployment. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ABC Munkaerőpiac 

egyéb jellemzői 

Other labour market 

characteristics 

Munkaerőpiac pénzügyi adatai, vala-

mint az üres álláshelyekre és a sztrájkra 

vonatkozó statisztikák. 

Financial data of the labour market, as 

well as statistics on job vacancies and 

strikes. 

  

4 ABCA Keresetek Earnings Keresetek, vagyis a munkavégzésre 

irányuló jogviszony alapján a munka-

vállaló részére nyújtott javadalmazá-

sok, illetve ezen belül az egyes kereseti 

elemek statisztikái. 

Statistics on earnings - remuneration 

granted to employees on the basis of 

employment relationship - and main 

elements of earnings. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ABCB Munkaerő költség Labour cost Élő munka igénybevételével kapcso-

latos költségek nyomon követését, 

ezen belül a különböző jogcímeken 

felmerülő munkaerőköltség-elemeket 

jellemző statisztikák. 

Statistics on the labour cost, including 

the monitoring of the labour cost-

elements incurring on different titles. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ABCC Üres álláshelyek, 

sztrájk 

Job vacancies, 

strikes 

Hazai munkaerőpiac által foglalkozta-

tottak létszámának és üres álláshelyei-

nek,  a sztrájk eseményeknek valamint 

a munkaidő-mérleg információ statisz-

tikái. 

Statistics on the number of the 

employed persons in the domestic 

labour market, and  the number of job 

vacancies, as well as strike events and 

information on working time account. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AC Oktatás Education Oktatásban való részvétel, írástudat-

lanság, oktatási intézmények és rend-

szerek, oktatásra fordított emberi és 

pénzügyi erőforrások, élethosszig tartó 

tanulás, munkahelyi képzés és felnőtt-

oktatás, oktatás hatásai, tanulók telje-

sítményének statisztikái. 

Statistics on educational participation, 

illiteracy, educational institutions and 

systems, human and financial 

resources invested in education, 

lifelong learning, vocational training 

and adult learning, impact of 

education, assessments of student 

performance. 
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3 ACA Iskolázottság - nép-

számlálás 

Educational 

attainment - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Népesség iskolázottsági szintjének és 

szakképzettségének statisztikái. 

Statistics on the level of education and 

qualification of the population. 

  

4 ACAA Iskolázottság - nép-

számlálás 

Educational 

attainment - 

Population and 

Housing Population 

and Housing Census 

Népesség iskolázottsági szintjének és 

szakképzettségének, valamint két 

népszámlálás között eltelt időben vég-

bement változásainak statisztikái. 

Statistics on the level of education and 

qualification of the population and on 

its changes between two censuses. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ACB Iskolarendszerű ok-

tatás 

Formal education Magában foglalja a köznevelési (2011-

ig közoktatási) és felsőoktatási intéz-

mények tevékenységének felmérését, 

indikátorok fejlesztését, oktatáspolitikai 

döntések előkészítését, intézkedések 

végrehajtásának értékelését. 

The survey of the activity of initial and 

tertiary educational institutions, 

indicators' development, preparation 

of educational policy decisions, 

assessment of the execution of 

measures. 

  

4 ACBA Iskolarendszerű ok-

tatás - köznevelés 

Formal education - 

initial education 

Köznevelési (2011-ig közoktatási) intéz-

mények tevékenységére vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on the activity of initial 

educational institutions. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ACBB Iskolarendszerű ok-

tatás - felsőoktatás 

Formal education - 

tertiary education 

Felsőoktatási intézmények tevékeny-

ségére vonatkozó statisztikák. 

Statistics on the activity of tertiary 

educational institutions. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ACC Egész életen át tartó 

tanulás (felnőttek 

képzésben való 

részvétele) 

Lifelong learning Egyén egész életen át tartó tanulási 

folyamatát jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the process of 

lifelong learning. 

  

4 ACCA Egész életen át tartó 

tanulás (felnőttek 

képzésben való 

részvétele) 

Lifelong learning Munkaerő, gazdaság változó igényei-

hez való alkalmazkodást szolgáló 

egyéni egész életen át tartó tanulási 

folyamatát jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the process of 

lifelong learning aimed at the 

adaptation of the workforce to the 

changing challenges required by the 

economy. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 ACD Közfoglalkoztatás-

hoz kapcsolódó 

képzések 

Trainings within the 

Public Work Scheme 

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kép-

zéseket jellemző statisztikák. 

Statistics presenting trainings 

connected to public employment. 

  

4 ACDA Közfoglalkoztatás-

hoz kapcsolódó 

képzések 

Trainings within the 

Public Work Scheme 

Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó kép-

zéseket jellemző statisztikák. 

Statistics presenting trainings 

connected to public employment. 

Belügymi-

nisztérium 

2 AD Egészségügy, bal-

eset 

Health and 

accidents 

Egészséggel, egészségi állapottal, fo-

gyatékossággal és balesetekkel kap-

csolatos statisztikák. 

Statistics relating to health, health sta-

tus, disabilities and accidents. 

  

3 ADA Egészségi állapot Health status Betegségekkel, egészséget befolyá-

soló életmódbeli tényezőkkel, balese-

tekkel kapcsolatos statisztikák. 

Statistics relating to diseases, lifestyle 

factors affecting health, accidents. 

  

4 ADAA Fogyatékosság, tar-

tós betegség - nép-

számlálás 

Disability, long-

lasting disease - 

Population and 

Housing Census 

Fogyatékossággal élők és a tartósan 

betegek számában és jellemzőiben 

bekövetkezett változásokat jellemző 

statisztikák, mely a fogyatékosság tí-

pusa szerint tájékoztatást nyújt a fo-

gyatékossággal élők lakáskörülmé-

nyeiről, illetve a fogyatékos személlyel 

élő háztartások összetételéről is. 

Statistics presenting the changes in the 

numbers and characteristics of 

disabled people and people with 

long-lasting disease providing 

information about the housing 

characteristics and the composition of 

households of disabled people by 

type of disability. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADAB Korlátozottság, fo-

gyatékosság, egész-

ségesen várható 

élettartam 

Disability, Healthy 

Life Years 

Expectancy 

Egészségproblémákból fakadó aka-

dályozottság gyakoriságát jellemző 

statisztikák. Egészségesen (korlátozott-

ságtól mentesen) várható élettartam. 

Statistics presenting the prevalence of 

health related disabilities. Healthy 

(disability-free) life years expectancy.  

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADAC Megbetegedések, 

balesetek 

Morbidity and 

accidents 

Egyes megbetegedések, balesetek 

számát, gyakoriságát és egyéb ténye-

zőit jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the number, 

prevalence and other factors of 

certain diseases and accidents. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADAD Egészséget befolyá-

soló életmódbeli té-

nyezők 

Lifestyle factors 

affecting health 

Egészséget fejlesztő vagy károsító ma-

gatartásformák populációs becslését 

(dohányzás, alkoholfogyasztás, test-

mozgás, táplálkozás) jellemző statiszti-

kák. 

Statistics presenting population 

estimations on health promoting or 

health deteriorating behaviour 

(smoking, alcohol consumption, 

physical activity, nutrition). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 ADB Egészségügyi alap-

ellátás és igénybe-

vétele, valamint 

megelőzés 

Primary health care 

and prevention 

Egészségügyi alapellátás (orvosok te-

vékenysége, ellátottak jellemzői), va-

lamint az egészség megőrzése érde-

kében végzett megelőző tevékenysé-

gek statisztikái. 

Statistics on primary health care 

(activities of physicians, characteristics 

of people cared for) and preventive 

activities carried out to preserve 

health. 

  

4 ADBA Egészségügyi alap-

ellátás 

Primary health care A lakosság háziorvosi és házi gyermek-

orvosi, valamint a foglalkozás-egész-

ségügyi ellátottságának, a háziorvosi 

praxisok és a foglalkozás-egészségügyi 

szolgálat tevékenységének statisztikái, 

mely képet ad az ellátottakról és a kü-

lönböző munkahelyi ártalmaknak ki-

tettekről. 

Statistics on general practitioners’ and 

family paediatricians’ services, the 

occupational health service and on 

their activity, which provide a picture 

on people cared for and those who 

are exposed to occupational hazard. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADBB Megelőzés Prevention Az egészség megőrzése érdekében 

végzett védőnői, közegészségügyi, jár-

ványügyi tevékenységre vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics relating to the activity of 

mother and child health nurses, public 

health and epidemiological activities 

performed in the interest of health 

protection. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ADC Egészségügyi szak-

ellátás és igénybe-

vétele 

Specialised and 

other health care 

service 

Járóbeteg-és fekvőbeteg-szakellátás, 

a gondozóintézeti ellátás kapacitás és 

betegforgalmi adatainak statisztikái, 

mely kiterjed az otthoni szakápolás és 

a hospice ellátás hatékonyságának 

mérésére, valamint a változások moni-

torozására is. 

Statistics presenting data on the 

capacity and patient turnover of 

outpatient service, inpatient service 

and dispensaries measuring also the 

efficiency of home special care and 

hospice care, as well as monitoring the 

changes. 

  

4 ADCA Járóbeteg-szakellá-

tás 

Outpatient service Járóbeteg-szakellátás kapacitás és 

betegforgalmi statisztikái. 

Statistics presenting data on the 

capacity and patient turnover of 

outpatient service. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADCB Fekvőbeteg-gyógy-

intézeti ellátás 

Inpatient service Fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás ka-

pacitás és betegforgalmi statisztikái. 

Statistics presenting data on the 

capacity and patient turnover of 

inpatient service. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 ADCC Gondozóintézeti el-

látás 

Dispensaries Gondozóintézeti ellátás kapacitás és 

betegforgalmi statisztikái. 

Statistics presenting data on the 

capacity and patient turnover of 

dispensaries. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADCD Egyéb egészségügyi 

ellátások 

Other health care 

services 

Otthoni szakápolás és a hospice-ellá-

tás betegforgalmi statisztikái, a mentő-

szolgálatok tevékenységének és a be-

tegszállítás statisztikái valamint a 

gyógyszertári statisztika. 

Statistics presenting data on the 

patient turnover of home special care 

and hospice care, statistics on the 

activity on the ambulance services 

and the patient transport and statistics 

on the pharmacies. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ADD Egészségügyi ellátó-

rendszer személyi és 

tárgyi feltételei 

Personal and 

objective conditions 

of the health care 

system 

Egészségügyi ellátásban dolgozók ál-

lás- és létszámadatainak statisztikái, 

mely magában foglalja az egészség-

ügyi gépek és műszerek állományvál-

tozásának, valamint a vérkészítmé-

nyek előállításának és felhasználásá-

nak nyomon követését is. 

Statistics on jobs and number of 

employees in the field of health care, 

including the monitoring of changes in 

the inventory of medical devices and 

instruments as well as the production 

and usage of blood-preparations. 

  

4 ADDA Egészségügyi ellátó-

rendszer személyi 

feltételei 

Personal conditions 

of the health care 

system 

Egészségügyi ellátásban dolgozók ál-

lás- és létszámadatainak, valamint a 

dolgozó orvosok szakképesítéseinek 

statisztikái. 

Statistics on jobs and number of 

employees in the field of health care 

and specializations of active 

physicians. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 ADDB Egészségügyi ellátó-

rendszer tárgyi fel-

tételei 

Objective conditions 

of the health care 

system 

Egészségügyi gépek és műszerek állo-

mányváltozásának, valamint a vérké-

szítmények előállításának és felhaszná-

lásának statisztikái. 

Statistics on the changes in the 

inventory of medical devices and 

instruments as well as the production 

and usage of blood-preparations. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 ADE Egészségügyi elszá-

molások 

Health accounts Egészségügyi kiadások statisztikái az 

egészségügyi finanszírozók finanszíro-

zási alrendszerek, szolgáltatások, szol-

gáltatók háromtengelyű rendszere 

szerint. 

Statistics on health expenditure 

according to the tri-axial system of 

health financing schemes, functions 

and providers. 
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4 ADEA Egészségügyi elszá-

molások 

Health accounts Egészségügyi kiadások statisztikái az 

egészségügyi finanszírozók finanszíro-

zási alrendszerek, szolgáltatások, szol-

gáltatók háromtengelyű rendszere 

szerint. 

Statistics on health expenditure 

according to the tri-axial system of 

health financing schemes, functions 

and providers. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AE Jövedelem és fo-

gyasztás 

Income and 

consumption 

Jövedelmi és kiadási adatok statisztikái 

a háztartás szemszögéből, beleértve 

az olyan témákat, mint jövedelmek el-

osztása, természetbeni jövedelmek, fi-

zetett és kapott jövedelmi transzferek, 

jövedelem vagy kiadás alapú sze-

génységmérés, fogyasztói szokások, 

tartós és nem tartós fogyasztási cikkek, 

háztartási vagyon és adósságok. 

Statistics on household income and 

expenditures from the household's 

point of view including topics like 

distribution of incomes, income in kind, 

income transfers received and paid, 

income- or expenditure-based 

measures of poverty, consumption 

patterns, consumer goods and 

durables, household wealth and 

debts. 

  

3 AEA Fogyasztás színvo-

nala, szerkezete 

Level and structure 

of consumption 

Jövedelmi és kiadási adatok statisztikái 

a háztartás szemszögéből, beleértve 

az olyan témákat, mint jövedelmek el-

osztása, természetbeni jövedelmek, fi-

zetett és kapott jövedelmi transzferek, 

jövedelem vagy kiadás alapú sze-

génységmérés, fogyasztói szokások, 

tartós és nem tartós fogyasztási cikkek, 

háztartási vagyon és adósságok. 

Statistics on household income and 

expenditures from the household's 

point of view including topics like 

distribution of incomes, income in kind, 

income transfers received and paid, 

income- or expenditure-based 

measures of poverty, consumption 

patterns, consumer goods and 

durables, household wealth and 

debts. 
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4 AEAA Fogyasztás színvo-

nala, szerkezete 

Level and structure 

of consumption 

Jövedelmi és kiadási adatok statisztikái 

a háztartás szemszögéből, beleértve 

az olyan témákat, mint jövedelmek el-

osztása, természetbeni jövedelmek, fi-

zetett és kapott jövedelmi transzferek, 

jövedelem vagy kiadás alapú sze-

génységmérés, fogyasztói szokások, 

tartós és nem tartós fogyasztási cikkek, 

háztartási vagyon és adósságok. 

Statistics on household income and 

expenditures from the household's 

point of view including topics like 

distribution of incomes, income in kind, 

income transfers received and paid, 

income- or expenditure-based 

measures of poverty, consumption 

patterns, consumer goods and 

durables, household wealth and 

debts. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AEB Jövedelmek, sze-

génység 

Income, poverty Társadalmi rétegződés, illetve az élet-

körülmények különböző aspektusait 

bemutató statisztikák. 

Statistics presenting the different 

aspects of social stratification and 

living conditions. 

  

4 AEBA Jövedelmek, sze-

génység 

Income, poverty Társadalmi rétegződés, illetve az élet-

körülmények különböző aspektusait 

bemutató statisztikák. 

Statistics presenting the different 

aspects of social stratification and 

living conditions. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AF Szociális ellátás Social care 

protection 

Munkanélküliségből, betegségből, fo-

gyatékosságból, öregkorból, szülői fe-

lelősségből adódó, vagy a házastárs 

vagy szülő elvesztéséből következő 

elégtelen jövedelem kockázata elleni 

védelmet bemutató statisztikák. 

Statistics on measures to protect 

people against the risks of insufficient 

incomes associated with 

unemployment, ill health, disability, old 

age, parental responsibilities or the loss 

of a spouse or parent. 
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3 AFA Pénzbeli ellátások Pensions and other 

provisions, sick-pay, 

family and social 

benefits 

Társadalombiztosítási jogviszonyon 

alapuló, költségvetési forrásból biztosí-

tott új nyugdíj és egyéb ellátás megál-

lapítások statisztikái, a nyugdíjban, el-

látásban, járadékban és egyéb járan-

dóságban (2012 előtt nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban) részesülők 

számának és a kifizetett összegek ala-

kulásának statisztikái, továbbá az ön-

kéntes nyugdíjpénztárak főbb adatai. 

A táppénz, a családtámogatási ellá-

tások, a fogyatékossági támogatás, 

valamint a segélyezés adatainak sta-

tisztikái. 

Statistics on new pension and other 

benefit determinations, the number of 

persons receiving pensions, benefits, 

annuities and other provisions 

(pensions and pension-type benefits 

before 2012) and the amounts paid 

from budgetary sources on the basis of 

social security, including the major 

data of voluntary pension funds. 

Statistics on sick-pay, family benefits, 

disability support and social benefits 

data. 

  

4 AFAA Nyugdíjak, ellátá-

sok, járadékok és 

egyéb járandósá-

gok 

Pensions, benefits, 

annuities and other 

provisions 

Társadalombiztosítási jogviszonyon 

alapuló, költségvetési forrásból biztosí-

tott új nyugdíj és egyéb ellátás megál-

lapítások statisztikái, a nyugdíjban, el-

látásban, járadékban és egyéb járan-

dóságban (2012 előtt nyugdíjban, 

nyugdíjszerű ellátásban) részesülők 

számának és a kifizetett összegek ala-

kulásának statisztikái, valamint az ön-

kéntes nyugdíjpénztárak legfontosabb 

jellemzői. 

Statistics on new pension and other 

benefit determinations, the number of 

persons receiving pensions, benefits, 

annuities and other provisions 

(pensions and pension-type benefits 

before 2012) and the amounts paid 

from budgetary sources on the basis of 

social security, including the major 

data of voluntary pension funds. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AFAB Egészségbiztosítási 

ellátások 

Health insurance 

benefits 

Táppénzes adatok statisztikái. Statistics on sick-pay data. Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AFAC Családtámogatás Family benefits A családtámogatási ellátások össze-

gében, az ellátásokat igénybe vevők 

számában bekövetkező változásokat 

jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the changes in the 

amount of family benefits and the 

number of recipients. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 AFAD Segélyezés Social benefits A pénzben és természetben nyújtható 

rendszeres és eseti szociális támogatá-

sok, valamint a súlyosan fogyatékos 

személyeknek járó fogyatékossági tá-

mogatás statisztikái. 

Statistics on regular or ad hoc social 

benefits in cash or in kind and on 

disability support for severely disabled 

people. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AFB Személyes gondos-

kodást nyújtó ellátá-

sok 

Personal care 

provisions 

Gyermekvédelem és a szociális szol-

gáltatások statisztikái. 

Statistics on child protection and social 

services. 

  

4 AFBA Gyermekjóléti ellá-

tások és gyermek-

védelem 

Child welfare 

provisions and child 

protection 

Gyermekjóléti alapellátások és csa-

ládsegítés, a gyermekvédelmi szakel-

látások, a gyámhatóságok tevékeny-

ségének és a javítóintézeti nevelés sta-

tisztikái. 

Statistics on basic child welfare 

provisions and family assistance, 

professional child protection, the 

activity of guardianship authorities 

and reformatory institutions. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AFBB Szociális szolgáltatá-

sok 

Social services Szociális alapszolgáltatások és szakosí-

tott ellátások főbb jellemzőinek statisz-

tikái, mely magában foglalja a szociá-

lis intézmények tevékenységének, az 

igénybe vevők és a foglalkoztatottak 

főbb jellemzőinek bemutatását is. 

Statistics on basic and special social 

services, presenting also the activity 

and number of persons employed of 

social institutions and the main 

features of service recipients. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AFC Szociális védelmi el-

számolások 

(ESSPROS) 

ESSPROS - 

Expenditures and 

receipts of the social 

protection 

Szociális védelmi rendszerek statiszti-

kái. 

Statistics on the social protection 

systems. 

  

4 AFCA Szociális védelmi el-

számolások 

(ESSPROS) 

ESSPROS - 

Expenditures and 

receipts of the social 

protection 

Szociális védelmi rendszerek statiszti-

kái. 

Statistics on the social protection 

systems. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AG Lakás, kommunális 

ellátás 

Housing, public 

utilities 

Lakások, épületek állományának, va-

lamint a települések kommunális ellá-

tásának statisztikái. 

Statistics on the stock of dwellings and 

buildings and on the supply of 

communal services to settlements. 
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3 AGA Épület, lakás - nép-

számlálás 

Building, dwelling - 

Population and 

Housing Census 

Lakások és épületek számában, minő-

ségi jellemzőiben bekövetkezett válto-

zásokat jellemző statisztikák a nép-

számlálás adatai alapján, mely infor-

mációt ad a lakások lakóiról és a lakó-

sűrűségről is. 

Statistics on changes in the number 

and quality characteristics of dwellings 

and buildings, based on census data 

giving information about the 

occupants of dwellings and the 

density of occupants. 

  

4 AGAA Épület, lakás - nép-

számlálás 

Building, dwelling - 

Population and 

Housing Census 

Lakások és épületek számában, minő-

ségi jellemzőiben bekövetkezett válto-

zásokat jellemző statisztikák a nép-

számlálás adatai alapján, mely infor-

mációt ad a lakások lakóiról és a lakó-

sűrűségről is. 

Statistics on changes in the number 

and quality characteristics of dwellings 

and buildings, based on census data 

giving information about the 

occupants of dwellings and the 

density of occupants. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AGB Lakásállomány Housing stock Lakások számának és legfontosabb 

minőségi mutatóinak településenkénti 

statisztikái a lakásépítések és -megszű-

nések alapján. 

Statistics on the number of dwellings 

and their most important quality 

indicators by settlement based on 

housing construction and cessation. 

  

4 AGBA Lakásállomány Housing stock Lakások számának és legfontosabb 

minőségi mutatóinak településenkénti 

statisztikái a lakásépítések és -megszű-

nések alapján. 

Statistics on the number of dwellings 

and their most important quality 

indicators by settlement based on 

housing construction and cessation. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AGC Önkormányzati in-

gatlanvagyon 

Real property of lo-

cal governments 

Az egyes önkormányzatok ingatlanva-

gyon-gazdálkodásának statisztikái. 

Statistics on the real estate manage-

ment of individual municipalities. 

  

4 AGCA Önkormányzati in-

gatlanvagyon 

Real property of lo-

cal governments 

Az egyes önkormányzatok ingatlanva-

gyon-gazdálkodásának statisztikái. 

Statistics on the real estate manage-

ment of individual municipalities. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AGD Önkormányzati la-

kásgazdálkodás 

Dwelling manage-

ment of local 

governments 

Az önkormányzatok lakásgazdálkodá-

sának statisztikái. 

Statistics on housing management of 

local governments. 

  

4 AGDA Önkormányzati la-

kásgazdálkodás 

Dwelling manage-

ment of local 

governments 

Az önkormányzatok lakásgazdálkodá-

sának statisztikái. 

Statistics on housing management of 

local governments. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 AGE Építési engedélyek Construction permits Az ingatlanpiac egyik fontos jelzőszá-

mának, a kiadott új engedélyek és 

egyszerű bejelentések alakulásának 

statisztikái. 

Number of new building permits issued 

including simple declarations, which is 

an important indicator of the real 

estate market. 

  

4 AGEA Építési engedélyek Construction permits Az ingatlanpiac egyik fontos jelzőszá-

mának, a kiadott új engedélyek és 

egyszerű bejelentések alakulásának 

statisztikái. 

Number of new building permits issued 

including simple declarations, which is 

an important indicator of the real 

estate market. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AGF Lakásépítés, -meg-

szűnés 

Dwelling 

construction, 

dwelling cessation 

Felépített új lakások és a megszűnt la-

kások számára és minőségi, területi jel-

lemzőire vonatkozó településszintű sta-

tisztikák az építésügyi hatóságok által 

kiadott, illetve tudomásul vett lakás-

használatbavételek és megszűnések 

alapján. 

Settlement level statistics on the 

number of newly constructed and 

ceased dwellings and their quality and 

territorial characteristics based on 

occupancy permits issued by building 

authorities, acknowledged home 

occupancies and ceased dwellings. 

  

4 AGFA Lakásépítés, -meg-

szűnés 

Dwelling 

construction, 

dwelling cessation 

Felépített új lakások és a megszűnt la-

kások számára és minőségi, területi jel-

lemzőire vonatkozó településszintű sta-

tisztikák az építésügyi hatóságok által 

kiadott, illetve tudomásul vett lakás-

használatbavételek és megszűnések 

alapján. 

Settlement level statistics on the 

number of newly constructed and 

ceased dwellings and their quality and 

territorial characteristics based on 

occupancy permits issued by building 

authorities, acknowledged home 

occupancies and ceased dwellings. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AGG Kommunális ellátás Public utilities Települések kommunális ellátásával 

(villany, gáz, távhő, ivóvíz, szennyvíz, 

hulladék) kapcsolatos statisztikák. 

Statistics on the provision of communal 

services for settlements (electricity, 

gas, district heating, drinking water, 

sewage, waste). 

  

4 AGGA Kommunális ellátás Public utilities Települések kommunális ellátásával 

(villany, gáz, távhő, ivóvíz, szennyvíz, 

hulladék) kapcsolatos statisztikák. 

Statistics on the provision of communal 

services for settlements (electricity, 

gas, district heating, drinking water, 

sewage, waste). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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2 AH Igazságszolgáltatás Justice Bűnüldözésre, ítélkezésre, büntető 

igazságszolgáltatási rendszer működ-

tetésére, igazságügyre, biztonságra, 

áldozatokra, felderítési arányokra, va-

lamint a fogvatartottak állományára 

vonatkozó statisztikák. 

Statistics relating to law enforcement, 

convictions, operation of criminal 

justice systems, justice, safety, victims, 

clear-up rates, prison population. 

  

3 AHA Bűnügyi statisztika Crime Bűncselekményekre, vádlottakra, el-

ítéltekre, fogvatartottakra vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on crimes, accused persons, 

convicts and prisoners. 

  

4 AHAA Regisztrált bűncse-

lekmények, elköve-

tők, sértettek 

Registered crimes 

and perpetrators 

and victims 

Nyomozó hatóságok és az ügyészség 

által folytatott büntetőeljárások tár-

gyát képező bűncselekmények és az 

érintett személyek (bűnelkövetők és 

sértettek) statisztikái. 

Statistics on the main features of 

crimes subject to criminal proceedings 

carried out by the investigation 

authorities and the prosecutors and 

persons concerned in criminal cases 

(perpetrators and victims). 

Belügymi-

nisztérium / 

Legfőbb 

Ügyészség 

4 AHAB Vádlottak Accused persons A vádképviseleti tevékenységet mérő 

adatszolgáltatási rendszer alapvető 

megfigyelési egysége a vádlott. A 

rendszer vádlottanként információkat 

szolgáltat a vád tárgyává tett, illetve a 

bírósági határozatokban megállapí-

tott bűncselekményről vagy bűncse-

lekményekrőlés a fontosabb eljárási 

cselekményekről. 

The basic observation unit of the data 

collection system for measuring the 

representation of the prosecution is 

the accused. This system provides 

information - in the case of each single 

accused persons - on crimes which 

were made subject of accusation or 

established by court decisions, as well 

as the main procedural activities. 

Legfőbb 

Ügyészség 

4 AHAC Jogerősen elítéltek Convicts with 

definitive sentence 

Jogerős bírósági határozattal befeje-

zett eljárás elítélt, megszűntetett, il-

letve felmentett fiatalkorú és felnőtt 

korú személyek főbb demográfiai-tár-

sadalmi adatai, továbbá az ítélet ki-

szabásához kapcsolódó statisztikák. 

Statistics relating to juvenile and adult 

convicts, aquitted or other accused 

persons with definitive sentences, by 

main socio-demographic features 

and information on the sentences. 

Országos Bí-

rósági Hiva-

tal 
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4 AHAD Fogvatartottak és 

személyi szabadsá-

gukban korlátozot-

tak 

Inmates in prisons 

and penitentiary 

institutes and 

persons deprived of 

their personal 

freedom 

Bv. jogviszonyban álló személyek (bűn-

elkövetők és egyéb hatósági eljárás-

ban terheltek) főbb demográfiai, tár-

sadalmi adatait jellemző statisztikák, 

mely magában foglalja az érintett po-

puláció létszámát, összetételét, elhe-

lyezését, foglalkoztatását, valamint a 

fogva tartás ideje alatti társadalmi 

reintegrációs tevékenységét. 

Statistics presenting the main 

demographic and social 

characteristics of those (criminals and 

those subjected to other official 

proceedings) who are under 

punishment depriving of liberty, 

namely under imprisonment, court-

ordered measures or detention, 

including the number, composition, 

placement, employment of the 

population concerned as well as the 

social re-integration activity during the 

time of imprisonment. 

Belügymi-

nisztérium 

3 AHB Szabálysértés Offences Szabálysértés miatt eljáró hatóságok 

által folytatott szabálysértési eljárások 

tárgyát képező cselekményeket, ezek 

elkövetőit, valamint a velük szemben 

kiszabott szankciókat jellemző statiszti-

kák. 

Statistics on acts subject to 

infringement proceedings carried out 

by authorities, their perpetrators and 

the penalties imposed on them. 

  

4 AHBA Regisztrált szabály-

sértések, elkövetők, 

szankciók 

Registered offences, 

perpetrators, 

sanctions 

Szabálysértés miatt eljáró hatóságok 

által folytatott szabálysértési eljárások 

tárgyát képező cselekményeket, ezek 

elkövetőit, valamint a velük szemben 

kiszabott szankciókat jellemző statiszti-

kák. 

Statistics on acts subject to 

infringement proceedings carried out 

by authorities, their perpetrators and 

the penalties imposed on them. 

Belügymi-

nisztérium 

3 AHC Pártfogó felügyelői 

tevékenység 

Activity of probation 

officers 

Pártfogói felügyelői tevékenység sta-

tisztikái. 

Statistics on the activity of probation 

officers. 
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4 AHCA Igazságügyi párt-

fogó felügyelői tevé-

kenység 

Activity of judicial 

probation officers 

Pártfogó felügyelői tevékenység sta-

tisztikái vélemények száma, kor, ügy-

forgalmi szempont, felügyeletet elren-

delő szerv és az elrendelés oka, vala-

mint nemek szerint. 

Statistics on the activity of probation 

officers by the number of opinions, the 

age of the involved, from the point of 

view of the caseload, by the 

government agency ordering the 

supervision, the reason for the order 

and by gender. 

Igazságügyi 

Minisztérium 

4 AHCB Büntetés-végrehaj-

tási pártfogó felü-

gyelői tevékenység 

Corrections 

Probation Service 

Törvény által a büntetés-végrehajtási 

szervezet feladatkörébe utalt, párt-

fogó felügyelői tevékenységek főbb 

statisztikái. 

Statistics on the activity of the 

corrections probation officers referred 

to the responsibility of the Hungarian 

Prison Service by law. 

Belügymi-

nisztérium 

3 AHD Igazságügyi ügyfor-

galom 

Case turnover of 

justice 

Adóhatósági, ügyészségi, bírósági, 

végrehajtói és közjegyzői igazságügyi 

ügyek statisztikái. 

Statistics on the judicial cases of the 

tax administration, prosecution, court, 

bailiffs and notaries. 

  

4 AHDA Az adóhatóság bűn-

üldözési és nyo-

mozó-hatósági ügy-

forgalma 

Crime control and 

investigative 

caseload of the tax 

authority 

Adóhatósági ügyek statisztikái. Statistics on tax administration cases. Nemzet-

gazdasági 

Minisztérium 

4 AHDB Ügyészségek ügy-

forgalma 

Prosecution 

caseload 

Az ügyészi tevékenység mérésére szol-

gáló - az ügyre, az ügyész által tett in-

tézkedésekre, valamint az intézkedé-

sek eredményeire vonatkozó - infor-

mációk. 

Information - concerning cases, 

measures taken by the prosecutor, 

and results of the measures - for 

measuring prosecutorial activities. 

Legfőbb 

Ügyészség  

4 AHDC A bíróságok ügyfor-

galma 

Caseload of courts Bíróságokra érkezett, befejezett és fo-

lyamatban maradt ügyek számáról, 

valamint a befejezett és folyamatban 

maradt ügyek időtartamáról szóló sta-

tisztikák ügyszak szerint. 

Statistics on the number of received, 

finished and pending cases in courts, 

and on the duration of the received, 

and finished cases, by sections. 

Országos Bí-

rósági Hiva-

tal 

4 AHDD Végrehajtói ügyfor-

galom 

Caseload of bailiffs Végrehajtók által kezelt ügyek számát, 

főbb jellemzőit bemutató statisztikák. 

Statistics presenting the number and 

main features of cases handled by 

bailiffs. 

Igazságügyi 

Minisztérium 
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4 AHDE Közjegyzői igazság-

ügyi ügyforgalom 

Justice and crime 

statistics within the 

notary's 

competence 

Közjegyzők igazságügyi témába tar-

tozó ügyek számáról, főbb jellemzőiről 

szóló statisztikák. 

Statistics presenting the number and 

main features of cases handled by 

notaries in judicial topics. 

Igazságügyi 

Minisztérium 

2 AI Kultúra, sport Culture, sport Társadalom kulturális tevékenységei-

vel foglalkozó területek (pl. színház, 

mozi, múzeum, könyvtár, tömegmé-

dia, könyvgyártás, sport stb.) statiszti-

kái, mely magában foglalja a kulturális 

kiadásokat és a finanszírozást is. 

Statistics on fields dealing with the 

cultural activities of the society, like 

theatre, cinemas, museums, libraries, 

mass media, book production, sports, 

etc., including the expenditure on and 

financing of culture. 

  

3 AIA Kultúra, szórakozás Culture, 

Entertainment 

Kulturális intézmények szolgáltatásai-

nak statisztikái a látogatókról, bevéte-

lekről és az intézményekben dolgozók 

számáról, összetételéről, végzettségé-

ről. Tájékoztatást nyújt a médiaszolgál-

tatók (a rádió és televízió műsorszol-

gáltatók) éves műsorszerkezetéről, át-

lagos állományi létszámáról és főbb 

pénzügyi adatairól, valamint a köny-

vek és a sajtótermékek kiadvány- és 

példányszámáról és műfaji összetéte-

léről, a kiadott művek szerzőinek nem-

zetiségéről. 

Statistics on the services, visitors and 

incomes of cultural institutions, as well 

as the number, composition and 

educational attainment of employees 

working there. They provide 

information on the annual programme 

structure, average staff number and 

main financial data of media services 

(radio and TV broadcasters), as well as 

on the number of published books and 

periodicals, their copy number, genre 

composition and the nationality of 

authors. 

  

4 AIAA Televízió- és rádió-

műsor 

Radio and TV 

broadcasters 

Médiaszolgáltatók (a rádió és televízió 

műsorszolgáltatók) éves műsorszerke-

zetéről, átlagos állományi létszámáról 

és főbb pénzügyi adatairól szóló sta-

tisztikák. 

Statistics on the annual programme 

structure, average staff number and 

main financial data of media services 

(radio and TV broadcasters). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AIAB Sajtókiadás Periodical 

publications 

Lapkiadók statisztikái, mely magában 

foglalja az időszaki lapok megjelenési 

számát és példányszámát is. 

Statistics on newspaper publishers 

including the number and copy 

number of periodicals. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 AIAC Könyvkiadás Book production Könyvek kiadvány- és példányszámá-

ról és műfaji összetételéről, a kiadott 

művek szerzőinek nemzetiségéről szóló 

statisztikák. 

Statistics on the number of published 

books, their copy number, genre 

composition and the nationality of 

authors. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AIAD Mozi, film Cinema, films Magyarországi mozik látogatottságá-

ról szóló, illetve a tárgyévben befeje-

zett filmekről szóló hazai filmgyártási 

statisztikák. 

Statistics on cinema attendances and 

finished Hungarian films. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 AIAE Színház, könyvtár, 

múzeum, közműve-

lődési intézmény, 

egyéb kulturális in-

tézmény 

Theatres, libraries, 

museums, 

community and 

other cultural 

institutions 

Egyéb kulturális intézmények (múzeu-

mok, könyvtárak, levéltárak, színházak, 

stb.) szolgáltatásairól, azok látogatói-

ról szóló statisztikák. 

Statistics on the services, visitors of 

other cultural institutions (museums, 

libraries, archives, theatres etc.). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 AIB Sport Sports Sportszervezetekről, sportszövetségek-

ről, azok nyilvántartott tagjairól, ver-

senyzők számáról szóló statisztikák. 

Statistics on sports organisations, sports 

associations, their registered members 

and the number of competitors. 

  

4 AIBA Sport Sports Sportszervezetekről, sportszövetségek-

ről, azok nyilvántartott tagjairól, ver-

senyzők számáról szóló statisztikák. 

Statistics on sports organisations, sports 

associations, their registered members 

and the number of competitors. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 AJ Politikai és egyéb 

társadalmi aktivitás 

Political and other 

community activities 

Szavazások eredményéről, politikai 

vagy egyéb társadalmi, közösségi te-

vékenységben való részvételről, szak-

szervezeti tagságról, társadalmi pár-

beszédről, civil társadalomról, társa-

dalmi tőkéről szóló statisztikák. 

Statistics on voting turnout, 

participation in political and other 

community activities, trade union 

membership, social dialogue, civil 

society, social capital, etc. 

  

2 AK Időfelhasználás, idő-

mérleg 

Time use Népesség jellemző életkörülményeiről, 

életviteléről, időfelhasználásáról szóló 

statisztikák. 

Statistics on the living conditions, 

lifestyle and time use of the 

population. 

  

3 AKA Időfelhasználás, idő-

mérleg 

Time use Népesség jellemző életkörülményeiről, 

életviteléről, időfelhasználásáról szóló 

statisztikák. 

Statistics on the living conditions, 

lifestyle and time use of the 

population. 
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4 AKAA Időfelhasználás, idő-

mérleg 

Time use Népesség jellemző életkörülményeiről, 

életviteléről, időfelhasználásáról szóló 

statisztikák. 

Statistics on the living conditions, 

lifestyle and time use of the 

population. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

1 B Gazdaságstatisztika Economic statistics Gazdasági tömegjelenségekre vonat-

kozó statisztikák. 

Statistics on economic mass 

phenomena. 

  

2 BA Makrogazdasági 

statisztika 

Macro-economic 

statistics 

Gazdasággal makroszinten foglal-

kozó, nemzeti számlák egyik kiemelt 

alapját adó éves és évközi statisztikák. 

Annual and infra-annual statistics 

analysing the economy at macro level 

and being one of the key bases of 

national accounts. 

  

3 BAA Anyagstatisztika Material statistics Vállalkozások folyó 

termelőfelhasználásnak szerkezetén 

alapuló nemzeti számla becslésekhez 

szükséges statisztikák. 

Statistics for national accounts 

estimations based on the structure of 

intermediate consumption of 

enterprises. 

  

4 BAAA Anyagstatisztika Material statistics Vállalkozások folyó 

termelőfelhasználásnak szerkezetén 

alapuló nemzeti számla becslésekhez 

szükséges statisztikák. Alapját jelenti a 

termelési oldalról történő változatlan 

áras GDP számításához; a SUT keret-

ben, integráltan történő nemzeti 

számla összeállításához; az átlagos áfa 

kulcs (WAR) számításához; az ötéven-

kénti szimmetrikus ÁKM táblák összeál-

lításához és az éves forrás és felhaszná-

lás táblák (SUT) benchmarkolásához. 

Statistics for national accounts 

estimations based on the structure of 

intermediate consumption of 

enterprises. They serve as ground for 

the calculation of GDP at constant 

prices from production side, for the 

integrated compilation of national 

accounts in the SUT framework, for the 

calculation of the average VAT rate 

(WAR) as well as for the compilation of 

five-year, symmetric input-output (IOT) 

tables and for the benchmarking of 

annual supply and use tables (SUT). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 BB Gazdasági számlák Economic accounts Nemzeti számlákra (folyó és változat-

lan áron), SNA 1993 és ESA 2010 tétele-

ire, a GDP-re, GNI-ra, meg nem figyelt 

és illegális gazdaságra, tőkefelhalmo-

zásra, input-output táblákra vonat-

kozó statisztikák. 

Statistics on national accounts (at 

current and constant prices), SNA 1993 

and ESA 2010 items, GDP, GNI, non-

observed and informal economy, 

capital formation and input-output 

tables. 
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3 BBA Nemzeti számlák, 

GDP 

National accounts, 

GDP 

A nemzetgazdaság különböző folya-

matainak mutatószámokba sűrített, 

összefüggő, konzisztens és koherens 

statisztikái, melynek főbb részei: Terme-

lési számla, Jövedelmek keletkezése 

számla, Elsődleges jövedelmek elosz-

tása számla, Jövedelmek másodlagos 

elosztása számla, Természetbeni jöve-

delmek újraelosztása számla, Jövedel-

mek felhasználása számla, Tőke-

számla, Pénzügyi számla. Ide tartozik 

még a Forrás- és felhasználás táblák, 

valamint az Input-output táblák előál-

lítása is. 

Inter-dependent, consistent and 

coherent statistics on different trends 

in the national economy, condensed 

into indicators, the major parts of 

which are: production account, acco-

unt of generation of income, account 

of allocation of primary income, acco-

unt of secondary distribution of 

income, account of redistribution of 

income in kind, account of use of 

income, capital account and 

financial account. This also includes 

the production of Supply and use 

tables and input-output tables. 

  

4 BBAA GDP termelése, éves Production of GDP, 

annual 

A termelési folyamathoz kapcsolódó 

gazdasági műveleteket jellemző sta-

tisztikák. 

Statistics describing economic 

transactions related to the production 

process. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAB GDP termelése, ne-

gyedéves 

Production of GDP, 

quarterly 

A negyedéves termelési számlát és an-

nak egyenlegező tételének, a ne-

gyedéves GDP-nek előállítását magá-

ban foglaló statisztikák. 

Statistics covering the quarterly 

production account and the 

production of its balancing item, 

quarterly GDP. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAC Területi GDP, éves Regional GDP, 

annual 

A nemzeti számlák regionális, területi 

statisztikái, mely magában foglalja az 

éves területi GDP összeállítását, Ma-

gyarország régióira, megyéire vonat-

kozó GDP előállítását. 

Regional statistics of national 

accounts, including the compilation of 

annual regional GDP, the production 

of GDP for regions and counties in Hun-

gary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BBAD GDP felhasználása, 

éves 

Final use of GDP, 

annual 

A bruttó hazai termék (GDP) felhasz-

nálási oldalról történő éves becslése 

vonatkozó statisztikák, mely tartal-

mazza a háztartások, a kormányzat és 

a háztartásokat segítő nonprofit intéz-

mények végső fogyasztási kiadásait, a 

bruttó állóeszköz-felhalmozás és a 

készletváltozás értékét, valamint a 

nemzetgazdaság export-import 

egyenlegét. 

Annual estimates of gross domestic 

product (GDP) from expenditure 

approach, covering the final 

consumption expenditure of 

households, the government and non-

profit institutions serving households, 

gross fixed capital formation, changes 

in inventories and the balance of 

national exports and imports. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAE GDP felhasználása, 

negyedéves 

Final use of GDP, 

quarterly 

A bruttó hazai termék (GDP) felhasz-

nálási oldalról történő negyedéves 

becslésére vonatkozó statisztikák. 

Quarterly estimates of gross domestic 

product (GDP) from expenditure 

approach. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAF Jövedelemszámlák, 

éves 

Income accounts, 

annual 

Jövedelmek keletkezése számlákat, az 

elsődleges jövedelmek elosztása 

számlákat, a jövedelmek másodlagos 

elosztása számlák és a jövedelmek fel-

használása számlákat leíró statisztikák. 

A jövedelmek keletkezése, elosztása 

és felhasználása a nemzetgazdaság 

szektorai szerinti bontásban és össze-

sítve is tartalmazza; a jövedelmek ke-

letkezését ágazatos bontásban szek-

torokra és a nemzetgazdaság egé-

szére is megadja. 

Statistics describing accounts of the 

generation of income, accounts of 

the allocation of primary income, 

accounts of the secondary distribution 

of income and accounts of the use of 

income. They include the generation, 

distribution and use of income broken 

down by sectors of the national 

economy and in total, too; they 

present the generation of income by 

industries for sectors as well as for the 

national economy as a whole. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAG Jövedelemszámlák, 

negyedéves 

Income accounts, 

quarterly 

A jövedelemszámlák negyedéves 

szintű összeállításának statisztikái. 

Statistics of the quarterly compilation 

of income accounts. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAH Tőkeszámla, éves Capital account, 

annual 

Rezidens egységek általi beszerzések 

és eladások egyenlegét, valamint a 

nettó vagyonnak a megtakarítás és a 

tőketranszferek miatt bekövetkező vál-

tozásait jellemző statisztikák. 

Statistics on the balance of purchases 

and sales by resident units and on 

changes in net wealth due to saving 

and capital transfers. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BBAI Tőkeszámla, ne-

gyedéves 

Capital account, 

quarterly 

Nemzetgazdaság tőkeszámlájának 

negyedéves szintű összeállításának 

statisztikái. 

Statistics of the quarterly compilation 

of the capital account of the national 

economy. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAJ Kormányzati szám-

lák, éves 

Accounts of general 

government sector, 

annual 

A kormányzati szektor éves számláinak 

összeállítását a termelési számlától a 

pénzügyi számláig magában foglaló 

statisztikák. 

Statistics covering the compilation of 

the annual accounts of the general 

government sector from the 

production account to the financial 

account. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAK Kormányzati szám-

lák, negyedéves 

Accounts of general 

government sector, 

quarterly 

A negyedéves szintű kormányzati 

számlák statisztikái. 

Statistics of the quarterly accounts of 

the general government sector. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAL Forrás- és felhaszná-

lástáblák, ÁKM 

Supply and use 

tables, IOT 

A gazdasági folyamatok, a termelés, a 

fogyasztás és a felhalmozás össze-

függő rendszerét jellemző statisztikák. 

Statistics on economic processes, i.e. 

the coherent system of production, 

consumption and capital formation. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BBAM Pénzügyi számlák, 

éves 

Financial accounts, 

annual 

Az intézményi szektorok közötti követe-

lések és tartozások állományait és azok 

változásait éves gyakorisággal bemu-

tató statisztika. A pénzügyi számla 

pénzeszköz-típusonként mutatja a 

pénzügyi eszközök és kötelezettségek 

változásait. 

Statistics presenting annually the 

stocks of assets and liabilities between 

institutional sectors and changes in 

them. The financial account presents 

changes in financial assets and 

liabilities by types of funds. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BBAN Pénzügyi számlák, 

negyedéves 

Financial accounts, 

quarterly 

Nemzetgazdaság pénzügyi számlái-

nak negyedéves szintű statisztikái. 

Quarterly statistics of the financial 

accounts of the national economy. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 
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2 BC Gazdasági szerveze-

tek statisztikája 

Business statistics Különböző szektorok gazdasági tevé-

kenységét, vállalkozások tevékenysé-

gének, vállalkozások demográfiáját, 

beruházásait, üzleti szolgáltatásait, ke-

resletét a szolgáltatások iránt, ipari tel-

jesítményeket, vállalkozások nagyság-

kategóriák szerint, ipari termelés, ter-

mékek (javak), szolgáltatások értékesí-

tésének szerkezetét, szolgáltató tevé-

kenységek kibocsátását, non-profit 

szervezetek adatait magában foglaló 

statisztikák. 

Statistics on conomic activities of 

different sectors, activities of 

enterprises, business demography, 

business investment, business services, 

demand for services, industrial perfor-

mance, enterprises by size class, 

industrial production, commodities, 

structure of sales and services, outputs 

of the service industries, non-profit 

institutions. 

  

3 BCA Gazdasági és non-

profit szervezetek 

Business units and 

non-profit 

organisations 

Gazdasági szervezetek és a nonprofit 

szervezetek gazdasági és társadalmi 

megfigyelését jellemző statisztikák. 

Statistics presenting economic and 

social observations on business units 

and non-profit organisations. 

  

4 BCAA Gazdasági szerveze-

tek (regisztrált, mű-

ködő) 

Business 

Demography / Busi-

ness units 

(registered, active) 

Regisztrált gazdasági szervezetek szá-

mát és összetételét, a működő vállal-

kozások demográfiai mutatóit, vala-

mint az új és a megszűnt vállalkozáso-

kat jellemző statisztikák. 

Statistics presenting the number and 

composition of the registered 

enterprises, the demographic 

variables of active enterprises, as well 

as the newly registered enterprises 

and business deaths. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCAB Nonprofit szerveze-

tek 

Non-profit 

organisations 

Magyar nonprofit szektor éves megfi-

gyelési statisztikái, a szektorban lezajló 

főbb társadalmi, gazdasági, változá-

sok elemzése. 

Statistics presenting annual 

observation on the Hungarian non-

profit sector, analysis of the main 

socio-economic changes taking 

place in the sector. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCAC Globális értékláncok Global value chain A vállalkozások üzleti funkcióinak hazai 

és nemzetközi ki-, vissza- és beszerve-

zésére vonatkozó, háromévenkénti 

statisztika. 

Triennial statistics on domestic and 

international 

outsourcing/backsourcing/insourcing 

of business functions of enterprises. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BCB Vállalkozások telje-

sítménye 

Performance of 

enterprises 

Vállalkozások éves és negyedéves sta-

tisztikái, mely magában foglalja a kül-

földi leányvállalatok tevékenységét is. 

Annual and quarterly statistics on 

enterprises, which include the foreign 

affiliates statistics as well. 
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4 BCBA Vállalkozások éves 

teljesítménymutatói 

Annual 

performances and 

expenses of 

enterprises / 

Indicators of annual 

performance of 

enterprises 

Vállalkozások gazdálkodásának, ha-

tékonyságának, valamint az azokban 

bekövetkező változásoknak mind 

nemzetgazdasági, mind vállalkozás-

szerkezeti, mind ágazati szempontok 

szerint bemutató statisztikák, mely ma-

gában foglalja a hozzáadott érték szá-

mításához szükséges alapadatokat is. 

Statistics presenting enterprise mana-

gement and efficiency and the 

changes thereof in line with national 

economic, SBS and branch aspects, 

including basic data which are 

necessary for the calculation of value 

added. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCBB Vállalkozások ne-

gyedéves teljesít-

ménymutatói 

Quarterly Perfor-

mance Indicators of 

Enterprises / 

Indicators of 

quarterly perfor-

mance of 

enterprises 

Rövidtávra vonatkozó statisztikák a 

szolgáltatási ágazatok gazdasági fo-

lyamatainak vizsgálataihoz, melyek el-

sősorban a negyedéves GDP számítás 

alapadatai. A negyedéves teljesít-

ménystatisztika által megfigyelt fonto-

sabb mutatók: Összes termelési érték, 

Értékesítés árbevétele, Közvetített szol-

gáltatások értéke, Eladott áruk beszer-

zési értéke (ELÁBÉ), Saját termelésű 

készletek állománya, Vásárolt készle-

tek állománya, Felhasznált anyagok, 

energiahordozók, igénybe vett szol-

gáltatások és egyéb szolgáltatások ér-

téke. 

Short-term statistics for the 

examination of economic processes in 

service branches, which are needed 

first of all for the calculation of 

quarterly GDP. The principal indicators 

observed by the quarterly perfor-

mance statistics are the followings: To-

tal gross output value, Value of total 

turnover, Value of indirect services, 

Purchase value of goods and services 

resold, Stock of finished products and 

work in progress (from own 

production), Total stock purchased, 

Value of consumed materials, energy 

and services. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 



SzOR struktúra és tartalmi meghatározás 2018 

 

 

27 

szint 
SZOR 

kód 

SZOR elem megne-

vezése 

SZOR elem megne-

vezése angolul 
A SZOR tartalmi meghatározása 

A SZOR tartalmi meghatározása an-

golul 

Témagazda 

szervezet 

4 BCBC Külföldi leányválla-

latok tevékenysége 

(FATS) 

Foreign AffiliaTes 

Statistics (FATS) 

Külföldi tulajdonú leányvállalatokra 

vonatkozó statisztikák (FATS), mely azt 

méri, hogy az egyes országok gazda-

sága felett mely országok, mely ága-

zatokban és milyen mértékben gyako-

rolják a végső ellenőrzést. A statisztika 

lehetőséget ad a hazai és külföldi irá-

nyítású leányvállalatok gazdálkodásá-

nak, hatékonyságának összehasonlí-

tására. A külföldi irányítású vállalkozá-

sok statisztikáit a végső tulajdonos (el-

lenőrzést gyakorló) országa szerint tar-

talmazza. 

The Foreign AffiliaTes Statistics (FATS) 

measure the effects and the degree 

of foreign control in particular 

countries and sectors. FATS statistics 

makes the management and the 

efficiency of the Hungarian and the 

foreign-controlled affiliates 

comparable. Foreign-controlled 

companies are to be classified 

according to the country of the 

ultimate controlling institutional unit. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BCC Beruházás Investment Új (nemzetgazdasági) és használt 

(üzemgazdasági) beruházások teljesít-

ményértékére, az új és használt tárgyi 

eszközök beruházására vonatkozó sta-

tisztikák, mely magában foglalja volu-

men- és árindexek képzését, továbbá 

az éves és évközi (negyedéves) beru-

házási adatokat anyagi-műszaki össze-

tétel, ágazati, szektor, illetve területi 

bontás szerint. 

Statistics on the performance value of 

new (national economic) and 

second-hand (micro-level) 

investments, on investment in new and 

second-hand tangible assets, which 

include the computation of volume 

and price indices, furthermore, annual 

and sub-annual (quarterly) investment 

data broken down by types of fixed 

assets, branches, sectors and territorial 

units. 

  

4 BCCA Negyedéves 

beruházásstatisztikai 

jelentés 

Quarterly statistical 

report on investment 

Negyedéves beruházásstatisztikai sta-

tisztikák anyagi-műszaki összetétel, 

ágazati, szektor, illetve területi bontás 

szerint. 

Quarterly investment statistics broken 

down by types of fixed assets, 

branches, sectors and territorial units. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCCB Éves 

beruházásstatisztikai 

jelentések 

Annual statistical 

reports on 

investment 

Éves beruházásstatisztikai statisztikák 

anyagi-műszaki összetétel, ágazati, 

szektor, illetve területi bontás szerint. 

Annual investment statistics broken 

down by types of fixed assets, 

branches, sectors and territorial units. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 BCD Teljes ipart megfi-

gyelő statisztikák 

Industry Évközi iparstatisztikát, valamint éves és 

évközi termékstatisztikák. 

Sub-annual industry statistics, as well as 

annual and sub-annual product 

statistics. 

  

4 BCDA Ipari termelés, érté-

kesítés és rendelés-

állomány 

Industrial 

production, sales 

and orders 

Rövidtávra vonatkozó statisztikák biz-

tosítása a gazdasági folyamatok vizs-

gálataihoz, a nemzeti számlák előállí-

tásához. A havi ipari termelési érték 

számításához szükséges adatokat, to-

vábbá - belföldi és nem belföldi (ex-

port) bontásban - az értékesítési árbe-

vételt, az új rendeléseket, a rendelés-

állományt, valamint az e mutatókból 

számított volumenindexeket tartal-

mazza. 

Short-term statistics for economic 

analysis and the production of 

national accounts including the data 

needed to calculate the monthly 

industrial production value, 

furthermore - in domestic and non-

domestic (export) breakdown - sales 

revenues, new orders, stock of orders 

and volume indices calculated from 

these indicators. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCDB Ipari termékek Industrial products Éves és évközi termékstatisztika, mely 

részletes éves adatokat közöl az ipari 

termelésről: az ipari termékek és ipari 

szolgáltatások termeléséről és értékesí-

téséről mennyiségben és értékben. 

Annual and sub-annual product 

statistics, providing detailed annual 

data on industrial production: 

production and sales of industrial 

products and industrial services in 

quantity and value. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BCE Belkereskedelem Internal trade Belkereskedelmi egységekre és a kis-

kereskedelmi forgalomra vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on domestic trade outlets 

and retail sales. 

  

4 BCEA Belkereskedelmi 

egységek, üzletek 

Distributive internal 

trade units 

Magyarországon működő belkereske-

delmi egységekről, üzletekről szóló sta-

tisztikák a különböző típusú egységek, 

üzletek számáról, területi (megyei, ré-

giós) megoszlásukról és az egysége-

ket, üzleteket üzemeltető vállalkozá-

sok típusairól. 

Statistics on domestic trade outlets 

and shops in Hungary detailing the 

number of outlets and shops of 

different types, their territorial (county, 

regional) distribution and the types of 

enterprises operating outlets and 

shops. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BCEB Kiskereskedelmi for-

galom üzlettípuson-

ként 

Retail trade turnover 

by groups of shops 

Országos kiskereskedelmi forgalom 

statisztikái. 

Statistics on domestic retail sales. Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BCEC Kiskereskedelmi for-

galom árucsopor-

tonként 

Retail trade turnover 

by commodity 

groups 

Országos kiskereskedelmi és vendég-

látó-forgalom megoszlásának statiszti-

kái. 

Statistics on the distribution of 

domestic retail and catering sales. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BCF Üzleti szolgáltatások Business services Üzleti szolgáltatások árbevételének 

szerkezetéről, illetve az export értékesí-

tésről szóló statisztikák. 

Statistics on the structure of turnover of 

business services and export sales. 

  

4 BCFA Üzleti szolgáltatások Business services Üzleti szolgáltatások árbevételének 

szerkezetéről, illetve az export értékesí-

tésről szóló statisztikák. 

Statistics on the structure of turnover of 

business services and export sales. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 BD Ágazati gazdaság-

statisztika 

Economic statistics 

by branches 

Speciális ágazatokra vonatkozó sta-

tisztikák. 

Statistics on specific branches of 

industry or services. 

  

3 BDA Mezőgazdaság Agriculture Mezőgazdaságra, erdőgazdálko-

dásra és halászatra vonatkozó statiszti-

kák, beleértve az agromonetáris sta-

tisztikát (MSZR), agrárgazdaságok szer-

kezetére vonatkozó statisztikát (GSZÖ), 

agrártermékek kereskedelmét, mező-

gazdasági munkaerő-felhasználást, 

növénytermesztést és állattenyésztést, 

mezőgazdasági termékeket, biogaz-

dálkodást és bioélelmiszerek előállítá-

sát, kormányzati kiadásokat a mező-

gazdaság, halászat és erdőgazdálko-

dás területén, termelői mérlegeket, er-

dőgazdálkodási és erdészeti terméke-

ket, erdészeti erőforrások értékelését 

és erdőtüzek, erdészeti termékek ke-

reskedelmét. 

Statistics on agriculture, forestry and 

fishing, including agricultural monetary 

statistics (economic accounts for 

agriculture - EAA), statistics on the 

structure of farms (farm structure 

survey - FSS), trade in agricultural 

products, agricultural labour input, 

crop and animal production, 

agricultural commodities, organic 

farming and the production of organic 

food, government expenditure on 

agriculture, fishing and forestry, 

products source and use tables, forest 

management and forestry products, 

forestry resource assessment, forest 

fires and trade in forestry products. 
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4 BDAA Földhasználat Land use Magyarország mezőgazdasági hasz-

nosítású földterületének művelési 

ágak, jogcímhasználat csoportok, te-

rületi egységek szerinti nagyságáról, 

összetételéről; az üvegház és fólia 

alatti termelés nagyságáról, összetéte-

léről, a szántóterület hasznosításáról 

szóló statisztikák. 

Statistics on the size and composition 

of the utilised agricultural land area in 

Hungary by land use categories, type 

of tenure and geographical units, on 

the size and composition of 

greenhouse production and 

production under cover and on the 

utilisation of arable land area. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDAB Gyümölcsös- és 

szőlő ültetvények 

Fruit and vine 

plantations 

Ültetvények mennyiségi és minőségi 

jellemzőiről szóló statisztikák. 

Statistics on quantitative and 

qualitative characteristics of 

plantations. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDAC Növénytermesztés Crop production A megtermelt növényi termékek 

mennyiségének és azok felhasználásá-

nak megállapítására szolgáló növény-

termesztési statisztikák. 

Crop production statistics used to 

establish the quantity and utilisation of 

produced crop products. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDAD Dísznövénytermesz-

tés 

Production of 

ornamental plants 

Dísznövénytermesztés területére, a 

gazdaságban munkát végzők szá-

mára vonatkozó statisztikák, mely ma-

gában foglalja a használt terület ada-

tokat növénycsoportonként, illetve az 

értékesített mennyiség darabszámait 

és nettó árbevételét. 

Statistics on the growing area of 

ornamental plants and the number of 

farm workers, which include data on 

the area of land used broken down by 

groups of plants, as well as the sales 

volume and net sales. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAE Állatállomány és ál-

lati termékek 

Livestock and 

animal products 

Magyarország állatállományáról és ál-

lati termék termeléséről szóló statiszti-

kák. 

Statistics on livestock and the 

production of animal products in Hun-

gary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BDAF Vágóhidak élőállat 

vágása 

Livestock slaughter 

at slaughter-houses 

Vágóhidak élőállat vágásának statisz-

tikái állatfajok szerint (szarvasmarha, 

sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és 

nyúl), mely magában foglalja a vágó-

hidak élőállat vágását mennyiségben 

(darab), a vágóhidak élőállat vágását 

élő- és hasított súlyban (t). 

Statistics on slaughtering of livestock at 

slaughter-houses by animal species 

(cattle, pigs, sheep, goats, horses, 

slaughter poultry and rabbits), which 

include the slaughtering of livestock at 

slaughter-houses in quantity (heads) 

and the slaughtering of livestock at 

slaughter-houses in live and carcass 

weight (t). 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAG Mezőgazdasági ter-

melési módszerek 

Agricultural 

production methods 

Mezőgazdasági termelés során fel-

használt inputok (műtrágya, 

szervestrágya, növényvédőszer, öntö-

zővíz) mennyiségéről, kezelt terület 

nagyságáról, valamint az állattartási 

módszerekről (pl. legeltetés, állattartás 

épületei), növénytermesztési eljárá-

sokról (pl. talajművelési módszerek, ta-

lajtakarás) szóló statisztikák. 

Statistics on the quantity of inputs used 

in agricultural production (fertilisers, 

manure, pesticides and irrigation 

water), on the size of the treated area 

as well as on the methods of animal 

keeping (e.g. grazing, buildings for 

animal keeping) and on the methods 

of crop production (e.g. soil cultivation 

methods, soil cover). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDAH Öntözés Irrigation Öntözhető terület, megöntözött terü-

let, a kiöntözött vízmennyiség statiszti-

kái főbb növényenként és tevékeny-

ségtípusonként, mely magában fog-

lalja az öntözővíz eredetét és a kijutta-

tás módját, a megöntözött terület ho-

zamát is. 

Statistics on irrigable area, irrigated 

area and the amount of irrigated 

water by main crops and types of 

activities, which include the origin of 

irrigation water and the mode of 

irrigation as well as the yield of the 

irrigated area. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAI Mezőgazdasági 

munkák helyzete 

State of agricultural 

works 

Tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági 

munkák helyzetéről, főbb növények 

vetésterületéről és betakarított termés-

mennyiségről szóló statisztikák. 

Statistics on the state of spring, summer 

and autumn agricultural works and on 

the sown area and the harvested 

production of major crops. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAJ Gazdaságszerkezet 

- mezőgazdaság 

Farm structure - 

agriculture 

Mezőgazdaság strukturális változásai-

nak statisztikái. 

Statistics on structural changes in 

agriculture. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BDAK Mezőgazdasági 

számlarendszer 

Economic accounts 

for agriculture 

Termelés folyamatának bemutatását 

és az ezáltal képzett elsődleges jöve-

delmek elemzését jellemző statisztikák. 

Statistics on the production process 

and the primary incomes it generates. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDAL Gyógynövény felvá-

sárlás 

Procurement of 

herbs 

Gyógynövények és fűszernövények 

felvásárlásának (termesztett, vadon 

termő, import) főbb növényrészen-

kénti (virág, levél, fű, gyökér, mag-ter-

més, vegyes) értékesítésének 

mennyiségbeni (nyers és drog kg) és 

főbb növényrészenkénti (virág, levél, 

fű, gyökér, mag-termés, vegyes) fel-

dolgozásának mennyiségbeni (drog 

előállítás, lepárlás kg) statisztikái. 

Statistics on the sold quantity (raw and 

drug, kg) by main plant parts (flowers, 

leaves, grass, roots, seeds, mixed) and 

on the processed quantity (drug 

preparation and distillation, kg) by 

main plant parts (flowers, leaves, grass, 

roots, seeds, mixed) of procured 

(cultivated, wild, imported) herbs and 

spices. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAM Termelőeszközök 

forgalma 

Turnover of means of 

agricultural 

production 

Mezőgazdasági termelőeszközök (me-

zőgazdasági gép, műtrágya és nö-

vényvédő szerek) közvetlen végfel-

használóknak történő értékesítésének 

éves és évközi statisztikái. 

Annual and infra-annual statistics on 

direct sales of the means of 

agricultural production (agricultural 

machinery, fertilisers and pesticides) to 

end-users. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAN Vetőmagforgalmazá

s 

Distribution of seeds Vetőmagok közvetlen végfelhasználói 

értékesítésének bemutatását szolgáló 

statisztikák főbb növényfajták szerint 

mennyiségben és értékben. 

Statistics presenting the sales of seeds 

directly to end-users by major types of 

crops, in volume and value. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAO Élelmiszeripari kapa-

citások 

Capacities of food 

industry 

Élelmiszeripari kapacitások statisztikái 

főbb ágazatonként és termelési egy-

ségenként. 

Statistics on capacities of food industry 

by major branches and production 

units. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

4 BDAP Élelmiszeripari áru-

mérleg 

Balance of food 

industry goods 

Élelmiszeripari termékek termelésének, 

importjának, valamint értékesítésének, 

exportjának statisztikái. 

Statistics on the production and 

imports as well as the sales and exports 

of food industry products. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 
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4 BDAQ Takarmánygyártás Animal feedingstuffs 

production 

Előállított takarmányok mennyiségé-

nek takarmánytípusonkénti, valamint 

a takarmányelőállításhoz beszerzett 

alapanyagok mennyiségének statiszti-

kái. 

Statistics on the volume of produced 

animal feedingstuffs by types of 

animal feedingstuffs and the volume 

of raw materials purchased for animal 

feedingstuffs production. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

3 BDB Erdőgazdálkodás, 

halászat, vadászat 

Forestry, fishing and 

hunting 

Magyarország erdővagyonának, a 

hozamok és a különböző erdészeti és 

faipari termékek termelésének statiszti-

kái. 

Statistics on forest assets in Hungary, 

forest outputs and the production of 

different forestry and wood products. 

  

4 BDBA Az erdőgazdálko-

dási tevékenység 

tényszámai 

Factual figures of 

forest management 

activities 

Magyarország erdőgazdálkodását 

bemutató statisztikák, mely magában 

foglalja az erdőterületet, a 

bruttó/nettó fakitermelést fajonként, a 

bruttó fakitermelést használati módon-

ként, a választékszerkezetet, az erdő-

felújítás, -telepítés területét, valamint 

az erdőfelújítás, -telepítés állománytí-

pusait. 

Statistics on forest management in 

Hungary, which include the size of 

forest area, gross/net felling by spe-

cies, gross felling by method of use, 

roundwood production by types of 

products, the size of reforested and 

afforested areas and the stand types 

in reforested and afforested areas. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDBB Erdőkár Forest damage Jogosult erdészeti szakszemélyek, il-

letve erdőgazdálkodók által észlelt er-

dőt érintő károsítások helyét, megne-

vezését, kódját, a károsított fafajt, az 

érintett terület nagyságát, az észlelés 

időpontját, a védekezéssel érintett te-

rületet és a védekezés módját jellemző 

statisztikák. 

Statistics on the locality, name and 

code of forest damage detected by 

competent forest professionals or 

forest managers, the damaged tree 

species, the extent of the affected 

area, the date of detection, the area 

under protection and the mode of 

protection. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDBC Faipari termékek Wood products Különféle faipari termékek termelésé-

ről, készletváltozásáról és értékesítésé-

ről szóló statisztikák. 

Statistics on the production, changes 

in inventories and sales of various 

wood products. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 
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4 BDBD Vadgazdálkodás Game management Vadgazdálkodás legfontosabb ada-

tainak statisztikái, mely magában fog-

lalja a lelövés, befogás, vadtelepítés, 

élő- és lőtt vad értékesítés adatait 

főbb vadászható vadfajonként, ivar és 

korcsoportonként, szabad területen 

és/vagy zárt téri vadtartásban való 

bontásban, valamint vízivad ragado-

zók és egyéb vadászható fajok teríté-

két, mesterséges vadtenyésztés, vad-

földek és vadtakarmányozás főbb 

adatait, pénzügyi statisztikákat és vad-

károk és bírságok adatait is. 

Statistics on the most important data 

on game management, which cover 

data on shot game, captured game, 

released game and sold live and shot 

game by major huntable game spe-

cies, by sex and age and broken down 

into being kept in open lands and/or 

fenced areas and/or game 

enclosures, furthermore, waterfowl, 

predators and other huntable species 

shot, major data on hand-reared 

game, game plots and game feeding, 

financial statistics as well as data on 

game damage and penalties. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDBE Vadállomány Game population Vadállomány legfontosabb statiszti-

kái, melynek főbb elemei a vadállo-

mány becsült nagysága főbb vadász-

ható vadfajonként, ivar- és korcsopor-

tonként, szabad területen és/vagy zárt 

téri vadtartásban való bontásban, 

egyéb fajok állománya, tervezett állo-

mányszabályozás, vadtelepítés és ér-

tékesítés, tervezett mesterséges vad-

tenyésztés, tervezett vadföldek és 

vadtakarmányozás. 

The most important statistics on game 

population, the main components of 

which are the estimated size of game 

population by major huntable game 

species, by sex and age and broken 

down into being kept in open areas 

and/or fenced areas (hunting parks), 

the population of other game species, 

planned numbers for shooting, 

releasing and sales of game, planned 

artificial breeding of game as well as 

planned game plots and game 

feeding. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDBF Halászat Fishing Halastóval és intenzív haltermelő 

üzemmel rendelkező természetes sze-

mélyek behelyezett és lehalászott 

anyagainak statisztikái. 

Statistics on stocking and harvesting in 

fishponds and intensive fish farms of 

natural persons. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 
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3 BDC Energiagazdálkodás Energy Energiatermelés és felhasználás, ener-

giamérleg, ellátásbiztonság, energia-

piac, energiakereskedelem, energia-

hatékonyság, megújuló energiaforrá-

sok, a kormányzat energetikai kiadá-

sai statisztikái. 

Statistics on energy supply, energy use, 

energy balances, security of supply, 

energy markets, trade in energy, 

energy efficiency, renewable energy 

sources, government expenditure on 

energy. 

  

4 BDCA Energiaellátás Energy supply Főbb energiaellátási területek (szén-

bányászat, szénhidrogének termelése, 

kőolaj-feldolgozás, villamosenergia és 

hőtermelés) termelési adatainak, kül-

kereskedelmének, a termelők és fon-

tosabb fogyasztók készleteinek, vala-

mint a kőolaj feldolgozásból származó 

termékek statisztikái. 

Statistics on the production data and 

external trade of major energy supply 

areas (coal mining, hydrocarbon 

production, crude oil processing, 

electricity and heat production), 

stocks of producers and major 

consumers as well as on products 

derived from crude oil processing. 

Magyar 

Energetikai 

és Közmű-

szabályo-

zási Hivatal 

4 BDCB Energiafelhasználás Energy use Energiatermékek, illetve tevékenységi 

ágazatok szerinti energiafelhasználási 

adatok statisztikái. 

Energy use data broken down by 

energy products and activity classes. 

Magyar 

Energetikai 

és Közmű-

szabályo-

zási Hivatal 

4 BDCC Energiamérlegek Energy balances Országos energiamérleg havi, illetve 

éves gyakorisággal, energiatermékek, 

illetve áramlások szerint. 

Monthly and annual compilation of 

domestic energy balance by energy 

products and flows. 

Magyar 

Energetikai 

és Közmű-

szabályo-

zási Hivatal 

4 BDCD Megújuló energia-

források 

Renewable energy 

sources 

Megújuló energiákra, energiaforrá-

sokra vonatkozó statisztikák. 

Data on renewable energy and 

energy sources. 

Magyar 

Energetikai 

és Közmű-

szabályo-

zási Hivatal 
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3 BDD Építőipar Construction Évközi és az éves építőipari statisztikák. 

Az évközi építőipar-statisztika célja rö-

vidtávú mutatók biztosítása a gazda-

sági folyamatok vizsgálataihoz. Az 

éves szakmai építőipar-statisztika az 

építőipari termelés szerkezetének és 

területi megoszlásának vizsgálatához 

biztosít részletes adatokat, mely ma-

gában foglalja a nem építőipari szer-

vezetek építési tevékenységét is. 

Sub-annual and annual construction 

statistics. Sub-annual construction 

statistics are intended to provide short-

term indicators for the examination of 

economic processes. Annual 

construction statistics provide detailed 

information on the structure and 

territorial distribution of construction 

production, which also includes the 

construction activity of non-

construction organisations. 

  

4 BDDA Építőipar Construction Évközi és az éves építőipari statisztikák. 

Az évközi építőipar-statisztika célja rö-

vidtávú mutatók biztosítása a gazda-

sági folyamatok vizsgálataihoz. Az 

éves szakmai építőipar-statisztika az 

építőipari termelés szerkezetének és 

területi megoszlásának vizsgálatához 

biztosít részletes adatokat, mely ma-

gában foglalja a nem építőipari szer-

vezetek építési tevékenységét is. 

Sub-annual and annual construction 

statistics. Sub-annual construction 

statistics are intended to provide short-

term indicators for the examination of 

economic processes. Annual 

construction statistics provide detailed 

information on the structure and 

territorial distribution of construction 

production, which also includes the 

construction activity of non-

construction organisations. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BDE Közlekedés Transport Szállítási módokat (légi, vasúti, közúti, 

belvízi, tengeri) jellemző statisztikák: 

szállítási infrastruktúra, berendezések, 

forgalom-folyam, egyéni mobilitás, 

biztonság, energia felhasználás, szál-

lító vállalatok, személyszállítás és árufu-

varozás, a szállítási ágazat trendjei, 

közúti balesetek. 

Statistics on all modes of transport (air, 

rail, road, inland waterways, sea) 

including topics like transport 

infrastructure, equipment, traffic flows, 

personal mobility, safety, energy 

consumption, transport enterprises, 

passengers and freight transport, 

transport sector trends, road traffic 

accidents. 
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4 BDEA Közúthálózat Road network Országos és helyi közút-állomány fej-

lesztésének, műszaki állapotának sta-

tisztikái, mely magában foglal területi 

bontásban mind az országos mind a 

helyi közutak hosszáról, valamint az út 

jellege szerint és burkolatáról szóló 

adatokat. 

Statistics on the development and 

technical status of the national and lo-

cal public roads, including territorial 

data on the status and surface of 

national and local roads. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDEB Közlekedési infra-

struktúra 

Traffic infrastructure Országos vasúti pályahálózat állomá-

nyának, valamint a vasúti szállítóeszkö-

zök számának és kapacitásának, to-

vábbá a közút (országos és helyi) és 

víziút hálózatok statisztikái. 

Statistics on the national railway 

infrastructure as well as on the number 

and capacity of railway transport 

vehicles and furthermore on roads 

(national and local) and waterway 

networks. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDEC Járműállomány Fleet of road 

vehicles 

Közúti gépjárműállomány és az első al-

kalommal forgalomba helyezett gép-

járművek statisztikái negyed- illetve fél-

évenkénti bontásokban. 

Statistics on the road vehicle stock and 

on motor vehicles registered for the 

first time in quarterly or semi-annual 

breakdowns. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDED Közlekedési balese-

tek 

Traffic accidents Közutakon történt személysérüléssel 

járó balesetekről, a vasúti vízi és légi 

forgalmi balesetekről, valamint a kö-

télpályán, siklón, távolsági szalagpá-

lyán és sífelvonón történt balesetekről 

szóló statisztikák. 

Statistics on road accidents involving 

personal injuries, rail and air traffic 

accidents, as well as on accidents 

happened on cableways, funiculars, 

long distance track tapes and ski lifts. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BDF Szállítási módok Modes of transport Vasúti áru-, és személyszállítás, közúti 

teher-, és személyszállítás, csővezeté-

kes szállítás, a belvízi áru-, és személy-

szállítás és kikötői forgalom, légi áru-, 

és személyszállítás, valamint a postai 

és futárpostai szállítás statisztikái. 

Statistics on rail freight and passenger 

transport, road freight and passenger 

transport, pipeline transport, inland 

waterway freight and passenger 

transport and port traffic, air freight 

and passenger transport as well as 

postal and courier delivery. 

  

4 BDFA Vasúti szállítás (áru 

és személy) 

Rail transport (freight 

and passenger) 

Vasúti szállítási teljesítmények statiszti-

kái. 

Rail transport performance statistics. Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BDFB Közúti teherszállítás Road freight 

transport 

Közúti teherszállítási teljesítmények sta-

tisztikái. 

Statistics on road freight performance. Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDFC Közúti személyszállí-

tás 

Road passenger 

transport 

Városi, elővárosi és egyéb szárazföldi 

személyszállítás teljesítmények statiszti-

kái. 

Statistics on urban, suburban and 

other land passenger transport 

performances. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDFD Csővezetékes szállí-

tás 

Transport by pipeline Csővezetékes szállítási teljesítmények 

statisztikái. 

Statistics on pipeline transport 

performances. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDFE Belvízi (áru- és sze-

mély) szállítás és ki-

kötői forgalom sta-

tisztikája 

Inland waterway 

transport (freight and 

passenger) and 

statistics on port 

traffic 

Belvízi szállítás (áru- és személy) és a ki-

kötői forgalom statisztikái, mely magá-

ban foglalja a belvízi áru- és személy-

szállítási teljesítmény adatait, a ma-

gyarországi belvízi kikötők hajó- és áru-

forgalmi adatait, valamint a tranzit 

hajó- és áruforgalmi adatokat. 

Statistics on inland waterway (freight 

and passenger) transport and port 

traffic, which includes data on inland 

waterway freight and passenger 

transport, the ship and freight data of 

Hungarian inland ports as well as data 

on transit vessels and freight traffic. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDFF Légi szállítás (áru- és 

személy) 

Air transport (freight 

and passenger) 

Repülőterek forgalmi adatainak, vala-

mint a megfigyelt légi szállítással fog-

lalkozó gazdasági szervezetek légi 

szállítási teljesítményeinek (utaslét-

szám, utaskilométer, áru, árutonna-ki-

lométer, menetdíj- és fuvardíjbevéte-

lek), repülőgép állományának és re-

pült útvonalaik adatainak, a kijelölt lé-

gitársaságok pénzügyi adatainak, va-

lamint a légiközlekedési szakszemély-

zet képesítési adatainak statisztikái. 

Statistics on traffic data of airports and 

air transport performances (passenger 

numbers, passenger kilometers, 

freight, freight tonne km, fare and 

freight revenues), aircraft fleets and 

flight routes of the observed air 

transport enterprises, financial data of 

designated airlines as well as 

qualification data of the aviation staff. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDFG Postai, futárpostai te-

vékenység (szállítás) 

Postal and courier 

activities (delivery) 

Postai, futárpostai szolgáltatások kü-

lönböző szegmenseiről szóló statiszti-

kák. 

Statistics on different segments of mail 

and courier services. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 BDG Turizmus, vendéglá-

tás 

Tourism and catering Vendégek különböző jellegű (bejövő, 

belföldi és kifelé irányuló) turisztikai te-

vékenységeinek statisztikái (érke-

zés/távozás, vendégéjszaka eltöltése, 

kiadások/elköltött összeg, beuta-

zás/látogatás célja stb.) vizsgálja. Tar-

talmazza a turisztikai iparág tevékeny-

ségeit és infrastruktúráját, a turizmus-

ban foglalkoztatottakat, valamint a tu-

rizmus szatellit számlát. 

Statistics on different (inbound, 

domestic and outbound) tourist 

activities of guests (arrival / departure, 

guest nights, expenditure / spent 

amount, purpose of entry / visit etc.) 

covering the activities and 

infrastructure of the tourism industry, 

those employed in tourism as well as 

the tourism satellite account. 

  

4 BDGA Szálláshely-szolgál-

tatás 

Accommodation 

services 

Kereskedelmi-, a nem üzleti célú és az 

üzleti céllal üzemeltetett egyéb szállás-

helyek kapacitásának, vendégfor-

galmi adatainak és bevételeinek sta-

tisztikái. 

Statistics on the capacity, guest 

turnover and revenue of other 

accommodation establishments 

operated for non-business or business 

purposes. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDGB Utazásszervezés Organized tourism Utazásszervezők és -közvetítők tevé-

kenységének és árbevételének, és 

vendégforgalmának statisztikái. 

Statistics on the activity, sales revenue 

and guest turnover of tour operators 

and travel agents. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDGC Turisztikai 

makromutatók 

Macroeconomic 

indicators of tourism 

Turizmus makrogazdasági mutatóinak 

és a turizmus szatellit számla statisztikái. 

Statistics on tourism macroeconomic 

indicators and the tourism satellite ac-

count. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDGD Turisztikai kereslet Tourism demand A magyar lakosság belföldi és külföldi 

utazási szokásait jellemző statisztikák, 

mely magában foglalja a magyaror-

szági határátkelőkön átutazók számá-

nak mérését, a beutazó, a belföldi és 

a kiutazó turizmus keresleti oldalról tör-

ténő vizsgálatát, adatokat a turisták, il-

letve az utazások jellemzőiről, valamint 

a turisztikai költés nagyságáról és meg-

oszlásáról. 

Statistics on the domestic and foreign 

travel habits of the Hungarian 

population including the number of 

visitors crossing the Hungarian border, 

the demand-side examination of 

inbound, domestic and outbound 

tourism, data on characteristics of 

tourists and trips as well as on the size 

and distribution of tourism spending. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BDGE Vendéglátóhelyek 

(száma, bevétele, 

forgalma) 

Catering units 

(number, income, 

turnover) 

Vendéglátóhelyek számáról, típusáról 

és eladási forgalmáról szóló statiszti-

kák. 

Statistics on the number, type and 

sales volume of catering 

establishments. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BDH Bank, biztosítás, 

pénzügystatisztika 

Banking, insurance, 

financial statistics 

Pénzügyi számlák, pénzkínálat, kamat-

lábak, árfolyamok, tőzsdei indikátorok, 

értékpapír-piaci indikátorok, értékpa-

pírok, banki nyereségesség, a magán-

szektor biztosítási és nyugdíjalapjainak 

statisztikái, pénzügyi stabilitás indikáto-

rai. 

Statistics on financial accounts, 

money supply, interest rates, 

exchange rates, stock and 

commodity exchange indicators, 

securities market indicators, securities, 

bank profitability and private sector 

insurance and pension funds as well as 

indicators of financial soundness. 

  

4 BDHA Monetáris pénzügyi 

intézmények mérle-

gei 

Balance sheets of 

monetary financial 

institutions 

Monetáris pénzügyi intézmények mér-

legeit (eszközeit és forrásait) bemutató 

statisztikák. 

Statistics presenting the balance 

sheets (assets and liabilities) of 

monetary financial institutions. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHB Nem-monetáris 

pénzügyi intézmé-

nyek mérlegei 

Balance sheets of 

non-monetary 

financial institutions 

Nem-monetáris pénzügyi intézmények 

mérlegeit (eszközeit és forrásait) be-

mutató statisztikák. 

Statistics presenting the balance 

sheets (assets and liabilities) of non-

monetary financial institutions. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHC Felügyeleti statiszti-

kák 

Supervisory 

authority's statistics 

Pénzügyi felügyeleti tevékenységhez 

gyűjtött adatokból előállított statiszti-

kák. 

Statistics based on data collections for 

financial supervisory activities. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHD Értékpapír statiszti-

kák 

Securities statistics Értékpapírok állományait, állomány-

változásait, tulajdonosait és kibocsá-

tóit bemutató statisztikák. 

Statistics presenting the stocks, 

changes in stocks, holders and issuers 

of securities. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHE Kamat statisztikák Interest rates 

statistics 

Kamatozó instrumentumok kamatlá-

bait bemutató statisztikák. 

Statistics presenting interest rates on in-

terest-bearing instruments. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHF Devizaárfolyam és 

devizapiaci statiszti-

kák 

Foreign exchange 

rate and foreign 

exchange markets 

statistics 

A devizák árfolyamait és forgalmát 

bemutató statisztikák. 

Statistics presenting the exchange 

rates and turnover of foreign 

exchange. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 



SzOR struktúra és tartalmi meghatározás 2018 

 

 

41 

szint 
SZOR 

kód 

SZOR elem megne-

vezése 

SZOR elem megne-

vezése angolul 
A SZOR tartalmi meghatározása 

A SZOR tartalmi meghatározása an-

golul 

Témagazda 

szervezet 

4 BDHG Tőkepiaci statiszti-

kák 

Capital market 

statistics 

Tőzsdei és tőzsdén kívüli értékpapír for-

galmakat, befektetési alapok nettó 

eszközértékét, állampapír hozam és 

részvényindex adatokat bemutató 

statisztikák. 

Statistics presenting the circulation of 

stock exchange and over-the-counter 

securities, the net assets value of 

investment funds and data on 

government securities yields and share 

indices. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHH Pénzforgalmi statisz-

tikák 

Payment system 

statistics 

A fizetőeszközök használatának mód-

jára és mennyiségére vonatkozó sta-

tisztikák. 

Statistics on the way of using and the 

volume of means of payment. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BDHI Lakáscélú hitelek Housing loans Bankok, szakosított pénzintézetek, sza-

kosított hitelintézetek, szövetkezeti hi-

telintézetek, pénzügyi vállalkozások és 

a lakás-takarékpénztárak lakossági la-

káshitelezési tevékenységéről szóló 

statisztikák. 

Statistics on the provision of housing 

loans by banks, specialised financial 

institutions, specialised credit 

institutions, co-operative credit 

institutions, financial enterprises and 

home savings banks. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BDHJ Az agrárgazdaság 

hitelei 

Loans in agricultural 

economy 

Agrárgazdaságban működő egyéni 

gazdaságok és társas vállalkozások hi-

telezési folyamatainak statisztikái. 

Statistics on the provision of loans to 

private holdings and business 

partnerships operating in the 

agricultural economy. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDHK A 2000 és 2008 kö-

zött támogatás mel-

lett igényelt agrár-

gazdasági hitelek és 

kezességvállalások 

állománya 

Stock of subsidised 

loans and loan 

guarantees to 

agricultural 

economy, claimed 

between 2000 and 

2008 

2000. és 2008. között támogatás mel-

lett igényelt agrárgazdasági hitelek és 

állami kezességvállalások állományá-

nak statisztikái gazdálkodótípuson-

ként, mely magában foglalja a folyósí-

tások, törlesztések összegét is. 

Statistics on the stock of subsidised 

loans and state loan guarantees to the 

agricultural economy, claimed 

between 2000 and 2008, by types of 

holders, which include the amount of 

new lending and repayment. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 BDHL Az élelmiszeripari 

beruházások és 

pénzügyi mutatók 

alakulása, mező-

gazdasági beruhá-

zások 

Investments in and 

financial indicators 

for food industry, 

investments in 

agriculture 

Élelmiszeripari beruházások és pénz-

ügyi mutatók alakulásának és mező-

gazdasági beruházások várható érté-

kének statisztikái. 

Statistics on the investments in and 

financial indicators for food industry 

and the expected value of 

investments in agriculture. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 
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4 BDHM Mezőgazdasági biz-

tosítások 

Agricultural 

insurance 

Mezőgazdasági biztosítások üzleti 

adatai jellemző statisztikák kockázati 

csoportok szerint. 

Statistics on business data on 

agricultural insurance by groups of 

risks. 

Agrárgaz-

dasági Ku-

tató Intézet 

2 BE Kormányzati pénz-

ügyek, költségvetés 

és közszektor 

Government 

finance, fiscal and 

public sector 

Minden, a kormányzati szektorra vo-

natkozó statisztika, beleértve az adós-

ság és hiány, bevétel és kiadás, kor-

mányzati szektor számlák, központi kor-

mányzat, adókulcsok és adóbevéte-

lek, az adók és kedvezmények rend-

szere, az állami nyugdíj és egyéb ál-

lami társadalombiztosítási rendszerek 

finanszírozása, a közszektorban foglal-

koztatottak témaköreit. 

All statistics on the general 

government sector, including the 

themes of debt and deficit, revenue 

and expenditure, accounts of the 

general government sector, central 

government, tax rates and tax 

revenues, tax and benefit systems, 

financing of state pension and other 

state social security schemes and 

public sector employment. 

  

3 BEA Kormányzati szám-

lák 

Accounts of general 

government sector 

Kormányzati szektor számlái, beleértve 

a pénzügyi és nem pénzügyi, éves és 

negyedéves számlákat. 

Accounts of the general government 

sector, including annual and quarterly 

financial and non-financial accounts. 

  

4 BEAA Kormányzati nem 

pénzügyi számlák, 

éves 

Non-financial 

accounts of general 

government sector, 

annual 

Kormányzati szektor éves nem pénz-

ügyi számlái. 

Annual non-financial accounts of the 

general government sector. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BEAB Kormányzati nem 

pénzügyi számlák, 

negyedéves 

Non-financial 

accounts of general 

government sector, 

quarterly 

Kormányzati szektor negyedéves nem 

pénzügyi számlái. 

Quarterly non-financial accounts of 

the general government sector. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BEAC Pénzügyi számlák, 

éves 

Financial accounts, 

annual 

Követelések és tartozások állományait 

és azok változásait éves gyakorisággal 

bemutató statisztika. 

Statistics presenting annually the 

stocks of assets and liabilities and 

changes in them. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BEAD Pénzügyi számlák, 

negyedéves 

Financial accounts, 

quarterly 

Követelések és tartozások állományait 

és azok változásait negyedéves gya-

korisággal bemutató statisztika. 

Statistics presenting quarterly the 

stocks of assets and liabilities and 

changes in them. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

3 BEB Kormányzati adós-

ság 

Debt of general 

government sector 

Kormányzati adósságot bemutató sta-

tisztika. 

Statistics presenting the debt of the 

general government sector. 
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4 BEBA Kormányzati bruttó 

adósság 

Gross debt of 

general government 

sector 

Kormányzat bruttó, konszolidált, név-

értéken számított adósságát bemu-

tató statisztika. 

Statistics presenting the gross 

consolidated nominal debt of the 

general government sector. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

3 BEC Központi közigazga-

tás 

Central 

administration 

Központi közigazgatást jellemző statisz-

tikák. 

Statistics on the central administration.   

4 BECA Központi közigazga-

tás 

Central 

administration 

Központi közigazgatást jellemző statisz-

tikák. 

Statistics on the central administration. Miniszterel-

nökség 

3 BED Területi közigazgatás Territorial 

administration 

Helyi önkormányzatok államigazgatási 

feladat- és hatáskörében ellátott tevé-

kenységek statisztikái. 

Statistics on the activities of local 

governments performed within their 

administrative tasks and competence. 

  

4 BEDA Hatósági statisztika Statistics of 

authorities 

Hatósági eljárások ügyiratforgalmáról, 

a hatósági eljárásokban született dön-

tésekről, valamint a jogorvoslatra és bí-

rósági felülvizsgálatra vonatkozó sta-

tisztikák, mely magába foglalja a ha-

tósági ellenőrzések számát, az egy 

ügyre fordított munkaórák mértékét és 

eljárási költségeit, valamint a hatósági 

eljárásokban kiszabott közigazgatási 

bírság mértékét. 

Statistics on the document circulation 

and the decisions of administrative 

proceedings, as well as on the legal 

remedies and judicial reviews 

including the number of administrative 

inspections, the number of man-hours 

and the procedural cost expended on 

one single case and the amount of 

fine imposed. 

Miniszterel-

nökség 

4 BEDB Külföldiek magyar-

országi ingatlanszer-

zésének engedélye-

zéséről szóló statisz-

tika 

Statistics on permits 

given to foreigners 

for property 

acquisition in Hun-

gary 

Külföldiek magyarországi ingatlanszer-

zésének engedélyezésével kapcsola-

tos eljárási adatokra épülő statisztikák, 

mely magában foglalja az ingatlan-

szerzők állampolgárságát, a megszer-

zett ingatlan adatait és az ingatlan-

szerzés jogcímét. 

Statistics based on procedural data on 

licensing the real estate acquisition of 

foreigners in Hungary including the 

nationality of the buyer of the 

property, the details of the acquired 

property and the title of acquiring the 

given real estate. 

Miniszterel-

nökség 
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4 BEDC Önkormányzati tör-

vényességi felügye-

leti információs 

rendszer 

Legal supervision 

information system 

of local 

governments 

Döntéshozókra (képviselő-testület, bi-

zottság, polgármester, főpolgármes-

ter, megyei közgyűlés elnöke, jegyző), 

a döntésekre (határozat, önkormány-

zati rendelet), a törvényességi felhívá-

sokra és a jogszabálysértésekre, az el 

nem fogadott törvényességi felhívá-

sokra, a bírósági indítványokra, a Kor-

mánynál kezdeményezett alkotmány-

bírósági indítványokra, a felügyeleti 

bírságot megállapító döntésekre, az 

ezen döntések elleni jogorvoslati eljá-

rásokra, és a fővárosi és megyei kor-

mányhivatalok által megalkotott ön-

kormányzati rendeletekre vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on the decision-makers 

(representative body, committee, 

mayor, lord mayor, chairman of the 

county government, notary), the 

decisions (decree, local government 

regulation), the legality calls and 

infringements, the rejected legality 

calls, the petitions submitted to court, 

the petitions submitted to the 

Constitutional Court, which were 

initiated at the government, the 

decisions establishing supervisory fine, 

and the appeals against these 

decisions, and the local government 

regulations adopted by the 

government office of the capital city 

and the county government offices. 

Miniszterel-

nökség 

4 BEDD A jegyző hatáskö-

rébe tartozó birtok-

védelmi eljárások 

statisztikája 

Statistics on 

possession 

protection 

procedures within 

the notary's 

competence 

Birtokvédelmi eljárások ügyiratforgal-

mát, a birtokvédelmi eljárásokban szü-

letett döntéseket, a birtokvédelmi ha-

tározat megváltoztatása iránt benyúj-

tott keresetek számát jellemző statiszti-

kák. 

Statistics on the record circulation 

concerning protection of possession 

procedures, the protection of 

possession procedural decisions, and 

the number of actions for amendment 

of protection of possession procedural 

decisions. 

Miniszterel-

nökség 

3 BEE Közszolgáltatás Public services Tűzmegelőzésre, beépített tűzvédelmi 

berendezésekre, a tűzoltási és műszaki 

mentési tevékenységekre vonatkozó, 

valamint a kéményseprő iparral és tü-

zeléstechnológiával kapcsolatos sta-

tisztikák. 

Statistics on fire prevention, built-in fire 

protection equipment, fire and rescue 

activities as well as on chimney 

sweeping industry and combustion 

technology. 

  

4 BEEA Tűzmegelőzés Fire prevention Tűzvédelmi hatósági és szakhatósági 

eljárások statisztikái. 

Statistics on fire protection authority 

and competent authority procedures. 

Belügymi-

nisztérium 
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4 BEEB Beépített tűzvédelmi 

berendezések 

Fixed fire protection 

equipments 

Használatba vett beépített tűzjelző és 

beépített tűzoltó berendezésekre, 

azok részegységeire, oltóanyag meny-

nyiségre vonatkozó statisztikák. 

Statistics on built-in fire alarm systems 

and built-in fire extinguishers put to use 

as well as on their components and 

the amount of fire extinguisher agents. 

Belügymi-

nisztérium 

4 BEEC Tűzoltási és műszaki 

mentési tevékeny-

ség 

Firefighting and 

technical rescue 

activities 

Tűzesetek, műszaki mentések, és ezen 

események során elhunytak és megsé-

rültek számára vonatkozó statisztikák. 

Statistics on fire accidents and 

technical rescue events and on those 

who died and were injured in these 

events. 

Belügymi-

nisztérium 

4 BEED Kéményseprőipar és 

Tüzeléstechnológia 

Chimney sweeping 

and heating 

technologies 

A lakosság égéstermék-elvezető és tü-

zelőberendezéseinek számát, fajtáját, 

állapotát, az esetleges rendkívüli ese-

ményeket jellemző statisztikák. 

Statistics on the number, type and sta-

tus of the flue gas discharge 

equipment and heating equipment of 

the population including any 

extraordinary events. 

Belügymi-

nisztérium 

2 BF Külkereskedelem és 

fizetési mérleg 

International trade 

and balance of 

payments 

Fizetési mérlegben nyilvántartott hatá-

ron túlnyúló tranzakciókat jellemző sta-

tisztikák, mely magában foglalja a ter-

mékek és szolgáltatások kereskedel-

mét, külső finanszírozási igényt és a 

külső adósság finanszírozását, közvet-

len külföldi működőtőke befektetést, 

külföldi leányvállalatok kereskedel-

mét, vámokat, piacralépést, külföldi 

segélyt, fejlesztési segítségnyújtást, a 

fejlődő országokba történő forrás-

áramlást. 

Statistics on all cross-border 

transactions recorded in the balance 

of payments including topics like trade 

in goods and services, external 

positions and debt, foreign direct 

investment, foreign affiliated trade, 

tariffs, market access, foreign aid, 

development assistance, resource 

flows to developing countries. 

  

3 BFA Külkereskedelem International trade Termékek és szolgáltatások nemzet-

közi forgalmának statisztikái. 

Statistics on the movements of goods 

and services transactions. 

  

4 BFAA Külkereskedelmi ter-

mékforgalom 

International trade in 

goods 

A határátlépést fizikailag is megvaló-

sító termékmozgások statisztikái. 

Statistics on the physical movements 

of goods crossing the border. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 BFAB Szolgáltatás-külke-

reskedelem 

International trade in 

services 

Rezidensek és nem rezidensek közötti 

szolgáltatás-külkereskedelmi tranzak-

ciók statisztikái. 

Statistics measuring services 

transactions between residents and 

non-residents. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BFB Fizetési mérleg Balance of 

payments 

Rezidensek és nem rezidensek között 

egy adott időszakban végbemenő re-

álgazdasági és pénzügyi tranzakciók 

statisztikái. 

Statistics on transactions in the real 

economy and on financial 

transactions between residents and 

non-residents in a particular period. 

  

4 BFBA Fizetési mérleg Balance of 

payments 

Rezidensek és nem-rezidensek közötti 

tranzakciókat bemutató statisztikák. 

Statistics presenting transactions 

between residents and non-residents. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BFBB Külfölddel szembeni 

befektetési pozíció 

International 

investment position 

Rezidensek nem-rezidensekkel szem-

ben fennálló követelés- és tartozásál-

lományát, illetve azok változását be-

mutató statisztikák. 

Statistics presenting residents' external 

position of assets and liabilities and 

changes in them. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BFBC Közvetlentőke-be-

fektetések 

Foreign direct 

investment 

Rezidensek nem-rezidensekkel szem-

ben fennálló közvetlentőke-befekteté-

sek formájában fennálló követeléseit 

és tartozásait, illetve azok változását 

bemutató statisztikák. 

Statistics presenting residents' external 

assets and liabilities in the form of 

foreign direct investment and 

changes in them. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

4 BFBD Külföldi működőtőke Foreign direct 

investment 

Közvetlen külföldi tőkebefektetések 

statisztikái. 

Statistics on foreign direct capital 

investments. 

Magyar 

Nemzeti 

Bank 

2 BG Árak Prices Árakkal kapcsolatos statisztikák, mely 

magában foglalja a vásárlóerő pari-

tást (PPPs), fogyasztói árindexet (CPI), 

inflációt, termelői árindexeket (PPI), 

speciális termékek és szolgáltatások 

árindexeit (pl. információs és kommu-

nikációs termékek). 

Statistics on prices, which include 

purchasing power parities (PPPs), the 

consumer price index (CPI), inflation, 

producer price indices (PPIs) and price 

indices for specific products and 

services (e.g. information and 

communication technology 

products). 
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3 BGA Fogyasztói árak Consumer prices Fogyasztói árindex és az ebből számí-

tott alternatív árindexek statisztikái, 

mely magában foglalja a fogyasztói 

árszínvonal változásának mérését, a fi-

zetőeszköz vásárlóerejében bekövet-

kezett változás mérését a lakosság kö-

rében. 

Statistics of the consumer price index 

and alternative price indices derived 

from this, which include the 

measurement of changes in the 

consumer price level and the 

measurement of changes in the 

purchasing power of the currency 

among households. 

  

4 BGAA Fogyasztói árak Consumer prices Fogyasztói árindex és az ebből számí-

tott alternatív árindexek statisztikái, 

mely magában foglalja a fogyasztói 

árszínvonal változásának mérését, a fi-

zetőeszköz vásárlóerejében bekövet-

kezett változás mérését a lakosság kö-

rében. 

Statistics of the consumer price index 

and alternative price indices derived 

from this, which include the 

measurement of changes in the 

consumer price level and the 

measurement of changes in the 

purchasing power of the currency 

among households. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGB Lakásárak és -épí-

tési költségek 

Home prices and 

home construction 

costs 

Lakáspiaci árak, valamint a lakásépí-

tési költségindex statisztikái. 

Statistics on housing prices and the 

housing cost index. 

  

4 BGBA Lakáspiaci árak Home prices Lakáspiaci árakra vonatkozó éves és 

évközi statisztikák, mely magában fog-

lalja az árváltozások összetevőinek 

vizsgálatát, a lakáspiaci tranzakciók 

számának és összértékének mérését is. 

Annual and sub-annual statistics on 

housing prices, also including the 

examination of the components of 

price changes and the measurement 

of the number and total value of 

housing market transactions. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BGBB Lakásépítési költség-

index 

Home construction 

cost index 

Lakásépítési költségek változásának, il-

letve a lakásépítési költség tényezői-

nek statisztikái. 

Statistics on changes in housing 

construction costs and housing cost 

factors. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGC Ipari termelői árak Industrial producer 

prices 

Ipari termelői árindex statisztikái, ezen 

belül export és belföldi értékesítési ár-

index, valamint a termelői árszínvonal 

változásának adatai. 

Statistics of industrial producer price in-

dex including non-domestic and 

domestic output price indices, as well 

as changes in producer price level. 
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4 BGCA Ipari termelői árak Industrial producer 

prices 

Ipari termelői árindex statisztikái, ezen 

belül export és belföldi értékesítési ár-

index, valamint a termelői árszínvonal 

változásának adatai. 

Statistics of industrial producer price in-

dex including non-domestic and 

domestic output price indices, as well 

as changes in producer price level. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGD Építőipari termelői 

árak 

Construction output 

prices 

Építőipari termelői árindex, illetve az 

építési piac ármozgásának statisztikái. 

Construction output price index and 

statistics on price movements in the 

construction market. 

  

4 BGDA Építőipari termelői 

árak 

Construction output 

prices 

Építőipari termelői árindex, illetve az 

építési piac ármozgásának statisztikái. 

Construction output price index and 

statistics on price movements in the 

construction market. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGE Mezőgazdasági ter-

melői, ráfordítási 

árak 

Agricultural produ-

cer and input prices 

Mezőgazdasági termelői- és ráfordítási 

árak, árváltozások, árindexek statiszti-

kái. 

Statistics on agricultural producer and 

input prices, price changes and price 

indices. 

  

4 BGEA Mezőgazdasági ter-

melői árak 

Agricultural produ-

cer prices 

Mezőgazdasági termékek piaci és fel-

vásárlási árak, árváltozások, termelői 

árindexek statisztikái. 

Statistics on the market and 

procurement prices of, price changes 

in and producer price indices of 

agricultural products. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 BGEB Mezőgazdasági rá-

fordítási árak 

Agricultural input 

prices 

Mezőgazdasági termelők által felhasz-

nált termékek, szolgáltatások árának, 

árváltozásainak, árindexének statiszti-

kái. 

Statistics on the prices of, price 

changes in and price indices of 

products and services used by 

agricultural producers. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGF Külkereskedelmi 

árak 

External trade prices Külkereskedelmi termékforgalom ár-

színvonal-változására vonatkozó sta-

tisztikák. 

Statistics measuring price level 

changes in external trade in goods. 

  

4 BGFA Külkereskedelmi 

árak 

External trade prices Külkereskedelmi termékforgalom ár-

színvonal-változására vonatkozó sta-

tisztikák. 

Statistics measuring price level 

changes in external trade in goods. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGG Szolgáltatási kibo-

csátási árak 

Service producer 

prices 

Szolgáltató ágazatokra, azok szolgál-

tatási kibocsátási árindexére vonat-

kozó statisztikák. 

Statistics on services divisions and their 

services producer price indices. 
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4 BGGA Szolgáltatási kibo-

csátási árak 

Service producer 

prices 

Szolgáltató ágazatokra, azok szolgál-

tatási kibocsátási árindexére vonat-

kozó statisztikák. 

Statistics on services divisions and their 

services producer price indices. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGH Vásárlóerő-paritás Purchasing power 

parity 

Nemzeti fizetőeszközök vásárlóerejé-

nek mérését támogató statisztikák az 

árak nemzetközi összehasonlítása 

alapján. 

Statistics promoting the measurement 

of the purchasing power of national 

currencies, based on the international 

comparison of prices. 

  

4 BGHA Vásárlóerő-paritás Purchasing power 

parity 

Nemzeti fizetőeszközök vásárlóerejé-

nek mérését támogató statisztikák az 

árak nemzetközi összehasonlítása 

alapján. 

Statistics promoting the measurement 

of the purchasing power of national 

currencies, based on the international 

comparison of prices. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BGI Energiaárak Energy prices Földgáz- és villamosenergiaár statiszti-

kák fogyasztási sávok szerint. 

Statistics on natural gas and electricity 

prices broken down by consumption 

size classes. 

  

4 BGIA Energiaárak Energy prices Földgáz- és villamosenergiaár statiszti-

kák fogyasztási sávok szerint. 

Statistics on natural gas and electricity 

prices broken down by consumption 

size classes. 

Magyar 

Energetikai 

és Közmű-

szabályo-

zási Hivatal 

2 BH Tudomány és tech-

nológia 

Science and 

technology 

Tudományos, technológiai és innová-

ciós statisztikák, mely magában fog-

lalja a K+F, innováció, szabadalmak, 

az emberi erőforrások a tudomány és 

technológia, a magas színvonalú 

technológiát alkalmazó iparágak és a 

tudásalapú szolgáltatások, a biotech-

nológia, a K+F finanszírozásának kér-

désköreit is. 

Statistics on science, technology and 

innovation activies, including research 

and development (R&D), innovation, 

patents, human resources in science 

and technology, high tech industries 

and knowledge based services, 

biotechnology and financing of R&D. 

  

3 BHA Kutatás-fejlesztés Research and 

development 

K+F-tevékenységre és az azt végző in-

tézményekre vonatkozó statisztikák. 

Statistics referring to R&D activities and 

institutions performing them. 
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4 BHAA Kutatás-fejlesztés Research and 

development 

K+F-tevékenységre és az azt végző in-

tézményekre vonatkozó statisztikák. 

Statistics referring to R&D activities and 

institutions performing them. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 BHB Innováció Innovation Vállalkozások innovációs tevékenysé-

gére vonatkozó statisztikák. 

Statistics on innovation activities of 

business enterprises. 

  

4 BHBA Innováció Innovation Vállalkozások innovációs tevékenysé-

gére vonatkozó statisztikák. 

Statistics on innovation activities of 

business enterprises. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

1 C Környezetstatisztika 

és több területet át-

fogó statisztika 

Environment and 

multi-domain 

statistics 

Több szakstatisztikai területet átfogó 

statisztikák. 

Statistics relating to activities that cut 

across several different subject areas. 

  

2 CA Környezet Environment Természeti erőforrásokra, környezetter-

helésre, környezetminőségre, termé-

szet- és környezetvédelemre, környe-

zetgazdálkodásra vonatkozó statiszti-

kák. 

Statistics on natural resources, 

environmental pressures, 

environmental quality, natural 

conservation, environmental 

protection and environmental mana-

gement. 

  

3 CAA Természeti erőforrá-

sok 

Natural resources Ásványvagyon és megújuló erőforrá-

sok-, valamint a vízkészlet statisztikái. 

Statistics on mineral resources, 

renewable resources and freshwater 

resources. 

  

4 CAAA Ásványvagyon és 

megújuló erőforrá-

sok 

Mineral resources 

and renewable 

resources 

Magyarország ásványi nyersanyagva-

gyonának, valamint a megújuló ener-

giaforrások statisztikái. 

Statistics on the mineral resources and 

the renewable resources of Hungary. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CAAB Vízkészlet Freshwater 

resources 

Természetes vízkészletre vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on freshwater resources. Belügymi-

nisztérium 

3 CAB Környezetterhelés Environmental 

pressures 

Anyagok vagy energia környezetbe 

történő közvetlen vagy közvetett kibo-

csátásának statisztikái. 

Statistics on the direct or indirect 

emission of substances or energy to 

the environment. 

  

4 CABA Levegőszennyezés Air emissions Légszennyező anyagok kibocsátásá-

nak statisztikái nemzetgazdasági 

áganként. 

Statistics on the emission of air 

pollutants by economic activity. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 CABB Szennyvíz Wastewater Települések szennyvízelvezetésével és 

szennyvíztisztításával kapcsolatos sta-

tisztikák. 

Statistics on public wastewater 

collection and wastewater treatment 

services of settlements. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CABC Hulladék Waste Hulladékok keletkezésével és ártal-

matlanításával kapcsolatos statisztikák 

a települési hulladék gyűjtéséről, ösz-

szetételéről, hasznosításáról, ártalmat-

lanításáról, a településen működő hul-

ladéklerakókról, átrakó és válogató-

művekről, valamint a közterület tisztítá-

sáról. 

Statistics connecting to the generation 

and disposal of waste including the 

collection, composition, recovery, 

disposal of municipal waste, on the 

landfill sites, waste transfer and sorting 

plants operating in settlements, and 

on public cleaning services. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 CAC Környezetminőség Environmental 

quality 

Levegő-, víz-, és talajminőségre jel-

lemző statisztikák. 

Statistics on ambient air, freshwater 

and soil quality. 

  

4 CACA Levegőminőség Ambient air quality Települési környezet légszennyezettsé-

gének és a háttér-légszennyezettség 

statisztikái. 

Statistics on urban air quality and 

background air quality. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CACB Vízminőség Freshwater 

resources 

A vizek állapotának statisztikái. Statistics on freshwater quality. Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CACC Talajminőség Soil quality Talajok fiziko-kémiai jellemzőinek sta-

tisztikái. 

Statistics on phisico-chemical features 

of soils. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CACD Zaj és rezgés Noise and vibration Települési környezetben élők zaj- és 

rezgésterheltségének statisztikái. 

Statistics on noise and vibration 

exposure of inhabitants living in urban 

settlements. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

3 CAD Természetvédelem Nature conservation Védett természetvédelmi területekre, 

a védett fajokra, a vízkárokra, a 

hidromorfológiai terhelésre vonatkozó 

statisztikák. 

Statistics on protected areas, 

protected species, water damages, 

hydromorphological pressure. 

  

4 CADA Védett területek Protected areas Védett természeti területek statisztikái. Statistics on nature protected areas. Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 
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4 CADB Élővilág Biota Védett fajok és élőhelyek statisztikái. Statistics on protected species and 

habitats. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CADC Vízkárok Water damages A vizek többletéből vagy hiányából 

származó kockázatokkal és kárelhárí-

tással kapcsolatos statisztikák. 

Statistics on water risks and defence 

activities due to surplus or shortage of 

water. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

4 CADD Hidromorfológiai ter-

helés 

Hydromorphological 

pressure 

Morfológiai és hidrológiai terhelések 

statisztikái nemzetgazdasági ágan-

ként, beleértve a vízkivételeket is. 

Statistics on morphological and 

hydrological pressures including water 

abbstraction by economic activity. 

Földműve-

lésügyi Mi-

nisztérium 

3 CAE Környezetvédelem, 

környezetgazdálko-

dás 

Environmental 

protection, 

environmental ma-

nagement 

Környezetvédelmi beruházásokkal, rá-

fordításokkal, a környezetvédelmi cé-

lokat szolgáló termékek és szolgáltatá-

sok iparával, valamint a környezetvé-

delmi adókkal kapcsolatos statisztikák. 

Statistics on environmental protection 

investments, environmental protection 

expenditures, industries of goods and 

services serving environmental 

purposes, as well as on environmental 

taxes. 

  

4 CAEA Környezetvédelmi 

ráfordítások, ipar 

Eco-industry and 

environmental 

protection 

expenditure 

Gazdasági szereplők környezetvéde-

lemmel kapcsolatos ráfordításainak és 

beruházásainak, környezetvédelmi 

termékek előállításával és szolgáltatá-

sok nyújtásával kapcsolatos tevékeny-

ségének, valamint az ezzel kapcsolat-

ban foglalkoztatottak számának sta-

tisztikái. 

Statistics on the environmental 

protection expenditures and 

environmental protection investments 

of economic actors, their activities 

concerning the production of 

environmental goods and the 

provision of environmental services, as 

well as on the number of persons 

employed in these areas. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CAEB Környezetvédelmi 

adók 

Environmental taxes Fizikai alapon a környezetre negatívan 

ható adók statisztikái nemzetgazda-

sági áganként és területenként (ener-

gia, szállítás, szennyezés, erőforrás). 

Statistics on taxes whose base is a 

physical unit of something that has 

negative impact on the environment 

by economic activities and areas 

(energy, transport, pollution, 

resource). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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2 CB Területi statisztika Spatial statistics / 

Territorial statistics 

Régiók, megyék, járások, települések 

és ezen belül a városok, illetve további 

funkcionális területi egységek helyze-

tének és fejlettségének részletes és át-

fogó statisztikái, mely magában fog-

lalja a kistérségi- és más adminisztratív 

egységeken alapuló statisztikákat, vá-

rosi és vidéki statisztikákat, vidékfejlesz-

tést, regionális számlákat, regionális ti-

pológiákat, regionális egyenlőtlensé-

gek mérését. 

Detailed and comprehensive statistics 

on the situation and development of 

regions, counties, districts, settlements 

and - within these towns - as well as 

further functional territorial units, which 

include statistics referring to micro-

regions and areas based on other 

administrative units, urban and rural 

statistics, rural development, regional 

accounts, regional typologies, 

regional disparities. 

  

3 CBA Megyei, regionális 

statisztika 

Regional statistics / 

County and regional 

statistics 

Magyarország megyei és regionális 

statisztikái. 

County-level and regional statistics of 

Hungar. 

  

4 CBAA Megyei, regionális 

statisztika 

Regional statistics / 

County and regional 

statistics 

Magyarország megyei és regionális 

statisztikái. 

County-level and regional statistics of 

Hungary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 CBB Települési, járási sta-

tisztika 

Local area statistics 

/ Settlement and 

district statistics 

Magyarország települési és járási szintű 

statisztikái. 

Settlement-level and district-level 

statistics of Hungary. 

  

4 CBBA Települési, járási sta-

tisztika 

Local area statistics 

/ Settlement and 

district statistics 

Magyarország települési és járási szintű 

statisztikái. 

Settlement-level and district-level 

statistics of Hungary. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

3 CBC Egyéb területi sta-

tisztika 

Other spatial 

statistics / Other 

territorial statistics 

A közigazgatási határoktól eltérő terü-

letegységekre vonatkozó statisztikák. 

Statistics referring to non-

administrative territorial units. 

  

4 CBCA Egyéb lehatárolások Other territorial 

statistics / Other 

delimitations 

A közigazgatási határoktól eltérő sta-

tisztikák a területi összemérés biztosí-

tása, a jelenségek valódi térbeni elhe-

lyezkedésének vizsgálata érdekében. 

Statistics provided about non-

administrative territorial units, for the 

purpose of ensuring comparability 

and analysing phenomena in their real 

territory. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 



SzOR struktúra és tartalmi meghatározás 2018 

 

 

54 

szint 
SZOR 

kód 

SZOR elem megne-

vezése 

SZOR elem megne-

vezése angolul 
A SZOR tartalmi meghatározása 

A SZOR tartalmi meghatározása an-

golul 

Témagazda 

szervezet 

4 CBCB Téradatok (térké-

pek) 

Georeferences / 

Spatial data (maps) 

Georeferált statisztikai adatok. Georeferenced statistical data. Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CBCC Települési szint alatti 

statisztika 

Spatial statistics / 

Sub-settlement 

statistics 

Települési szintnél részletesebb, lokális, 

településen belüli jelenségek megfi-

gyelését célzó statisztikák georeferált 

adatok segítségével. 

Statistics providing opportunity to 

observe phenomena on sub-

settlement, local levels, within 

settlements with the help of 

georeferenced data. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

2 CC Több területet átfogó 

statisztika szegény-

ség és társadalmi té-

mákra 

Multi-domain 

statistics 

Életkörülményekre, szegénységre és 

társadalmi témákra, információra, 

kommunikációra, valamint a fenntart-

ható fejlődésre vonatkozó statisztikák. 

Statistics on living conditions, poverty, 

cross-cutting social issues, information 

and communication, as well as on 

sustainable development. 

  

3 CCA Életkörülmények, 

szegénység és tár-

sadalmi témák 

Living conditions, 

poverty and cross-

cutting social issues 

Szegénység, a tágabb értelemben 

vett életkörülmények, a társadalmi be-

fogadás/kirekesztés, a társadalmi indi-

kátorok és a szociális helyzet mérésé-

nek statisztikái. 

Statistics on measuring poverty, living 

conditions in a broader sense, social 

inclusion/exclusion, social indicators 

and social situation. 

  

4 CCAA Jóllét Well-being A magyar lakosság életminőségének 

szubjektív megítélésére, az életkörül-

mények megélt minőségére, az élet 

egyes területeivel való elégedettségre 

vonatkozó statisztikák. A szubjektív jól-

lét mérése az egyének önmagukra és 

társas, fizikai környezetükre vonatkozó 

percepcióra vonatkoznak. 

Statistics on the subjective assessment 

of living standards and satisfaction 

with several domains of life of the 

Hungarian population. Measurement 

of subjective well-being of individuals 

covers the perception regarding 

themselves and their social and 

physical environment. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CCAB Társadalmi felzárkó-

zás 

Social inclusion A társadalmi és nemzeti összetartozás-

sal, a társadalmi kohézióval és szolida-

ritással, a szegregációs jelenségekkel 

és az elkülönülés diszkriminatív társa-

dalmi mintázataival foglalkozó statisz-

tikák. 

Statistics on social and national 

inclusion, social cohesion and 

solidarity, segregation phenomena 

and discriminative social patterns of 

segregation. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 



SzOR struktúra és tartalmi meghatározás 2018 

 

 

55 

szint 
SZOR 

kód 

SZOR elem megne-

vezése 

SZOR elem megne-

vezése angolul 
A SZOR tartalmi meghatározása 

A SZOR tartalmi meghatározása an-

golul 

Témagazda 

szervezet 

3 CCB Információ, kommu-

nikáció 

Information and 

communication 

Információk és a kommunikációs tech-

nológiák használatának a társada-

lomra kifejtett hatását vizsgáló statiszti-

kák. Ide tartozik az IKT eszközökhöz 

való hozzáférés és használatuk megfi-

gyelése (beleértve az internetet), IKT 

kiadások és beruházások, IKT infrastruk-

túra, távközlési hálózatok, elektronikus 

kommunikáció, e-kormányzat, elektro-

nikus kereskedelem, e-learning, 

szélessáv-elterjedtség, IKT szolgáltatá-

sok, a távközlési szolgáltatások bevé-

telei, a hálózati infrastruktúra bevéte-

lei, kiadásai és az üzemeltetők beruhá-

zásai, az internet mutatószámai. 

Statistics on the impact of information 

and communication technologies on 

society including monitoring access to 

and use of ICT tools (including the In-

ternet), ICT spending and investment, 

ICT infrastructure, telecommunication 

networks, electronic communications, 

e-government, e-commerce, e-

learning, broadband penetration, ICT 

services, revenues of 

telecommunications services, network 

infrastructure revenues and 

expenditures, investments by opera-

tors, internet indicators. 

  

4 CCBA Távközlés (vezeté-

kes és mobil) és mű-

sorszórás 

Telecommunications 

and broadcasting 

Távközlési (telefon, műsorszórás) szol-

gáltatások különböző szegmenseiről, 

az év közben kiadott elektronikus hír-

közlési szolgáltatásokkal kapcsolatos 

bejelentésekről és engedélyekről, szol-

gáltatások különböző szegmenseiről 

(telefon, műsorszórás) szóló statisztikák. 

A GDP gyorsbecsléséhez adat biztosí-

tása, „Távközlés, internet, 

televíziószolgáltatás” című negyed-

éves statisztikai tükörhöz, évkönyvekbe 

és egyéb adattárakba, elemzésekhez 

adatok szolgáltatása. 

Statistics on the various segments of 

telecommunication (telephone, 

broadcasting) services and on the 

announcements and licenses issued 

during the year relating to electronic 

communications services, to provide 

data for the flash estimate of GDP, 

quarterly statistical reflections of 

"Telecommunications, Internet, 

Television services ", yearbooks as well 

as other databases and analyses. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CCBB Televíziószolgáltatás 

(vezetékes, sugár-

zott és kábelteleví-

zió) 

Television services 

(fixed line, 

broadcasted signal 

transmission, cable) 

Televízió szolgáltatások (vezetékes, su-

gárzott, kábeltelevízió és egyéb tech-

nológiák) különböző szegmenseiről 

szóló statisztikák. 

Statistics on the various segments of 

telecommunication television services 

(wired, broadcast, cable television, 

and other technologies). 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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4 CCBC Internetszolgáltatás Internet services Az internetszolgáltatók, valamint az 

internetszolgáltatások megfigyelése. 

Az internet-előfizetések és azok me-

gyénkénti településenkénti megoszlá-

sának vizsgálata. Az internetszolgálta-

tók árbevételének (előfizetésekből, ki-

egészítő szolgáltatásokból származó), 

valamint az alkalmazásban állók szá-

mának mérése. A GDP gyorsbecslésé-

hez adat biztosítása, „Távközlés, inter-

net, televíziószolgáltatás” című ne-

gyedéves statisztikai tükörhöz, évköny-

vekbe és egyéb adattárakba, elem-

zésekhez adatok szolgáltatása. 

The purpose of this statistical data 

collection is to monitor Internet service 

providers and Internet services, to 

examine internet subscriptions and 

their distribution by county and 

settlement, to measure the revenue of 

Internet service providers (from 

subscriptions, supplementary services) 

and the number of their employees, to 

provide data for the flash estimate of 

GDP, quarterly statistical reflections of 

"Telecommunications, Internet, 

Television services ", yearbooks as well 

as other databases and analyses. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CCBD Információtechnoló-

giai szolgáltatás (IT) 

Information 

technology (IT) 

services 

Vállalkozások és önkormányzatok in-

formatikai eszközhasználatára vonat-

kozó statisztikák. 

Statistics on the use of IT tools by 

enterprises, and local goverments. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

4 CCBE Információs és kom-

munikációs eszkö-

zök felhasználása, 

elektronikus keres-

kedelem 

ICT usage, e-

commerce 

Információs társadalom fejlődésére 

vonatkozó statisztikák, mely magában 

foglalja a gazdálkodó szervezetek bir-

tokában lévő információs és kommuni-

kációs technológiák (IKT) használatá-

nak, állomány és költség alakulásá-

nak, valamint az elektronikus kereske-

delem magyarországi helyzetének be-

mutatását, a háztartások ellátottságá-

nak és az egyéni IKT használatnak 

számbavételét, és a közigazgatás IKT 

eszköz-használatának, és az elektroni-

kus közigazgatási szolgáltatás nyújtá-

sának feltérképezését. 

Statistics on the development of 

information society, including 

information on the following areas: use 

of information and communication 

technologies (ICTs) owned by business 

organizations and their inventory and 

cost developments, situation of e-

commerce in Hungary, provision of 

households with ICT tools and 

individual ICT use, use of ICT tools in 

public administration and e-

government services. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 
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3 CCC Fenntartható fejlő-

dés 

Sustainable 

development 

A fenntartható fejlődés gazdasági, tár-

sadalmi és környezeti statisztikái. 

Statistics on economic, social and 

environmental dimensions of 

sustainable development. 

  

4 CCCA Fenntartható fejlő-

dés 

Sustainable 

development 

A fenntartható fejlődés gazdasági, tár-

sadalmi és környezeti statisztikái. 

Statistics on economic, social and 

environmental dimensions of 

sustainable development. 

Központi 

Statisztikai 

Hivatal 

 


