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Köszönjük az együttműködésüket!

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: költségvetési fejezetgazda szervezetek

A kitöltő adatai

###

Nyilvántartási szám: 

2210
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Telefon: 345-6000
       Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

JELENTÉS 
A 2022. ÉVI KÖZPONTI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBEN K+F CÉLRA TERVEZETT ÉS A 2021. ÉVI 

KÖZPONTI ÁLLAMI KÖLTSÉGVETÉSBŐL K+F CÉLRA TÉNYLEGESEN KIFIZETETT ÖSSZEGEKRŐL

e-mail címebeosztásaneve telefonszáma
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik 
figyelemmel a 2019/2152/EU és a 2020/1197/EU rendeletekre.

út,
utca,
tér

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. 
Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

város
község

A törzsszám mező még nincs kitöltve!

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A mógszertani útmutató meg-
tekintéséhez kattintson ide!

TERVEZET

http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2020/segedlet/s202210.doc
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A 2021. évi központi 
állami költségvetésből 
K+F célra ténylegesen 
kifizetett összeg millió 

Ft-ban
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Megjegyzés

Védelem

Mezőgazdaság

Oktatás

Kultúra, rekreáció (szabadidő), vallás és tömegkommunikáció

     ebből: intézményi finanszírozásra kifizetett összeg

                  projektek és programok finanszírozásra kifizetett összeg

Társadalmi-gazdasági célok

Összesen

Általános tudásszint 
fejlesztését szolgáló 

kutatások egyéb forrásból
finanszírozva (nem GUF)  

Politikai és társadalmi rendszerek, struktúrák és folyamatok

Környezet 

Egészség

A Föld kutatása és hasznosítása

Energia

13

Ipari termelés és technológia

Általános tudásszint 
fejlesztését szolgáló 
kutatások általános 
egyetemi alapokból  
finanszírzva (GUF) 

Közlekedés, telekommunikáció és egyéb infrastruktúra

A világűr kutatása és hasznosítása

Sor-
szám
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A Föld kutatása és hasznosítása

Közlekedés, telekommunikáció és egyéb infrastruktúra
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