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Hatósági statisztika

Önkormányzati törzsadattár

Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs 
rendszer

A postai szolgáltatás és eszközei

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének 
engedélyezéséről szóló statisztika

Hatósági eljárások ügyiratforgalma
Hatósági eljárásokban született döntések
Hatósági eljárásokban született döntések elleni jogorvoslatok eredménye
Másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye
Hatósági ellenőrzések száma
Egy ügyre fordított munkaórák száma
Egy ügyre jutó eljárási költség
Az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság átlagos mértéke

Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége

a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,
az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma
a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma

Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
Levélküldemények
A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban
Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
Pénzforgalom
Táviratforgalom
Bélyegkibocsátás
Hírlapforgalom

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai
Ingatlanszerzők állampolgársága
Megszerzett ingatlan adatai
Az ingatlanszerzés jogcíme
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A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási 
szervek területi egységeinek ügyintézési és működési 
adatai

A postai szolgáltatás negyedéves adatai

A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások 
statisztikája

Főszámra iktatott iratok száma
Alszámra iktatott iratok száma
Kimenő ügyiratforgalom
Elsőfokú hatósági határozatok száma
Másodfokú hatósági határozatok száma
Elsőfokú hatósági végzések száma
A kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást megszüntető végzések száma
Másodfokú hatósági végzések száma
Határidőn túl meghozott hatósági határozatok száma
Határidőn túl meghozott hatósági végzések száma
Fellebbezéssel megtámadott hatósági határozatok száma
Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma
Fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések száma
Saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
Saját hatáskörben, nem fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma
Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
Másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
Bírósági úton megtámadott hatósági határozatok száma
Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági határozatok száma
Bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma
Bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági végzések száma
Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági határozatok száma
Felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma
Azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt
Azon végzések száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt

Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint 
a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)

A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma
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