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Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

Személy- és járműforgalmi jelentés

Közlekedésrendészeti statisztika

Közbiztonsági tevékenységi statisztika

Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi 
bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb 
Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével)
A mezőgazdasági vízhasználat és 
vízszolgáltatás

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek 
valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési 
tevékenysége

A közműves vízellátási és csatornázási 
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai

Az  5 m3/h  teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d  
frissvíz használatot  elérő ipari jellegű 
vízhasználók víztermelési és vízkezelési 
adatai
A felszíni vízkivételek és a  felszíni vízbe 
történő vízbevezetések adatai

A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő 
statisztikája

Beépített tűzvédelmi berendezések

Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó 
felügyelői tevékenységről

központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, 
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai 
alapján)
rendőrség

Országos Rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

rendőrség

rendőrség ügyészség Nemzeti Adó-és Vámhivatal

1.) regionális vízművek, vízitársulatok, 
mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel 
rendelkező engedélyesek 2.) vízügyi 
igazgatóságok
azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az 
átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint 
100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet 
kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi 
igazgatóságok által kijelölt víztermelők
víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami, 
önkormányzati és társasági tulajdonban lévő 
gazdasági szervezetek
az  5 m3/h  teljes, illetve 80 m3/d  frissvíz 
használatot  elérő gazdasági tevékenységet 
folytató, kijelölt vízhasználók

az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre
vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi 
engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók, 
vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok
központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, 
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai 
alapján)
központi katasztrófavédelmi szerv (a központi, 
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai 
alapján
Büntetés-végrehajtás Országos parancsnoksága

a tárgyévet követő február 18.

a tárgyidőszakot követő hó 5.

a tárgyidőszakot követő hó 
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó 
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó 5.

a tárgyidőszakot követő ötödik 
munkanap

1.) a tárgyévet követő január 
31.
2.) a tárgyévet követő március 
31.
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő február 18.

a tárgyévet követő február 18.

a tárgyfélévet követő hó 10. 
nap

692/2011/EU

692/2011/EU

2000/60/EK
2006/118/EK

91/271/EGK
98/83/EK
2014/431/EU
2000/60/EK

2000/60/EK

Rendelet

Rendelet

Irányelv
Irányelv

Irányelv
Irányelv
Határozat
Irányelv

Irányelv

Vízhasználat-
Online

Vízhasználat-
Online

Viziközmű-Online

Vízhasználat-
Online

Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje adatszolgáltatóinak meghatározása
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Tipus:  AGY = adatgyűjtés AÁ, adatátvétel 

Irányadó uniós
    jogi aktus 

       Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program  
Adatgyűjtések és Adatátvételek

Elektronikus 
adatszolgáltatás
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