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Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények 
tevékenységéről
Jelentés a felsőoktatási intézmények első 
félévi és második félévi helyzetéről
Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú 
szakképzettséget szerzett hallgatókról
Jelentés a közművelődési tevékenységekről

Jelentés a magyarországi állatkertek, 
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről
Jelentés a könyvtárak helyzetéről és 
tevékenységéről
Muzeális intézmények adatai

Jelentés a kiállításokról

Jelentés a levéltárak működéséről

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

Jelentés a hangversenyekről

Az egészségügyi intézmények árinformációi

Beszámoló jelentés a foglalkozás-
egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
Jelentés a DSA(5583), Besugárzó (Lineáris 
gyorsító 5815, Kobalt ágyú 5801), MRI (5101), 
Gamma Kamera (5788), Kőzúzó (4411, 4417),
Mammográf (5534) , PET-CT (5790), SPECT 
készülék (5790), Computer tomográf (5591), 
Altatógép (2911,2921,2931), Lélegeztetőgép 
(3001,3031)  egészségügyi gépek  és 
műszerek állományának változásáról
Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak 
támogatott és nem támogatott 
gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként, 
gyógyszerenként, megyénként és országos 
összesítésben)

köznevelési intézmények

felsőoktatási intézmények

felsőoktatási intézmények

valamennyi alapfeladatként közművelődési 
tevékenységet folytató költségvetési szerv, 
társadalmi civil szervezet, alapítvány, 
közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás, 
egyéni vállalkozás
állatkertek vadasparkok kultúrparkok

települési, munkahelyi, felsőoktatási és 
szakkönyvtárak, nemzeti könyvtár
muzeális intézmények

kiállítást szervezők

levéltárak

EMTV. hatálya alá eső előadó-művészeti 
szervezetek - színházak, szabadtéri színházak, 
opera
Hangversenyszervező szervezetek, Emtv. hatálya 
alá eső előadó-művészeti szervezetek, - 
zenekarok, énekkarok
A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő 
és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi 
intézmény, és az Országos Mentőszolgálat
foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző 
orvosok
Állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban 
vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó 
intézmények, orvos- és egészségtudományi 
egyetemek fekvőbeteg intézményei

Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti 
gyógyszertárak közvetlen lakossági 
gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő által)

október 15.

Első félévről: november 15., 
második félévről: április 15.
a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a t.negyedévet követő 1. nap, 
és a tárgyévet követő június 
30.
a tárgyévet követő február 15.

a tárgyhót követő hó 15., a 
tárgyévet követő január 31.,

a tárgyidőszakot követő 
második hó 1.,ill. a tárgyévet 
követő február 15.
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Jelentés az egészségügyi szakképzésben 
végzettekről
Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és 
fokozott expozíciós esetekről
Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási 
és felújítási kiadásainak alakulásáról

Jelentés a gyógyszertárakról

Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati 
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők 
gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól 
valamint a gyógyszergyártók saját előállítású 
termékeinek kiszállításairól
Jelentés a gyermekgondozási díjat 
igénybevevőkről
Jelentés a táncegyüttesekről

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási 
intézmények oktatási kiadásairól
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről

Jelentés a csecsemőgondozási díjat 
igénybevevőkről

a szakképzésben vizsgát szervező intézmények

társadalombiztosítási  kifizetőhelyek

az egészségügyi ellátást végző intézmények 
(kórházak klinikák egészségcentrumok) 
háziorvosok mentők

Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság
(1) A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi 
fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó 
egészségügyi intézmény, az Országos 
Mentőszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat.
(2) A települési önkormányzatok.
Valamennyi működési engedéllyel rendelkező 
közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi 
Intézet közreműködésével
A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a 
tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett 
települési önkormányzatok,  ÁNTSZ, valamennyi 
ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban
résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a 
vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység 
formájában működő egészségügyi szolgáltatókat, 
ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg 
szakellátást).
valamennyi gyógyszergyártó és 
gyógyszernagykereskedő

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti 
szervezetek - táncegyüttesek
A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

eseményt követő 30 napon 
belül
a tárgyidőszakot követő hó 
11.napja
a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő március 10.

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyidőszakot követő hónap 
15. nap

a tárgynegyedévet követő 
hónap 11. napja
a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgynegyedévet követő 
hónap 11.
a tárgynegyedévet követő 
hónap 11.
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