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Központi Statisztikai Hivatal
1005

1006

1007

1023

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

Fogyasztói árösszeírás

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

98/715/EK

549/2013/EU

2016/792

1165/98/EK
1503/2006/EK

1893/2006/EK

656/2007/EK

1614/2002/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

295/2008/EK

2009/251/EK

A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és 
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében 
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos  elvek magyarázatáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 Rendelete (2016. május 11.) a harmonizált 
fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS) 
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
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1032

1035

1036

1039

1045

1058

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

Éves termékstatisztikai jelentés

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

177/2008/EK

192/2009/EK

692/2011/EU

692/2011/EU

3924/91/EGK

912/2004/EK

1893/2006/EK

973/2007/EK

1165/98/EK
1503/2006/EK

1893/2006/EK

2003/54/EK

1099/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra 
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra 
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi 
felmérésének létrehozásáról
A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének 
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott 
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve  (2003. június 26.) a villamos energia 
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívűl helyezéséről
- külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre 
vonatkozóan
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
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1059

1060

1061

1062

1071

1072

1074

1078
1081

Jelentés a települések gázellátásáról

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

Települési hulladékgazdálkodás

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 
szennyvíztisztítás

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési 
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő 
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről
Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési 
tevékenységek

1099/2008/EK

2003/55/EK

2008/92/EK

2012/27/EU

1099/2008/EK

2150/2002/EK

91/271/EGK
2000/60/EK

1608/2003/EK

995/2012/EU

1608/2003/EK

995/2012/EU

1608/2003/EK

995/2012/EU

1165/98/EK
1165/98/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső 
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve ( 2008. október 22. ) az ipari 
végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó 
közösségi eljárásról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra 
vonatkozó statisztikákról
A Tanács  91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
Az Európai Parlament és a Tanács  2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a  vízvédelmi 
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi 
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos 
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi 
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos 
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi 
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos 
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározásáról
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
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1082

1084

1085

1087

1092

1094

1095

1097

1099

1108

1117

Földterület és vetésterület, június 1.

A kalászos gabonák terméseredménye

Főbb növénykultúrák terméseredményei

Állatállomány, június 1.; december 1.

Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád 
termelése, felhasználása és nettó árbevétele

Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó 
árbevétel

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek 
termelése,felhasználása és nettó árbevétele
Jelentés a felvásárlásról

Áruforgalmi mérleg

Piaci felhozatal és árjelentés

Munkaerőköltség-felvétel

543/2009/EK

543/2009/EK

543/2009/EK

1165/2008/EK

138/2004/EK

543/2009/EK

138/2004/EK

543/2009/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

530/1999/EK

450/2003/EK

224/2007/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról 
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a 
munkaerőköltség-indexről
A Bizottság 224/2007/EK rendelete ( 2007. március 1. ) az 1216/2003/EK rendeletnek a 
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő 
módosításáról
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1180

1198

1470

1600

1633

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit 
hajóforgalmáról

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a 
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

91/2003/EK

2016/2032

1365/2006/EK

1304/2007/EK

425/2007/EK

2016/1954

184/2005/EK

707/2009/EK

555/2012/EU

2016/1013

549/2013/EU

549/2013/EU

Az Európai Parlament és a Tanács  91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, 
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi 
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről
A Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra 
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi 
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos 
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.) 
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos 
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK  rendelete (2005. január 12.) a fizetési 
mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi 
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
 A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások 
nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi 
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az 
adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
 Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások 
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos 
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a 
fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- 
befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet 
módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
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1639

1646

1654

1725

1726

1751

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási 
forgalmáról árucsoportonként

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

Repülőterek forgalmi adatai

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

1209/2014/EU

1553/89/EGK

1287/2003/EK

549/2013/EU

2163/2001/EK

6/2003/EK

70/2012/EU

1358/2003/EK

437/2003/EK

158/2007/EK

295/2008/EK

3924/91/EGK

912/2004/EK

1893/2006/EK

973/2007/EK

A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység 
szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról
A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból 
származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
A Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó 
nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai 
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
A Bizottság  6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika 
adatainak közzétételéről
Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti 
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és 
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, 
áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai  adatgyűjtésről
A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a 
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású 
szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi 
felmérésének létrehozásáról
A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének 
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek 
statisztikai osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott 
statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
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1758

1761

1764

1791

1799

1824

1826

1827

1831

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati 
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

Baromfikeltetés

Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a 
környezetvédelmi beruházásokról

Takarmányok értékesítési ára

Növényvédő szerek értékesítési ára

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

Építőipari tevékenységek ára

138/2004/EK

1893/2006/EK

692/2011/EU

177/2008/EK

192/2009/EK

1234/2007/EK

617/2008/EK

295/2008/EK

538/2014/EU

138/2004/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

1165/98/EK
98/715/EK

1503/2006/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra 
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( 2007. október 22. ) a mezőgazdasági piacok közös 
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi 
rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet )
A Bizottság 617/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a 
keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai 
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és 
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében 
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos  elvek magyarázatáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
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1840 Az információs és kommunikációs technológiák 
állományának minőségi és mennyiségi adatai

808/2004/EK

1006/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs 
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1006/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az 
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet 
módosításáról
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1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés 1618/1999/EK

1614/2002/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
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1846

1852

Székhely és telepi adatok

Üzletek és más telepek adatai

275/2010/EU

696/93/EGK

1893/2006/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

275/2010/EU

295/2008/EK

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer 
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

1869

1870

1892

1933

1962

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és 
nettó árbevétele

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a 
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások 
nyújtásáról

Éves jelentés a beruházások összetételéről

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási 
Program (ECP) alapján

96/16/EK
97/80/EK

2003/107/EK

2005/288/EK

2011/142/EU

96/16/EK
97/80/EK

2003/107/EK

2005/288/EK

2011/142/EU

295/2008/EK

538/2014/EU

1893/2006/EK

1445/2007/EK

549/2013/EU

1445/2007/EK

A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai 
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és 
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai 
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai 
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és 
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai 
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések 
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai 
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a 
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a 
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerő-
paritás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

1965

1966

2009

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, 
szabadidős szálláshelyekről
Jelentés a repülőterek forgalmáról

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

692/2011/EU

1358/2003/EK

437/2003/EK

158/2007/EK

1062/2008/EK

453/2008/EK

19/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra 
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és 
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, 
áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai  adatgyűjtésről
A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a 
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású 
szöveg)
A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre 
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő 
végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres 
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13. ) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok, 
adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében 
történő végrehajtásáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2010 Intrastat kiszállítás 1982/2004/EK

638/2004/EK

1915/2005/EK

222/2009/EK

91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

659/2014/EU

A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti 
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági 
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a 
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról 
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok 
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet 
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó 
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók 
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az 
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli 
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes 
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok 
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra 
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített 1982/2004/EK

638/2004/EK

1915/2005/EK

222/2009/EK

91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

659/2014/EU

A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti 
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági 
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a 
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról 
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok 
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet 
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó 
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók 
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az 
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli 
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes 
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok 
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra 
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2012 Intrastat beérkezés 1982/2004/EK

638/2004/EK

1915/2005/EK

222/2009/EK

91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

659/2014/EU

A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti 
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági 
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a 
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról 
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok 
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet 
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó 
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók 
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az 
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli 
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes 
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok 
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra 
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2013

2016

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

A nem költségvetési formában működő egészségügyi 
szolgáltatók bevételei és kiadásai

1982/2004/EK

638/2004/EK

1915/2005/EK

222/2009/EK

91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

659/2014/EU

1338/2008/EK

2015/359/EU

A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti 
termékforgalomra vonatkozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az 1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági 
rendelet hatályon kívüli helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a 
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról 
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok 
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet 
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó 
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra 
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet 
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók 
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az 
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli 
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok 
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes 
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok 
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra 
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő 
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a 
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra 
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
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2120

2130

2131

2132

2146

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A vasúti szállítás negyedéves adatai

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

1338/2008/EK

2015/359/EU

98/715/EK

2002/990/EK

1158/2005/EK

1503/2006/EK

549/2013/EU

91/2003/EK

2016/2032

1608/2003/EK

1450/2004/EK

540/2009/EK

995/2012/EU

1158/2005/EK

295/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a 
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra 
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és 
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében 
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos  elvek magyarázatáról
A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. 
mellékletének a nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel 
kapcsolatos további magyarázatáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács  91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, 
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi 
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák 
előállításáról és kidolgozásáról szóló, 1608/2003/EK határozat  végrehajtásáról
A Bizottság 540/2009/EK rendelete ( 2009. június 22. ) az innovációs statisztikák előállításáról 
és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról szóló 1450/2004/EK rendelet 
módosításáról
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos 
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározásáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
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2157

2161

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott 
egységekről

A vasúti személyszállítás adatai

696/93/EGK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

275/2010/EU

91/2003/EK

2016/2032

A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer 
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács  91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, 
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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2193

2210

2218

2219

2234

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi 
termékforgalomról

Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra 
tervezett és kifizetett összegekről

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

Adatszolgáltatás PPP projektekről

471/2009/EK

113/2010/EU

92/2010/EU

1253/2016/EU

1608/2003/EK

995/2012/EU

1165/2008/EK

543/2009/EK

138/2004/EK

1165/2008/EK

543/2009/EK

479/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség 
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az 
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal 
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók 
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy 
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal 
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, 
valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU
rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a 
statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról

Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi 
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos 
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai 
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok 
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról
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2235

2236

2237

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

1165/98/EK
586/2001/EK

1158/2005/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

656/2007/EK

461/2012/EU

549/2013/EU

1165/98/EK
1158/2005/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

549/2013/EU

1893/2006/EK

549/2013/EU

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS) 
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS) 
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK 
bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások 
tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2238 Havi munkaügyi jelentés 1165/98/EK
450/2003/EK

1158/2005/EK

1503/2006/EK

1893/2006/EK

329/2009/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a 
munkaerőköltség-indexről
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a 
változók listája és az adatok összeállítási gyakorisága tekintetében
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló 
1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának 
gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében 
történő módosításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés 1165/98/EK
1618/1999/EK

1614/2002/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
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Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2009/251/EK

479/2009/EK

275/2010/EU

549/2013/EU

kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés 1618/1999/EK

1614/2002/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

479/2009/EK

275/2010/EU

549/2013/EU

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2241 Éves munkaügyi jelentés 1618/1999/EK

1614/2002/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2262

2375

2394

Katonai célú eszközök adatai

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni 
gazdaságok)

Éves regiszterkarbantartó kérdőív

479/2009/EK

275/2010/EU

549/2013/EU

549/2013/EU

138/2004/EK

1165/2008/EK

543/2009/EK

696/93/EGK

716/2007/EK

177/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer 
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése 1165/98/EK
1618/1999/EK

1614/2002/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi 
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2417

2419

2438

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni 
gazdaságok)

Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017

Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

2009/251/EK

479/2009/EK

275/2010/EU

549/2013/EU

1165/2008/EK

543/2009/EK

1337/2011/EK

2016/792

kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó 
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv 
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az 
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a 
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről
1337/2011/EU RENDELETE (2011. december 13.) az ültetvényekre vonatkozó európai 
statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 Rendelete (2016. május 11.) a harmonizált 
fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet 
hatályon kívül helyezéséről



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének 
feltérképezése, 2017

1165/98/EK
1618/1999/EK

1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

364/2008/EK

192/2009/EK

2009/250/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája 
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról 
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikái mutatóinak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet 
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról 
szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai  Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú 
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi 
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai 
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az 
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó 
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtásáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 
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Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

2009/251/EK

275/2010/EU

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet végrehajtásáról
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Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

Belügyminisztérium
1222 Személy- és járműforgalmi jelentés 692/2011/EU Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra 

vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
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Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410

1434

1435

1514

1572

1914

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

Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott 
expozíciós esetekről

Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről

452/2008/EK

912/2013/EU

452/2008/EK

912/2013/EU

452/2008/EK

912/2013/EU

883/2004/EK

987/2009/EK

1893/2006/EK

1338/2008/EK

883/2004/EK

987/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és 
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és 
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és 
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárás megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a 
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárás megállapításáról
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2220

2395

2396

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási 
kiadásairól

Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről

Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről

452/2008/EK

912/2013/EU

883/2004/EK

987/2009/EK

883/2004/EK

987/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és 
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK 
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó 
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárás megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális 
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó 
eljárás megállapításáról
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Földművelésügyi Minisztérium
1066

1257

Levegőtisztaság-védelmi adatok

Nettó fakitermelés

2008/50/EK

2011/850/EU

1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

192/2009/EK

2009/251/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a környezeti 
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a 
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti 
levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő 
megállapításáról
A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
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1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása 1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

192/2009/EK

2009/251/EK

A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
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1260

1709

Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról

Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti 
területekről és a "Natura 2000" területekről

1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK

295/2008/EK

192/2009/EK

2009/251/EK

92/43/EGK

2009/147/EK

A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti 
statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó 
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások
statisztikai célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú 
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje 
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a 
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon 
élő állatok és növények védelméről
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő 
madarak védelméről
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Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1390

1392

A helyi közutak és hidak adatai

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját 
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai

1108/70/EGK

1384/79/EGK

91/672/EGK

96/50/EK

2005/44/EK

2006/87/EK

2016/1954

A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó 
nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és 
személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek 
összehangolásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi 
belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2006/87/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve ( 2006. december 12. ) a belvízi 
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.) 
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos 
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
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1396

1707

1708

Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó 
tevékenységekről

A távközlési tevékenység évközi adatai

A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai

91/439/EGK
2000/53/EK

2163/2001/EK

2003/59/EK

2006/126/EK

2006/22/EK

561/2006/EK

2007/46/EK

2008/65/EK

2008/68/EK

2009/40/EK

1893/2006/EK

1893/2006/EK

A Tanács irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről
Az Európai Parlament és a Tanács  2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az 
elhasználódott járművekről
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai 
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti 
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és 
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a 
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői 
engedélyekről (átdolgozott szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi 
irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti 
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a 
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek
és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki 
egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)
A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK 
irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve ( 2008. szeptember 24.) a veszélyes 
áruk szárazföldi szállításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/40/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a gépjárművek és 
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról



címe 
Nyilván-
 tartási
 száma

Az uniós  jogi aktus 

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és 

a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet

száma címe

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel

1812

1857

1957

1994

1995

2222

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és 
szállítási teljesítmények adatai

A kikötői áru- és hajóforgalom

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását
jellemző adatok

Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai

Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és 
szolgáltatásai

Az út infrastruktúra adatai

91/2003/EK

2016/2032

1365/2006/EK

1304/2007/EK

425/2007/EK

2016/1954

1893/2006/EK

1209/2014/EU

1893/2006/EK

1893/2006/EK

1108/70/EGK

1384/79/EGK

Az Európai Parlament és a Tanács  91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, 
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi 
áruszállítással kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről
A Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra 
vonatkozó egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi 
irányelv, az 1172/98/EK tanácsi rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
A Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos 
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.) 
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos 
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és 
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység 
szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a 
gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról 
és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre 
vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
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2223

2224

2225

2226

2227

2453

A vasút infrastruktúra adatai

A vízi út infrastruktúra adatai

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott
hitelszolgálati adatai

Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési 
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2017.

1108/70/EGK

1384/79/EGK

1108/70/EGK

1384/79/EGK

1108/70/EGK

1384/79/EGK

1108/70/EGK

1384/79/EGK

1108/70/EGK

1384/79/EGK

91/2003/EK

2016/2032

A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel 
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács  91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti 
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra, 
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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Nemzetgazdasági Minisztérium
1405

1665

1668

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről

530/1999/EK

1916/2000/EK

452/2008/EK

530/1999/EK

1916/2000/EK

A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról 
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
A Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó 
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi 
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és 
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról 
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
A Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó 
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi 
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet 
végrehajtásáról.
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Agrárgazdasági Kutató Intézet
1249

1269

1270

1271

1280

1282

2386

Lehalászás

A termelőeszközök árjelentése

A mezőgazdasági gépek forgalma

A növényvédő szerek értékesítése

Vágóhidak élőállat vágása

Műtrágya értékesítés

Vetőmagforgalmazás

762/2008/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

1185/2009/EK

1165/2008/EK

138/2004/EK

138/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által 
benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a 
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az 
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és 
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi 
mezőgazdasági számlarendszerről
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Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321

1329

1335

2067

2221

2261

Energiamérleg ipari szektor

Energiagazdálkodási operatív jelentés

Energiafelhasználási beszámoló

Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek 
statisztikája

Energiamérleg energiaszektor energiahordozók

Kőolaj és kőolajtermék forgalom

2012/27/EU

1099/2008/EK

1099/2008/EK

2012/27/EU

1099/2008/EK

1113/2014/EU

256/2014/EU

2012/27/EU

1099/2008/EK

2009/119/EK

1099/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
A Bizottság 1113/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 16. ) a 256/2014/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai 
részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon 
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU rendelete ( 2014. február 26. ) az Európai 
Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való 
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az 
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolaj- 
és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az 
energiastatisztikáról
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