Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

4.melléklet a .../2018. ( )Korm.rendelethez
''4.melléklet a 388/2017.(XII.13.)Korm. rendelethez

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

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410
1434
1435
1438

1441

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
Jelentés a felsőoktatási intézmények első
félévi és második félévi helyzetéről

AGY Évenkénti

köznevelési intézmények

október 15.

AGY Évenként kétszeri

felsőoktatási intézmények

Első félévről: november 15.,
második félévről: április 15.

felsőoktatási intézmények

a tárgyévet követő január 20.

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

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő március 1.

Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos AGY Évenkénti
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú
szakképzettséget szerzett hallgatókról
Jelentés a közművelődési tevékenységekről
AGY Évenkénti

AGY Évenkénti

1444

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

AGY Évenkénti

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

1445

Jelentés a kiállításokról

AGY Évenkénti

kiállítást szervezők

a tárgyévet követő március 1.

1446

Jelentés a levéltárak működéséről

AGY Évenkénti

levéltárak

a tárgyévet követő március 1.

1447

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő január 31.

1451

Jelentés a hangversenyekről

AGY Évenkénti

1477

Az egészségügyi intézmények árinformációi

AGY Negyedévenkénti,
évenkénti

1485

Beszámoló jelentés a foglalkozásegészségügyi alapszolgálatok munkájáról
Jelentés az egyes egészségügyben használt
eszközök állományának változásáról

AGY Évenkénti

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak
támogatott és nem támogatott
gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és országos
összesítésben)
Jelentés az egészségügyi szakképzésben
végzettekről

AGY Havonként ill.
évenként

EMTV. hatálya alá eső előadó-művészeti
szervezetek - színházak, szabadtéri színházak,
opera
Hangversenyszervező szervezetek, Emtv. hatálya
alá eső előadó-művészeti szervezetek, zenekarok, énekkarok
A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő
és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény, és az Országos Mentőszolgálat
foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző
orvosok
Állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban
vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és egészségtudományi
egyetemek, egyházak, honvédség fekvőbeteg
intézményei
Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti
gyógyszertárak közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által)
a szakképzésben vizsgát szervező intézmények

eseményt követő 30 napon
belül

1442

1498

1501

1510

AGY Évenkénti

AGY Eseményhez kötődő,
évenkénti

AGY Eseményhez kötődő

452/2008/EK
912/2013/EU
452/2008/EK
912/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

452/2008/EK
912/2013/EU

Rendelet
Rendelet

1338/2008/EK

Rendelet

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.
a t.negyedévet követő 1. nap,
és a tárgyévet követő június
30.
a tárgyévet követő február 15.
a tárgyhót követő hó 15., a
tárgyévet követő január 31.,

a tárgyidőszakot követő
második hó 1.,ill. a tárgyévet
követő február 15.

Felsőoktatási
Információs
Rendszer
Felsőoktatási
Információs
Rendszer

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
Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma
883/2004/EK
987/2009/EK

Nemzeti Népegészségügyi Központ Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság
(1) A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, az Országos
Mentőszolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat;
és a magánszolgáltatásban résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, amennyiben vagy éves
nettó árbevétele vagy a tárgyévi beruházása eléri a
100 millió forintot.
(2) A települési önkormányzatok
Valamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közreműködésével
A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a
tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett
érvényes működési engedéllyel rendelkező,
közszolgáltatásban résztvevő egészségügyi
szolgáltatók, kivéve: Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ, a központi
illetményszámfejtési körbe (KIRÁ-ba) nem tartozó
egyházi fenntartású szakorvosi fekvőbeteg-ellátó
intézetek, valamint a fekvő vagy járóbeteg
szakellátást nem nyújtó vállalkozási, vagy egyéni
gazdasági tevékenység formájában működő
egészségügyi szolgáltatók.

a tárgyévet követő március 10.

1893/2006/EK
1338/2008/EK

Rendelet
Rendelet

AGY Havonkénti

valamennyi gyógyszergyártó és gyógyszernagykereskedő

a tárgyidőszakot követő hónap
15. nap

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

AGY Évenkénti

Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti
szervezetek - táncegyüttesek

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

Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

AGY Havonkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

1570

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

AGY Évenkénti

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

1572

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

AGY Évenkénti

1578

Jelentés a gyógyszertárakról

AGY Évenkénti

1626

Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

AGY Évenkénti

1913

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

1576

1914
2179

Rendelet
Rendelet

a tárgyidőszakot követő hó
11.napja
a tárgyévet követő március 31.

1514

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő március 31.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő február 28.

OSZIR-Országos
Szakrendszeri
Információs
Rendszer

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
Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Emberi Erőforrások Minisztériuma
2220
2395
2396

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

AGY Évenkénti

A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények

a tárgyévet követő május 31.

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

Jelentés a csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

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

452/2008/EK
912/2013/EU
883/2004/EK
987/2009/EK
883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Elektronikus
adatszolgáltatás

