Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény illetve egyéb jogszabály által elrendelt
kötelező statisztikai adatfelvételek
Típus:

AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási Címe
szám

Típus Gyakoriság

Az adatszolgáltatók
meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje

Irányadó jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Adatkörök

Központi Statisztikai Hivatal
1009

Személysérüléses közúti közlekedési baleset

AÁ

Havonkénti

Országos Rendőr-főkapitányság a tárgyhót követő 40. nap

1216

Kimutatás a városok, községek területnagyságáról

AÁ

Évenként egyszeri

1219

Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

AÁ

Évenkénti

93/704/EK

Határozat

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma a baleseti helyszín, a baleset körülményei szerint;
A balesetet okozó adatai;
A balesetet okozó és a balesetben résztvevő járművek adatai;
A balesetben meghalt, megsérült személyek adatai, valamint az egyéb résztvevő személyek adatai.;
Közúttal kapcsolatos információk;

Lechner Tudásközpont Területi, a tárgyévet követő február 7.
Építészeti és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

(1)

A tárgyév január 1-jei közigazgatási beosztás szerinti önálló státusú magyarországi települések (községek,
városok, fővárosi kerületek) neve, megyei besorolása és területnagysága hektárban, valamint ellenőrzési célból az
ugyanerre az időpontra összesített megyénkénti (fővárosi) és országos adatok.;

Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság

(1)
(2)
(3)

Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint;
Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint;
Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti
megoszlásban;
Tűzoltóságok léte (Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságok, Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságok, Beavatkozó
Önkéntes Tűzoltó Egyesületek, Katasztrófavédelmi Őrsök);

a tárgyévet követő február 18.

(4)
1475

Egységes vámokmány (import és export)

AÁ

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a hét első munkanapja

1515

Családi pótlékban részesülők részletezése 20.. évi
márciusi állapot szerint

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

tárgyidőszakot követő május 15.

1600

Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves
jelentései

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő július 31.

1616

Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő
ingatlanvagyonról

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő március 20.

2658/87/EGK
1106/2012/EU
113/2010/EU
1253/2016/EU
2015/2446/EU
2015/2447/EU
2016/2119/EU
2016/341/EU
92/2010/EU
2016/1724/EU
471/2009/EK
952/2013/EU

549/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet

(1)

Az Európai Unión kívüli országokból Magyarországra szállított termékek (import) és onnan Európai Unión kívüli
országokba szállított termékek (export) mennyisége és értéke árucikkek, partnerországok, fuvarozási mód,
ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, szállítási eszköz honossága, határátlépés hónapja, számlázási pénznem
szerint.;

(1)
(2)

Családi pótlékban részesülő családok és gyermekek száma családnagyság szerint;
Magasabb összegű családi pótlékban részesülők száma korcsoportok és a betegség, fogyatékosság típusa szerint.;

(1)

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és
pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai;

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Ingatlanvagyon-összesített jellemzői;
A zöldterületek és építményeinek alapadatai;
Strand, fürdő, uszoda;
Közlekedési területek és műtárgyaik;
Köztemetők jellemző adatai;
Lakóépületek és otthonházak jellemzői;
Köznevelési intézmények jellemzői;
Kulturális intézmények épületeinek jellemzői;
Sportlétesítmények;
Szociális intézmények épületei és jellemzői;
Egészségügyi intézmények épületei és jellemzői;
Kereskedelmi, szolg., igazg., és szálló jellegű intézmények jellemzői;
Lakások és nem lakás célú helyiségek jellemzői;

1668

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és
keresetekről

AÁ

Évenkénti

Költségvetési intézmények

tárgyévet követő január 30.

(1)
(2)
(3)

(4)

1712

Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

1713

Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek adatai

AÁ

Havonkénti

Magyar Nemzeti Bank

1714

Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhónapot követő hó 10.
nap és a tárgynegyedévet
követő hó 10. nap
hitelintézetek és fióktelepek
esetében: a tárgyhót követő
második hó 5. munkanap
a tárgyévet követő május 30.

(1)

Visszterhes vagyonátruházás jogcímén megszerzett ingatlanok adatai;

(1)

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai;

(1)

Táppénzes ellátások főbb adatai megyés bontásban ( táppénzesek napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek
száma, táppénzkiadás, gyermekápolási (gyáp) táppénzkiadás, baleseti (üb+f) táppénzkiadás);
Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint, megyés bontásban ( táppénzesek
napi átlagos száma, táppénzes napok és esetek száma) ;
Betegszabadság főbb adatai megyés bontásban (jogosultak száma, a betegszabadág naptári napjainak és
munkanapjainak száma, betegszabadságon lévők napi átlagos létszáma naptári napok és munkanapok alapján,
betegszabadságra kifizetett összeg) ;
Csecsemőgondozási díj főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos létszáma, igénybe vett napok
száma, az ellátásra kifizetett összeg) ;
Gyermekgondozási díj főbb adatai az ellátás jellege szerint, megyés bontásban ( igénybe vevők havi átlagos
száma, igénybe vett napok száma, az ellátásra kifizetett összeg) ;
Örökbefogadói díjban részesülők száma;

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
1747

Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő 2. hónap 15.

A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok;
A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása;
A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének
típusa; szolgálati ideje; fizetett szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső
munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje; legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek
szintje; foglalkozását jelző FEOR száma);
A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti
alapilletménye, illetménykiegészítése, vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi
rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi rendszeres keresete, havi rendszeres
egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb munkajövedelme);

(1)

(3)
(4)

Táppénzes ellátások főbb adatai a foglalkoztatás és a táppénz jellege szerint ( táppénzesek napi átlagos száma
megyés bontásban, táppénzes napok száma megyés bontásban, táppénzes esetek száma);
Csecsemőgondozási díj főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos létszáma megyés bontásban, igénybe vett napok
száma);
Gyermekgondozási díjat igénybe vevők havi átlagos száma megyés bontásban;
Örökbefogadói díjban részesülők száma;

(2)

1748

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások

AÁ

Havonkénti

Nyugdíj- és egyéb ellátás
adatok adatgazdái

a tárgyhót követő második hó
30.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Új nyugdíj és egyéb ellátás megállapítások száma;
Öregségi nyugdíj;
Nőknek 40 év jogosultsági idő alapján járó nyugdíj;
Életkoron alapuló ellátások;
Rokkantsági ellátás;
Rehabilitációs ellátás;

1788

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő március 1.

(1)

A nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb járandóságok éves adatai (ellátásra fordított kiadás, ellátásokban
részesülők száma az év végén és átlagosan, egy főre jutó átlagos ellátás);
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők száma, terület (megyék és a külföldre
folyósított ellátások) szerint az év végén;

(2)

1911

Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő február 28.

1917

Az MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem
működési költségei, ráfordításai

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

negyedéves: a tárgynegyedévet 549/2013/EU
követő második hó 5.
munkanapja (I-III. negyedév), ill.
a tárgyévet követő év július 31.
(IV. negyedév)

Rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma előző év decemberében;
A fogyatékossági támogatásban részesítettek száma a tárgyév decemberében;
A tárgyév folyamán megállapított, szüneteltetett, tovább folyósított, megszüntetett támogatások;
A támogatást kérő, elutasított személyek száma;
A támogatásban részesítettek átlagos száma;
A támogatásra felhasznál összeg;
A december folyamán támogatásban részesítettek száma (fogyatékosság jellege, támogatás mértéke , kor és nem
szerint);

(1)

MNB halmozott eredménykimutatása, banküzem működési költségei, ráfordításai:
ebből : anyagköltség, igénybevett anyagjellegű szolgáltatások, egyéb költségek, értékcsökkenési leírás,
bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, egyéb ráfordítások;

1919

Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő április 5.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1921

Családtámogatási ellátások havi adatai

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 30.

549/2013/EU

Rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

2005

Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő
második hó 15.

2037

Az államháztartás központi alrendszerének
mérlegjelentése

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45.
nap

479/2009/EK
1221/2002/EK

2038

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének
mérlegjelentése és költségvetési jelentése

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő 45.
nap

479/2009/EK
1221/2002/EK
264/2000/EK

Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett
napok száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett
napok száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett
összeg);
Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg);
EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma,
az ellátásra kifizetett összeg);
Gyermekgondozást segítő ellátás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett
napok száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Gyermeknevelési támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett
napok száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Anyasági támogatás főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett
összeg);
Családi pótlék főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg);
EU-s családi ellátás főbb adatai (igénybe vevők havi átlagos száma, az ellátásra kifizetett összeg);
Keresetkiegészítés főbb adatai megyés bontásban (igénybe vevők havi átlagos száma, igénybe vett napok száma,
az ellátásra kifizetett összeg);

(1)

A FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához szükséges hitel- és betétállományok és hitel- és
betétkamatok, millió Ft;

Rendelet
Rendelet

(1)

Az államháztartás központi alrendszerének (eszközök, források alakulása, részesedések és részesedések utáni
osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása, tájékoztató adatok, adósság adatok, devizaalapú
adósság összetétele);

Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének mérleg-jelentése (eszközök, források alakulása, részesedések és
részesedések utáni osztalékok alakulása, a mérlegfolytonosság bemutatása);
Az államháztartás önkormányzati alrendszerének költségvetési jelentése (az egységes rovatrend szerinti
tagolásban az eredeti és módosított előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket,
kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket, valamint az előirányzatok teljesítését, és a teljesített
bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását tartalmazza.);

(2)

2040

Az államháztartás központi alrendszerének éves
költségvetési beszámolója

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap,
479/2009/EK
tulajdonosi joggyakorlók esetén 549/2013/EU
tárgyévet követő június 30.

Rendelet
Rendelet

(1)

Az államháztartás központi alrendszerének éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és kiadások;

2041

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének éves AÁ
költségvetési beszámolója

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő 150. nap

479/2009/EK
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet

(1)

Az államháztartás önkormányzati alrendszerének éves költségvetési beszámolójában szereplő bevételek és
kiadások;

2043

A kormányzati szektorba sorolt nem-költségvetési
szervek negyedéves adatai

AÁ

Negyedévenkénti

Pénzügyminisztérium

a tárgynegyedévet követő 45.
nap

1221/2002/EK

Rendelet

(1)

A kormányzati szektorba sorolt nem-költségvetési szervek negyedéves adatai (számviteli adatai és költségvetési
kapcsolatai);

2047

Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról
Éves zárszámadási törvényjavaslat

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a tárgyhót követő hó 5. és 10.
nap

264/2000/EK

Rendelet

(1)

Adóalanyok és támogatásigénylők adatai adónemek és támogatástípusok szerinti bontásban;

AÁ

Évenkénti

Pénzügyminisztérium

tárgyévet követő július 31-éig

479/2009/EK
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet

(1)

Éves zárszámadási törvényjavaslat;

Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, ellátásban,
járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről
(január-emelés után)

AÁ

Évenként kétszeri

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő május 31.,
augusztus 31.

(1)

Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, ellátások száma, felhasznált összeg) a
nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemenként és
megyénként/kerületenként (a teljes ellátás összege, a főellátás összege, a születési év, a szolgálati idő, a
nyugdíjazás éve szerinti részletezettséggel);
Januári, nyugdíjemelés utáni állománystatisztikai adatok (ellátottak száma, felhasznált összeg) a nyugdíjban,
ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülőkről ellátás típusonként, nemek szerint és
településenként;

2049
2062

(2)

2063

A munkabalesetek adatai az európai munkabaleseti
statisztika (ESAW) szerint

AÁ

Évenként egyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a tárgyévet követő március 31.

349/2011/EU
1338/2008/EK

Rendelet
Rendelet

(1)

Munkabalesetek eseti adatai az ESAW (European Statistics on Accidenst at Work) módszertan szerint. (A
munkáltató gazdasági tevékenysége, a foglalkoztatottak száma; a sérült foglalkozása, életkora, neme,
állampolgársága, foglalkoztatási státusa; a sérülés típusa, súlyossága, sérült testrész; a baleset dátuma, ideje és
földrajzi helye; a munkavégzés helye, munkakörnyezet, munkafolyamat; konkrét fizikai tevékenység, különleges
esemény, sérülést okozó érintkezés és anyagi tényezőjük.);

2064

A megváltozott munkaképesség véleményezése

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő május 26.

(1)
(2)
(3)

Adatátvétel a kormányhivatalok forgalmi statisztikai kimutatásai alapján. Új megváltozott munkaképességűek
száma, aránya minősítési kategóriák szerint területi (megyei, régiós, nagyrégiós) csoportosításban;
Felülvizsgált megváltozott munkaképességűek száma, aránya minősítési kategóriák szerint területi (megyei,
régiós, nagyrégiós) csoportosításban;
Az újonnan véleményezett megváltozott munkaképességűek száma a munkaképesség csökkenés kategóriái kor,
nem, és lakóhely szerint;

2066

Működési engedéllyel rendelkező szociális és
gyermekvédelmi szolgálatok és intézmények adatai

AÁ

Évenként háromszori

Magyar Államkincstár

december 2., január 11., július 1.

(1)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek (ágazati azonosító;
székhelye; telephelye; szolgáltatás; a szolgáltatás működési formája; fenntartó típusa; férőhely);

2083

Tüdőbeteg-gondozók éves jelentése

AÁ

Évenkénti

Országos Korányi
Pulmonológiai Intézet

a tárgyévet követő május 31.

(1)

Tüdőbeteg-gondozók száma, új és nyilvántartott gondozottak száma megyei bontásban, diagnózis, nem, és
korcsoport szerint;

2084

A bőr- és nemibeteg gondozók működési mutatói

AÁ

Évenkénti

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a tárgyévet követő április 30.

(1)

Bőr- és nemibeteg- gondozási feladatot ellátó szolgáltatók száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak
száma nem, kórformák és terület szerint;

2086

A pszichiátriai gondozók jelentése

AÁ

Évenkénti

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a tárgyévet követő március 31.

(1)

Pszichiátriai gondozóintézetek száma, megjelent betegek, nyilvántartott gondozottak száma nem, kórformák és
terület szerint;

2087

Védőnői jelentés összesítője

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Népegészségügyi
Központ

a tárgyévet követő március 31.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nyilvántartótt várandós anyák adatai;
1/3/5 éves korban végzett szűrővizsgálatok eredményei;
Nyilvántartott fiatalkorúak adatai;
Védőnői állások adatai;
Védőnői állások településsoros adatai - A Területei Számjelrendszer osztályozása alapján (A védőnői állások
száma; A teljes és részmunkaidős védőnői állások száma);

2088

Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról

AÁ

Évenkénti

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a tárgyévet követő március 31.

(1)

Addiktológiai gondozóintézetekben megjelent betegek száma, nyilvántartott gondozottak száma nem,
korcsoportok, kórformák és terület szerint;

2095

Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

AÁ

Évenkénti

Állami Egészségügyi Ellátó
Központ

a tárgyévet követő január 31.

(1)

Szakképesítést szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok száma szakképesítésenként, nemek
szerint;

2096

Jelentés a szexuális úton terjedő betegségekről

AÁ

Évenkénti

a tárgyévet követő április 30.

(1)

A bejelentett szexuális úton terjedő betegségek száma nem, korcsoport, terület és kórforma szerint

2100

Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Népegészségügyi
Központ
Nemzeti Népegészségügyi
Központ

a tárgyévet követő december
20.

(1)

(4)

Az iskolaegészségügyi szolgálatban dolgozó orvosok ( iskolaegészségügyi orvos, ifjúságvédelmi orvos, csecsemőgyermekgyógyász, háziorvos, házi gyermekorvos, belgyógyász, egyéb szakképesítésű), védőnők száma;
Az iskoláskorú gyermekek egészségi állapota nemenként, korcsoportonként, betegségcsoportonként, az
iskolaorvos által végzett vizsgálatok beutalások száma, prevenciós tevékenysége (egészségvédelmi előadások,
szűrések);
Az iskolaorvos által pályaalkalmassági célból végzett vizsgálatokon résztvevő tanulók száma (pályaválasztás,
előzetes, időszakos);
A testnevelési csoportbeosztás az iskolai évfolyamokon;

(2)

(3)

2101

Összesítő jelentés a veleszületett rendellenességgel
sújtott újszülöttekről (csecsemőkről)

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Népegészségügyi
Központ

a tárgyévet követő április 30.

(1)

A veleszületett rendellenességgel született újszülöttek adatai;

2105

Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükről

AÁ

Évenként egyszeri

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

tárgyévet követő június 15.

(1)

Egészségügyi intézményekben nyilvántartott kábítószerfogyasztók adatai: az év során megjelentek összesen és az
újonnan gondozásba vettek;
A regisztrált kábítószerfogyasztók korcsoport, nem, a szerhasználat szerint (kábítószer fajtája és az elfogyasztás
módja, gyakorisága) és területi bontásban;
Kábítószerhasználattal összefüggő halálozási adatok a kábítószer fajtája szerint és nemek szerinti bontásban;
A kábítószerfogyasztás miatt egészségügyi intézményben megjelentek adatai a kezelés típusa szerint, nemek és
életkori csoportok szerint, valamint területi bontásban;

(2)
(3)
(4)

2108

Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységről

AÁ

Évenkénti

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a tárgyévet követő április 30.

(1)
(2)

2123

Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

a tárgynegyedévet követő
második hó 4.

2002/990/EK

Határozat

(1)

Az otthoni szakápolásban a betegek, az ellátott esetek és a vizitek száma területi és korcsoportos bontásban, az
ellátás típusa illetve a tíz leggyakoribb betegség szerint;
A hospice ellátásban az ápolási napok, az ellátott esetek és a betegek száma, nem és korcscsoport illetve a tíz
leggyakoribb betegség szerint;
Járóbetegellátás havi országos teljesítményadatai OENO kódonként homogenizálva:beavatkozások száma (db);
pontok száma; finanszírozás összege;

2124

Jelentés az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatairól

AÁ

Negyedévenkénti,
évenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

a tárgynegyedévet követő
második hó 4.

2002/990/EK

Határozat

(1)

(2)
(3)
(4)

2125

Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak
fizetett transzferek

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő 30. nap

2129

Magzati veszteség adatai

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2134

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal által gyűjtött adók éves
adatai
Jelentés a kórházi ápolási esetekről

AÁ

Évenkénti

AÁ

Évenkénti

2155

479/2009/EK
1221/2002/EK

Rendelet
Rendelet

Az aktív fekvőbetegellátás havi országos teljesítményadatai HBCS kódonként homogenizálva:aktív finanszírozási
eset (db); aktív súlyszám (db); aktív finanszírozási díj (eFt); ápolás átlagos tartama (nap); kórházi halálozás (db);
nosocomiális fertőzés előfordulása (db); más fekvőbeteg gyógyintézetbe történő áthelyezés (db); más osztályra
történő áthelyezés (db); egynapos ellátási esetek száma (db);
A krónikus fekvőbetegellátás teljesítményadatai ellátási hely és típus szerint homogenizálva:krónikus eset (db);
krónikus díj (eFt); nosocomiális fertőzés előfordulása (db);
Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás
módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva;
A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével
megelőző évre (bázisév) homogenizálva;

(1)
(2)

Befizetések az EU költségvetésébe: ÁFA alapú befizetés, GNI alapú befizetés, Brit korrekció;
A Kormány európai uniós források felhasználásáért felelős tagja EMIR adatbázisához hozzáférés;

a tárgynegyedévet követő 30.
nap

(1)

A magzati veszteségekre (korai, középidős és késői magzati halálozásokra, valamint a terhességmegszakításokra)
vonatkozó kórházankénti betegforgalmi adatok (a nő születési dátuma, kórházba érkezésének és távozásának
időpontja és a terhességével kapcsolatos betegség-kódok) leválogatása a NEAK adatbázisa alapján.;

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a tárgyévet követő március 1.

(1)

A NAV által gyűjtött adók: jövedéki adó, regisztrációs adó, energia adó;

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

tárgyévet követő május 31.

(1)

Engedélyezett és működő kórházi ágyak száma, az ápolási napok száma, az ápolás átlagos tartama, az elbocsátott
betegek száma, ágykihasználási százalék, kórházban meghalt betegek száma, kórházi halálozási százalék osztályok
és terület szerint;;
PIC-ek száma, PIC-be felvett újszülöttek száma, PIC-be felvett újszülöttek közül az 1500 gramm alattiak száma; PICbe felvett újszülöttek közül életben maradtak, meghaltak száma; PIC-ben ápoltak, meghaltak száma és
megoszlása súly szerint;
Pszichiátriai osztályos esetek száma diagnózis, nem és ápolási időtartam szerint;

(2)

(3)
2159

Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

AÁ

Évenkénti

Emberi Erőforrások
Minisztériuma

a tárgyévet követő június 30.

(1)

Járóbeteg szakellátás megjelenési eseteinek száma, beavatkozások száma, teljesített évi szakorvosi és nem
szakorvosi munkaórák száma, szakmafőcsoportok és terület szerint;

2165

Utazásszervező és -közvetítő tevékenységi
regisztrációval rendelkező gazdálkodási szervezetek
listája

AÁ

Negyedévenkénti

Budapest Főváros
Kormányhivatala

a tárgynegyedévet követő 15.
nap

(1)
(2)

Az utazásszervező és közvetítő tevékenységi regisztrációval rendelkező gazdálkodási szervezetek listája;
Budapest főváros Kormányhivatala által kiállított U és R bejegyzési (engedély) számok: törzsszám; vállalkozás
irányítószáma; vállalkozás neve; székhelye; email-címe; telefonszáma; vagyoni biztosíték mértéke; tevékenység
típusa (utazásszervező/utazás követítő); engedélyállapot; iroda neve, székhelye, irodaállapot, iroda irányító
száma; irodavezető neve, email-címe, telefonszáma;

2166

A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

AÁ

Egyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

(1)
(2)
(3)

A jelentős és súlyos vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek adatai;
A vasúti, vízi és légi forgalmi balesetek során meghalt, és súlyosan megsérült személyek adatai;
Áruszállító hajóval történt balesetek adatai;

2167

Az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
AÁ
szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek listája
Adatszolgáltatás a külföldi közvetlen tőkebefektetések AÁ
Magyarországon (részvény és egyéb részesedések
illetve adósságtípusú instrumentumokkal együttes)
teljeskörűsített záróállományairól

Negyedévenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a tárgynegyedévet követő hó 20.

(1)

Országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz szükséges működési
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek listája;

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő szeptember
27. és a tárgyévet követő
második évben március 24-én

(1)

A külföldi közvetlen tőkebefektetések (részvény és egyéb részesedések) teljeskörűsített záróállományának
adatai: törzsadatok, regiszter célú adatok, ingatlan adatok, a tőkebefektetés részesedése, és az FDI
publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens
statisztikai főtevékenység szakágazati besorolása (TEÁOR'08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke
forintban, külföldi részesedés százaléka, partner kapcsolat jellege, partner neve, partner címe, végső befektető
besorolása, megjegyzés;
A külföldi közvetlen tőkebefektetések Magyarországon (nettó tartozás) teljeskörűsített záróállományának adatai:
részvények és egyéb részesedések, valamint adósság típusú instrumentumok, törzsadatok, regiszter célú adatok,
a tőkebefektetés részesedése, és az FDI publikációjához szükséges adatok
Mutatók részletezése: vonatkozási idő, nem rezidens partner, szervezet törzsszáma, országkód, rezidens
statisztikai főtevékenység szakágazati besorolása (TEÁOR'08), SCV besorolás, értékelés típus, FDI értéke
forintban, külföldi részesedés százaléka, végső befektető besorolása, megjegyzés;

2168

91/2003/EK
996/2010/EU

364/2008/EK
747/2008/EK
834/2009/EK
295/2008/EK
549/2013/EU
716/2007/EK

Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

(2)

2169

Negyedéves fizetési mérleg adatok a nemzeti
számlákhoz

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 80.
nap

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió
befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme, TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások;
tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen
tőkebefektetéseket érintő tranzakciók;

2196

Külföldi állampolgárok adatai

AÁ

Havonkénti

Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság

tárgyhónapot követő 15. nap

862/2007/EK

Rendelet

(1)

A Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot,
állampolgárság, születési ország, lakóhely, iskolai végzettség) valamint a különböző típusú engedélyekhez
(belépés dátuma, engedély típusa, érvényessége, tartózkodás célja) kapcsolódó adatok az idegenrendészeti
nyilvántartások alapján;

2197

A migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező
magyar és külföldi állampolgárok adatai

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

tárgyhónapot követő 15. nap

862/2007/EK

Rendelet

(1)

A Magyarországon a migrációban résztvevő TAJ számmal rendelkező magyar és külföldi állampolgárok
demográfiai ismérvei (nem, kor, családi állapot, állampolgárság, születési ország, tartózkodási helye, országa),
valamint az egészségügyi biztosításukhoz kapcsolódó adatok (jogosultság fajtája, kezdete, érvényessége, külföldi
biztosítási jogviszony kezdete, vége és országa) a NEAK adatbázisa alapján.;

2198

Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és
bevételeinek alakulásáról

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 25. nap

479/2009/EK
264/2000/EK
1221/2002/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

(3)

Költségvetési jelentés részeként az egységes rovatrend szerinti tagolásban az eredeti és módosított
előirányzatokat, az azokra vonatkozó követeléseket, kötelezettségvállalásokat, más fizetési kötelezettségeket,
valamint az előirányzatok teljesítését leíró adatok;
Költségvetési jelentés részeként a teljesített bevételek és kiadások kormányzati funkciók szerinti megoszlását
tartalmazza.;
Költségvetési jelentés részeként a központi költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei;

2020. május 5., június 10.,
augusztus 5., szeptember 10.,
november 5., december 10.,
2021. február 5., március 10.
t+8,5 hónap; t+14,5 hónap;
t+20,5 hónap; t+26,5 hónap;
t+32,5 hónap

479/2009/EK
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet

(1)
(2)

Az adóbevallásokon alapuló ÁFA visszatérítési kötelezettség havi bontásban;
Az adott havi visszatérítés tényleges kifizetése havi bontásban;

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Negyedéves fizetési mérleg adatok: Befektetések jövedelmei: közvetlen befektetések jövedelme, portfólió
befektetések jövedelme, egyéb befektetések jövedelme; TB hozzájárulások; egyéb viszonzatlan átutalások;
tőkeadók; adósságelengedés; egyéb tőketranszferek; nem termelt, nem pénzügyi javak; közvetlen
tőkebefektetéseket érintő tranzakciók;

Magyar Nemzeti Bank

a tárgynegyedévet követő 20.
munkanap

549/2013/EU

Rendelet

(1)
(2)
(3)

Bruttó megszolgált díjbevételek (éven belül halmozott);
Bruttó kárkifizetések (éven belül halmozott);
Tartalékok befektetéséből szármozó hozam (éven belül halmozott);

Évenként kétszeri

Belügyminisztérium

január 31. és október 30.

862/2007/EK

Rendelet

(1)

A nemzetközi vándorlásban résztvevő magyar és külföldi állampolgárok demográfiai ismérvei (nem, kor, családi
állapot, állampolgárság, születési ország, lakó-és tartózkodási helye), valamint a személyiadat- és lakcím
nyilvántartáshoz kapcsolódó egyéb adatok (név, anyja neve, születési hely és idő, nyilvántartás jogcíme, be-,
kikerülés oka és dátuma, elhalálozás helye és ideje).;

AÁ

Negyedévenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Támogatás értékű negyedéves EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai;

AÁ

Évenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről

tárgynegyedévet követő 30. nap 479/2009/EK
1221/2002/EK
549/2013/EU
tárgyévet követő 180. nap
479/2009/EK
549/2013/EU

(1)
(2)

A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.;
Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai;

Háziorvosi és házi gyermekorvosi praxisok
betegforgalmi és morbiditási adatai

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok adatai: számuk praxisszervezés, típus, jogállás szerint;
A háziorvosok/házi gyermekorvosok létszámadatai nemenként;
A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma nemenként, korcsoportonként;
A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai;
A háziorvosi/házi gyermekorvosi szolgálatban nyilvántartott biztosítottak/betegek betegségei (BNO-10 alapján)
nemenként, korcsoportonként;
A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok szűrési adatai;
Létszámadatok a közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezőkről;

(2)

2200

Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítéséről

AÁ

Egyéb

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2212

Éves fizetési mérleg adatok a nemzeti számlákhoz

AÁ

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

2214

Biztosítók statisztikai mérlege

AÁ

Negyedévenkénti

2228

Magyar és külföldi állampolgárok nemzetközi
vándorlása

AÁ

2255

Támogatás értékű negyedéves EU-transzferek

2256

2259

a tárgyévet követő március 20.

(6)
(7)
2263

Munkaerőköltség-felvétel a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő július 15.

408/2011/EU
656/2011/EU
1185/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint;
Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai;
A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései;
A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális
hozzájárulások;
Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége;
Létszám és munkaóra;
Egyéb, munkáltatót terhelő költség;
Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók;

(1)
(2)

A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma;
Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban;

(1)
(2)
(3)

Létszám;
Kereset és munkajövedelem;
Teljesített munkaórák száma;

2264

Üres álláshely a Központosított illetményszámfejtési
rendszerben lévő szervezetekről

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Államkincstár

2265

Éves munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő hó 24. 1062/2008/EK
19/2009/EK
453/2008/EK
a tárgyévet követő július 15.

2266

Havi munkaügyi jelentés a Központosított
illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő hó 20. nap

(1)
(2)
(3)

Átlagos állományi létszám;
Kereset és munkajövedelem;
Teljesített munkaórák száma;

2268

Viszonzatlan átutalások és eszmei, szellemi javak
adatszolgáltatása

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 30. nap

(1)

Különböző eszmei és szellemi javak eladása illetve vétele, szolgáltatás fajtánként (EBOPS), ország bontásban;

2269

Rezidens nem-bank ügyfelek külföldi (Ft, deviza)
fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 45. nap

(1)

Rezidens nem-bank ügyfelek külföldi (Ft, deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései: tranzakciók
száma, iránya és értéke;

2270

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 50. nap

(1)

Hazai ÁFA-regisztrációk, valamint magyar cégek külföldi ÁFA-regisztrációi: ÁFA regisztrációk száma; export,
import és bérmunka értéke.;

2271

Közvetlen magyarországi filmgyártási költségek
összesített nyilvántartása
FISIM (pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett
módon mért díja)

AÁ

Negyedévenkénti

Miniszterelnöki Kabinetiroda

tárgynegyedévet követő 20. nap

(1)

Közvetlen magyarországi filmgyártási költségek összesített nyilvántartása;

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 55. nap

(1)

FISIM (pénzügyi közvetítési szolgáltatások közvetett módon mért díja): import-export értéke, szolgáltatás
fajtánként (EBOPS kód), ország bontásban;

2274

Kórházi szolgáltatások mutatói

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

tárgyévet követő augusztus 27.

(1)

Kórházi szolgáltatások adatai: intézmények száma, esetszámok, átlagos tartózkodási idő, kiadások, kvázi árak.
Részletezettség: esettípusok, fekvőbeteg ellátás típusai szerint.;

2275

Foglalkoztatási hivatalok munkanélküli ellátásokra
fordított kiadásai

AÁ

Évenként egyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgyévet követő május 31.

458/2007/EK

Rendelet

(1)

A munkanélküliek ellátásaira fordított kiadások és az ellátottak után a társadalombiztosítási alapba utalt
összegek. ;

2276

Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal részére elszámolt AÁ
kiadások

Évenként egyszeri

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

tárgyévet követő május 31.

458/2007/EK

Rendelet

(1)

A Magyarországon élő menekültek és menedékesek egészségügyi kiadásai millió forintban, melyeket az OEP
számol el a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal részére.;

2277

A vámteher adatok gazdálkodó szervezetenkénti és KN AÁ
bontásban

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1.

(1)

Éves vámteher adatok gazdálkodó szervezetenkénti bontásban (törzsszám), ezen belül az importált termék
Kombinált Nómenklatúra (8 számjegyű kód) szerinti részletezettséggel.;

2279

Nonprofit szervezetek adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Országos Bírósági Hivatal

tárgyévet követő január 15-e

(1)

Nonprofit szervezetek azonosító adatai, elérhetősége, képviselője, tevékenységi kódja.;

2280

Költségvetési szervek adatai

AÁ

Folyamatos

Magyar Államkincstár

folyamatos

(1)

Költségvetési szervek azonosító adatai, címadatai, képviselője, tevékenysége, alkalmazottai, demográfiai adatai;

2281

Egyéni vállalkozói nyilvántartásba vett vállalkozások
adatai

AÁ

Eseményhez kötődő

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

folyamatos

(1)

Az egyéni vállalkozó azonosító adatai, címadatai, képviselője, tevékenysége (szakmakód), alkalmazottai,
demográfiai adatai;

2282

Cégbejegyzésre kötelezett gazdasági szervezetek
adatai

AÁ

Folyamatos

MICROSEC Számítástechnikai
Fejlesztő Zrt.

folyamatos

(1)

A cégbejegyzésre kötelezett gazdasági szervezet azonosító adatai, címadatai, demográfiai adatai, gazdálkodási
formája, tevékenysége, képviselője, tagjai;

2283

Adóhatóságtól átvett gazdasági szervezetek elemi
szintű adatai

AÁ

Eseményhez kötődő

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

folyamatos

(1)

A NAV-nál nyilvántartott gazdasági szervezetek azonosító adatai, címadatai, demográfiai adatai, gazdálkodási
formája, tevékenysége, könyvelés módja, képviselője, tagjai, csoportos áfa alanyiság adatai;

2286

VIES-(VIES=VAT Information Exchange System) ÁFA
összesítő nyilatkozat

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyhót követő 75. nap

(1)
(2)
(3)
(4)

Magyarországi adózóktól más tagállamok részére történő értékesítések adatai;
Szolgáltatás ügylet értéke;
Magyarországi adózók részére történő Közösségi értékesítések adatai;
Az Európai Unió tagországaival külkereskedelmi termékforgalmat lebonyolító vállalkozások.;

2288

Havi meteorológiai adatok

AÁ

Havonkénti

(1)

Állandó népesség településenkénti adatai (nemenkénti AÁ
és koréves bontásban)
Országos vérkészítmény-előállítási és-felhasználási
AÁ
jelentés

Évenként egyszeri

Országos Meteorológiai
Szolgálat
Belügyminisztérium

tárgyhót követő 15. nap

2290

tárgyévet követő március 31.

(1)

Meteorológiai alapadatok (hőmérséklet, csapadék, napsütéses órák száma stb.) a budapesti illetve települési
mérőhálózat megfigyelései alapján.;
Állandó népesség településenkénti adatai (nemenkénti és koréves bontásban);

Évenkénti

Országos Vérellátó Szolgálat

tárgyévet követő február 28.

(1)

2272

2291

(2)
(3)
2292

Nyilvántartott álláskeresők településsoros adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgyidőszakot követő 110. nap

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A vér felhasználása: teljes vér, vörös vérsejt koncentrátum fagyasztott plazma, frissen fagyasztott plazma
trombocita , terápiás célú vérkészítmények előállítására gyógyszergyárnak átadott frissen fagyasztott plazma.;
Vérellátási adatok: vérvételek és első véradások száma terület szerint, donor vizsgálatok száma, kiszűrt donorok
száma.;
Kiszállások száma és eredményessége.;
Megváltozott munkaképességű nyilvántartott álláskeresők száma.;
Nyilvántartott álláskeresők (pályakezdők és 180 napon túliak is) száma nemek, korcsoportok, iskolai végzettség
szerint.;
Ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők (álláskeresési ellátásban, szociális ellátásban részesülők is);
Közfoglalkoztatottak száma;
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel támogatottak száma;

2293

Légszennyező anyagok kibocsátási leltára (CLRTAP)

AÁ

Évenként egyszeri

Országos Meteorológiai
Szolgálat

tárgyévet követő 17. hónap

691/2011/EU

Rendelet

(1)

A levegőszennyezési kibocsátás tömege, a légszennyező anyagok osztályozása szerinti részletezettségben,
szektoronként.;

2294

Üvegházhatású gázok kibocsátási leltára (UNFCCC)

AÁ

Évenként egyszeri

Országos Meteorológiai
Szolgálat

tárgyévet követő 17. hónap

691/2011/EU

Rendelet

(1)

A levegőszennyezési kibocsátás tömege, az üvegházhatású gázok osztályozása szerinti részletezettségben,
szektoronként.;

2295

Nyilvántartás a vezetékes műsorelosztókról

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

tárgyidőszakon belül 212. nap

(1)

Vezeték műsorelosztók listája;

2296

Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett AÁ
járműállomány

Negyedévenkénti

Belügyminisztérium

a negyedévet követő hónap 10.
munkanapjáig

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Gépjármű gyártási eredetének adatai.;
Gépjármű műszaki jelemzői.;
Gépjármű tulajdonos adatai.;
Gépjármű üzembentartójának adatai.;
Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett járművek azonosító adatai. ;

2297

Közúti járműállomány

Félévenkénti

Belügyminisztérium

a június 30-i és december 31-i
állapotnak megfelelően július 15ig, illetve január 15-ig

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Közúti gépjármű gyártási eredetének adatai.;
Közúti gépjármű műszaki jelemzői.;
Közúti gépjármű tulajdonos adatai. ;
Közúti gépjármű üzembentartójának adatai.;
Közúti járművek azonosító adatai.;

2298

Villamos energia külkereskedelmi forgalom mennyiségi AÁ
adatai

Havonkénti

Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító ZRt.

tárgyhót követő 45. nap

(1)

A villamos energia külkereskedelmével foglalkozó vállalkozások Magyarországra történő import és
Magyarországról történő export mennyiségi adatait küldi havonta országbontásban.

2299

Országos közutak adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Közút Nonprofit Zrt.

tárgyévet követő április 15.

(1)
(2)
(3)
(4)

Az országos közutak útjelleg és burkolat szerinti bontásban;
Az országos közutak hossza az út jellege szerint, területi bontásban
Az országos közutak hossza az utak burkolata szerint, területi bontásban
Az országos főútvonalak műszaki jellemzői

2300

Településsoros személyi jövedelemadó adatok

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyidőszakot követő 255. nap

(1)

Személyi jövedelemadót fizetők száma, az SZJA alap (Ft) és az SZJA összege (Ft), családi kedvezmény összege,
településenként.;

2301

Személyi jövedelemadó külföldiekre vonatkozó
adatbázisa

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 15., 549/2013/EU
december 15.

Rendelet

(1)

Külföldi állampolgárok személyi jövedelemadó adatai (az 53-as adóbevallásban szereplő összes mutató);

2302

Egyéni vállalkozók adóbevallásai (53)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(1)

Egyéni vállalkozók adóbevallásai;

Jövedéki termékek termelésének alakulása

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 2. és 549/2013/EU
december 1.
tárgyévet követő augusztus 1.

Rendelet

2304

(1)
(2)

a törvény hatálya alá tartozó jövedéki termékek termelési és forgalmi adatai termékfajták szerinti és részletes
termék bontással természetes mértékegységben;
jövedéki adó bevételek aggregáltabb termékbontással, millió Ft;

2305

Szőlő és bortermelés adatai, borkészletek

AÁ

Évenként kétszeri

Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa

március 20, október 31.

Rendelet

(1)
(2)
(3)

Szőlő szüreti adatok
Éves bortermelési adatok
Borkészletek

2306

Hegyközségi Adatok

AÁ

Félévenkénti

Hegyközségek Nemzeti
Tanácsa

tárgyfélévet követő 15. nap

(1)
(2)
(3)

A gazdasági aktában nyilvántartott szőlőterület használó személyes adatai;
A használt szőlőterület alapvető jellemzői: területnagyság, használat időszaka, termő/nem termő állapot;
Ültetvény jellemzői: területnagyság, fajtaösszetétel, kora, művelésmódja, ültetvénysűrűség;

2307

ENAR (Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszer) AÁ

Negyedévenkénti

tárgynegyedévet követő 15. nap

(1)

Szarvasmarhát tartók címállománya

2308

BIR (Baromfi Információs Rendszer)

AÁ

Negyedévenkénti

tárgynegyedévet követő 15. nap

(1)

Engedéllyel rendelkező keltetőállomások címállománya

2309

Agrártámogatásban részesülő gazdálkodók
nyilvántartása

AÁ

Megállapodás szerint

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Magyar Államkincstár

megállapodás szerint: tárgyév
január 15., február 15., május
15., július 15., július 31.,
november 15.

(1)

Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként, gazdasági
évenként megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban.
Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt területalapú támogatások
kérelmeinek darabszáma és igényelt és jóváhagyott területe (amennyiben rendelkezésre áll), jóváhagyott összeg
(amennyiben rendelkezésre áll), a kifizetett előleg összege, valamint a borítékok összege jogcímenként.
Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt állatalapú támogatások
kérelemszáma, a kérelmek által érintett egyedszám valamint a borítékok összege jogcímenként.
Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA támogatások
összege jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban.
Tárgyévet megelőző év január 1 - tárgyév június 30. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként,
gazdasági évenkénti megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban.
Tárgyévet megelőző évre vonatkozó területalapú támogatások igényelt és jóváhagyott támogatási összege
jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti megbontásban, valamint az igényelt és jóváhagyott területek
jogcímenként megyei, ügyfél típusa és hasznosítási kódonkénti bontásban.
Tárgyévet megelőző évre vonatkozó állatalapú támogatások kérelemszáma, állatlétszáma és a jóváhagyott
támogatásösszegek jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban
Tárgyévet megelőző év január 1 - december 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA támogatások
összege és kérelemszáma jogcímenként megyei és ügyfél típusa szerinti bontásban.
Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban történt kifizetések jogcímenként, gazdasági évenként megyei és
ügyfél típusa szerinti megbontásban.
Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt területalapú támogatások kérelmeinek darabszáma és
területe, valamint a kifizetett előleg összege jogcímenként.
Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt állatalapú támogatások kérelemszáma és a kérelmek
által érintett egyedszám jogcímenként.
Tárgyév január 1 - október 31. közötti időszakban igényelt és jóváhagyott EMVA támogatások összege és a
november-december hónapokban várható kötelezettségvállalás jogcímenként.
Támogatást igénylő ügyfelek adatai

AÁ

1108/70/EGK

436/2009/EK

Rendelet

(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

2310

Az ökológiai termelés statisztikai adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Ökológiai termelést,
feldolgozást, forgalmazást
tanúsító szervezetek

tárgyévet követő február 5.

(1)
(2)
(3)

Ökológiai termelést folytató termelő és feldolgozó gazdasági szereplők regiszter adatai;
Ökológiai növénytermelés termőterülete, mennyisége;
Ökológiai állatállomány és állati termékek adatai;

2311

Vetőmagtermelés adatai

AÁ

Évenként kétszeri

Vetőmag Szövetség és
Terméktanács

december vége és március vége

(1)

Vetőmag árak a következő bontásban: őszi búza, őszi árpa, tavaszi árpa, triticale, kukorica (hibrid), napraforgó
(hibrid), repce (hibrid);

2312

A Magyarországon bejegyzett polgári légijárművek
száma

AÁ

Évenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a magyar statisztikai évkönyv
táblájának kitöltési
határidejéhez igazodva kérjük be
az adatokat!

(1)
(2)
(3)
(4)

Repülőgépek száma összesen tömeg szerinti bontásban;
Kereskedelmi repülőgépek száma tömeg szerinti bontásban;
Helikopterek száma tömeg szerinti bontásban;
Kereskedelmi helikopterek száma tömeg szerinti bontásban;

2313

Címlista a fürdőkről

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Népegészségügyi
Központ

tárgyévet követő január-február

(1)

Fürdők azonosító és kapcsolattartó adatai; üzemeltetéssel kapcsolatos adatok; fürdő műszaki jellemzői;

2315

Egészségügyi szolgáltatók regisztere

AÁ

Évenként egyszeri

AÁ

Évenként egyszeri

tárgyidőszakot követő
szeptember 30.
tárgyévet követő május 31.

Az egészségügyi szolgáltató azonosító adatai és tevékenységére vonatkozó egyéb adatok.;

Központi költségvetési szervek és alkalmazottainak
adatai - az EU Személyzeti Szabályzat 65. cikke szerinti
mutatók számításához

Nemzeti Népegészségügyi
Központ
Magyar Államkincstár

(1)

2316

(1)
(2)

Központi költségvetési szervek adatai;
Központi költségvetési szervek alkalmazottainak adatai;

2319

Adóadatok (Általános Forgalmi Adó bevallás)

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a zárást követő 42. nap után

(1)

ÁFA bevallás (65A);

2320

Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök megyesoros
adatai

AÁ

Évente négyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgynegyedévet követő 60. nap

(1)

Munkaerő piaci kiadási adatok egyének, munkáltatók, illetve szolgáltatást nyújtók részére történő kifizetés
szerint.;

2321

Munkaerő piaci politikák, kiadási adatok

AÁ

Évenként egyszeri

(1)

Munkaerő piaci politikában résztvevők adatai kor, nem, munkanélküliség időtartama szerint

Munkaerő piaci politikák, résztvevő adatok

AÁ

Évenként egyszeri

tárgyévet követő 225. nap

(1)

Munkaerő piaci politikában résztvevők adatai kor, nem, munkanélküliség időtartama szerint

2323

Hozzáadott-értékadó visszatérítése (ELEKÁFA)

AÁ

Évenként egyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 225. nap

2322

tárgyévet követő november 15.

(1)

Gazdasági társaságok hozzáadott értékadó-alapjának értéke országonként, időszakonként összesítve;

2324

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a tárgynegyedévet követő 20-a

(1)

Diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi szervezetek fogyasztásával kapcsolatos adóalap-nyilvántartás
forgalmi irány (export, import), ország szerint és szolgáltatás kategóriánként (EBOPS);

2325

Diplomáciai és konzuli képviseletek, nemzetközi
szervezetek fogyasztásával kapcsolatos adóalapnyilvántartás
Közösségi Árufuvarozói Engedély Nyilvántartása

AÁ

Évenként egyszeri

Közösségi árufuvarozói engedéllyel rendelkező vállalkozások adatai;

Munkavállalók és egyéni vállalkozók járulékadatai

AÁ

(1)

Alkalmazásban állók, egyéni vállalkozók és őstermelők adóadatai;

2327

Mezőgazdasági őstermelők

AÁ

Havonkénti,
negyedévenkénti
Hetenkénti

a tárgyévet követő augusztus 15ig
tárgyhót követő 35. nap

(1)

2326

Innovációs és Technológiai
Minisztérium
Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyhetet követő 7. nap

(1)

Mezőgazdasági őstermelők nyilvántartási adatai (törzsszám, őstermelői igazolvány kiváltásának időpontja);

2328

Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer

AÁ

Évenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgyévet követőoktóber 31.

(1)

A hulladéktermelők, -birtokosok, -szállítók, -közvetítők, -kereskedők és hulladékkezelők adatai régiós bontásban:
keletkezett, kezelt, átvett illetve átadott hulladékmennyiség; hulladékkódok illetve TEÁOR szerinti bontásban.

2329

Vállalkozások Éves Elektronikus Beszámoló (EBESZ)
adatai
NAV A60 Uniós külkereskedelmi termékforgalmi
összesítő

AÁ

Évenként kétszeri

Igazságügyi Minisztérium

Kettős könyvitel vezetésére kötelezett gazdasági szervezetek éves beszámolójának adatai;

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő január 15.,
június 30.
tárgyhót követő 45. nap

(1)

AÁ

(1)

Uniós adóalanyokkal külkereskedelmet folytató magyar adóalanyok értékesítési illetve beszerzési adatai;

2330

1023/2013/EU,E EURATOM
URATOM
rendelet

2331

Külföldi vállalkozások kapcsolattartóinak elérhetősége AÁ

Évenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 15. nap

(1)

Magyarországon székhellyel nem rendelkező 26-tal kezdődő adószámú külföldi vállalkozások magyarországi
állandó meghatalmazott, pénzügyi képviselő adatai egyedi azonosításra alkalmas módon;

2332

Bejelentett álláshelyek adatai

AÁ

Negyedévenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgynegyedévet követő hónap
vége

(1)

Bejelentett álláshelyek adatai: havi adatok megyesorosan; negyedéves adatok megyesorosan; zárónapon
betöltetlen; rendelkezésre álló;

2333

Nyilvántartott álláskeresők adatai

AÁ

Havonkénti,
negyedévenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgyhót követő hónap vége

(1)
(2)

Passzív ellátások (ellátási típusok);
Nyilvántartott álláskeresők adatai (kor, nem, pályakezdő stb).;

2334

Nyilvántartott álláskeresők megyesoros adatai

AÁ

Évente négyszeri

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgynegyedévet követő 30. nap

(1)
(2)

Nyilvántartott álláskeresők száma nemenként, életkor szerint, iskolai végzettség szerint, támogatástípusok
szerint, az álláskeresés hossza szerint;
Betöltetlen álláshelyek száma;

2337

MTA hazai és külföldi tagjai, tudományos fokozatosok

AÁ

Évenkénti

Magyar Tudományos Akadémia tárgyévet követő 45. nap

(1)
(2)
(3)
(4)

Tudomány kandidátusai;
Tudomány doktorai;
Akadémia külföldi tagjai;
Akadémia hazai tagjai;

2338

Nemzeti dohányboltok havi rendszerességű
dohányforgalmi adata

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt

(1)

Nemzeti dohányboltok havi dohányforgalmának adata (bruttó eladás, forintban);

tárgyhót követő 10. nap

Rendelet

2340

Szabadalmi adatok

AÁ

Évenként egyszeri

2343

Menekültügyi nyilvántartás (MIR)

AÁ

Havonkénti

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
Országos Idegenrendészeti
Főigazgatóság

tárgyévet követő 150. nap

(1)

Magyarországon anyakönyvezett népmozgalmi események főbb adatai;

(1)

Menedékkérők és nemzetközi vagy nemzeti védelemben részesülő külföldi állampolgárok száma ( menekült,
oltalmazott státuszt kapottak, befogadottak) állampolgárság, nem és kor szerint.;

2345

Éves meteorológiai adatok

AÁ

Évenként egyszeri

Országos Meteorológiai
Szolgálat

tárgyévet követő 90. nap

(1)

Meteorológiai alapadatok (hőmérséklet, csapadék, napsütéses órák száma, szeles napok száma stb.) a budapesti
illetve települési mérőhálózat megfigyelései alapján.;

2346
2347

Személyi jövedelemadó bevallás egyedi azonosításra
alkalmatlan egyedi adatai
Családi adókedvezmény adatok

AÁ

Évenként egyszeri

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 270. nap

(1)

Bevallás a személyi jövedelemadó kötelezettségről az adott évre;

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyhót követő 45. nap

(1)

2348

Erdőstatisztikai adatok

AÁ

Bevallás a személyi jövedelemadó kötelezettségről az adott évre (Családi adókedvezmény adatok);

Eseményhez kötődő

Nemzeti Földügyi Központ

június 30.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A faállomány;
Az élőfakészlet;
Az erdőtelepítések és fásítások alakulása;
Az erdők egészségi állapota ;
Az erdőterület nagysága;
A folyónövedék alakulása;
A fakitermelés alakulása;

2352

A Közúti járműállományból a 3,5 tonnás és feletti
teherbírású tehergépjárművek és vontatók névvel és
címmel kiegészítve
Kompenzációban részesülő teljes munkaidősök
létszáma és a kifizetett kompenzáció összege

AÁ

Évenként egyszeri

Belügyminisztérium

a június 30-i állapotnak
megfelelően szeptember 16-ig

(1)

A Közúti járműállományból a 3,5 tonnás és feletti teherbírású tehergépjárművek és vontatók névvel és címmel
kiegészítve;

AÁ

Havonkénti

Kompenzációt fizető
költségvetési szervezetek

tárgyhót követő hó 20.

(1)
(2)

Kompenzációban részesülő teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma;
Kompenzáció összege;

2355

ÁFA 65M Összesítő jelentés kereskedelmi
partnerenként

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyhót követő 45. nap

Rendelet

(1)

Belföldi, egyenes adózás alá tartozó vállalkozások forgalma számlánként részletezve, és/vagy tételenként
összevonva;

2356

Energia adatok

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Energetikai és Közmű- tárgyidőszakot követő 270. nap
szabályozási Hivatal

1099/2008/EK

Határozat

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia energiaforrások szerint;
Megújuló energiaforrásokból termelt energia hőértékben, energiaforrások szerint;
Kapcsolt hő- és energia-termelés;
Kiemelt nemzetgazdasági ágak energiafelhasználása;
Villamosenergia-mérleg;
Országos energiamérleg;

2357

Az aktív és a krónikus fekvőbetegellátás valós
teljesítményadatai

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

2002/990/EK

Rendelet

(1)

Az aktív fekvőbetegellátás éves országos teljesítményadatai HBCS kódonként megadva, bázissúlyozás
módszerével megelőző évre (bázisév) homogenizálva
A krónikus fekvőbetegellátás éves teljesítményadatai ellátási kódonként megadva, bázissúlyozás módszerével
megelőző évre (bázisév) homogenizálva;

2353

referencia hónapot követő 15.
nap

a tárgyévet követő hatodik hó
15.

Rendelet
862/2007/EK

(2)

2358

Földgáz exportjára és importjára vonatkozó havi
adatok határmetszékenként mennyiségben kifejezve

AÁ

Havonkénti

Magyar Energetikai és Közmű- tárgyhót követő 40. nap
szabályozási Hivatal

1099/2008/EK

2359

AÁ

Havonkénti

Magyar Energetikai és Közmű- tárgyhót követő 40. nap
szabályozási Hivatal

1099/2008/EK

2360

Az egyes villamos-energia kereskedők által
lebonyolított havi import és export forgalom
határmetszékenként mennyiségben (MWh) és
értékben kifejezve a V610 számú MEKH
adatszolgáltatás alapján
Online pénztárgép adatok

AÁ

Havonkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyhót követő 10. nap

2367

ÁFA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 135 nap

94/168/EK

Rendelet

(1)

Természetes földgáz exportjára és importjára vonatkozó havi adatok határmetszékenként mennyiségben
kifejezve;

(1)

Az egyes villamos-energia kereskedők által lebonyolított havi import és export forgalom határmetszékenként
mennyiségben (MWh) és értékben kifejezve a V610 számú MEKH adatszolgáltatás alapján.;

Határozat

(1)

Online pénztárgépek havi adatai;

Határozat

(1)

Társas vállalkozások 5 adóévre visszamenőleg rögzített: befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó-,
adóbírság-, mulasztási bírság-, késedelmi pótlék összege ÁFA adónemben.;
Egyéni vállalkozók (5 évre visszamenőleg) befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó- , adóbírság-,
mulasztási bírság-, késedelmi pótlék összege ÁFA adónemben.;

(2)

2368

SZJA adónemben végzett adóellenőrzések eredménye

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 135. nap

2369

Az útdíjrendszerben üzemeltetett, adott
mérőpontokról származó járműadatok átvétele

AÁ

Hetenkénti, illetve
havi

Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.

tárgyhót követő 10. nap

2370

Munkaerő piaci politikák, közfoglalkoztatásban
résztvevők adatai

AÁ

Évenként egyszeri

2376

Befektetési alapok jövedelem mátrixa

AÁ

Negyedévenkénti

2377

Kamatmátrix

AÁ

Negyedévenkénti

2378

Felügyelt pénzügyi szervezetek és nyilvántartott
biztosításközvetítők listája

AÁ

Évenkénti

NISZ Nemzeti
tárgyévet követő 225. nap
Infokommunikációs Szolgáltató
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Magyar Nemzeti Bank
2021.05.31., 2021.08.30.,
2021.11.29., 2022.03.01.
Magyar Nemzeti Bank
2021.05.31., 2021.08.30.,
2021.11.29., 2022.03.01.
Magyar Nemzeti Bank
a tárgyévet követő 10. nap

94/168/EK

(1)

Egyéni vállalkozók (5 évre visszamenőleg) befizetendő többletadó-, visszaigényelhető adó-, adóbírság-, mulasztási
bírság-, késedelmi pótlék összege személyi jövedelemadó adónemben.;

(1)

Az útdíjrendszerben üzemeltetett, adott mérőpontokról származó járműforgalmi adatok átvétele: jármű
honossága, jármű típusa, mérőpont helye, rögzítés ideje;

Rendelet

(1)

Közfoglalkoztatásban résztvevők adatai kor, nem, munkanélküliség időtartama szerint;

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Kollektív befektetési alapok résztulajdonosainak járó befektetési jövedelem, milliárd Ft-ban;

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Kapott és fizetett kamatok szektoronként és alszektoronként, milliárd Ft;

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Pénzügyi szervezetek és biztosításközvetítők listája;

2379

Külfölddel kapcsolatos kiugró (super-) osztalék adatok a AÁ
nemzeti számlákhoz

Egyéb

Magyar Nemzeti Bank

2380

Külfölddel kapcsolatos osztalék és visszaforgatott
jövedelem adatok a nemzeti számlákhoz

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

2381

Adatszolgáltatás a teljeskörűsített közvetlen
tőkekifektetésekről (Outward FATS R01, R29)

AÁ

AÁ

Évenként kétszeri

Magyar Nemzeti Bank

a tárgyévet követő 9. hó 10.
549/2013/EU
napja, 15. hó 20. napja, 21. hó 5.
napja, 27. hó 20. napja, 33. hó 5.
napja
a tárgyévet követő 9. hó 10.
549/2013/EU
napja, 15. hó 20. napja, 21. hó 5.
napja, 27. hó 20. napja, 33. hó 5.
napja
tárgyévet követő év szeptember 364/2008/EK
24. és tárgyévet követő második 747/2008/EK
év március 24.
834/2009/EK
295/2008/EK
716/2007/EK

(1)

Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos kiugró osztalékára vonatkozó egyedi szintű adatok évente,
negyedéves bontásban, forintban megadva;

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

Gazdasági szervezetek külfölddel kapcsolatos osztalékára vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves
bontásban, forintban megadva. A külföldi részesedés %-os aránya.;
Gazdasági szervezetek visszaforgatott jövedelmére vonatkozó egyedi szintű, éves adatok negyedéves bontásban,
forintban megadva;

(2)

(1)
(2)

(6)

Tőkebefektetésben érintett adatszolgáltatók nem rezidens partnereinek törzsadatai;
Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban
álló tőkebefektetés adatai ;
Az adatszolgáltató egyes, regiszter célú adatai ;
A külföldi közvetlen tőkebefektető részesedésére és vele kapcsolatos kereszttulajdonlásra vonatkozó adatok;
Külföldi közvetlen tőkebefektetés, külföldi fióktelep, vagy külföldi, közvetett tulajdonosi (részesedési) viszonyban
álló szervezetek teljesítmény, munkaügyi és beruházási adatai;
A tárgyév végén jegyzett devizaárfolyamok;

(3)
(4)
(5)

2390

Bevallás Pénzügyi szervezetek különadójáról (P90)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

április 30., október 31.

(1)

Pénzügyi szervezetek külünadó bevallásának összesítője;

2397

Illetékbevétel képződése

AÁ

Évente négyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgynegyedévet követő 30. nap 264/2000/EK

(1)

Az illetékek összege, befizetések jogcíme és háztartás, vállalkozások szerinti bontásban;

2398

Vámbeszedési költségek

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

a tárgynegyedévet követő 20-a

(1)

A NAV Uniós vámbevételek lebonyolítási számláról (10032000-01820203) átvezetett összegek, export vagy
import, EBOPS, ország bontásban, ezer Ft-ban.;

2399

Szokásos piaci ár-megállapítási határozatok

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 242. nap

Rendelet

(1)

A jogerőre emelkedett, szokásos piaci árat megállapító határozatok listája.;

2400

Játékadó (78), távközlési (91), kiskereskedelmi adó
AÁ
(KISKER) és egyéb adók (50, 51, 92, 94, NETA és TFEJLH)

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 2.

549/2013/EU

Rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Környezetterhelési díj adatok (50-es bevallás);
Közfinanszírozott gyógyszerek forgalma után fizetett adó (51-es bevallás);
Bevallás a játékadóról (78-as bevallás);
Távközlési adó adatok (91-es bevallás);
Közművezetékek adójáról szóló bevallás adatai (92-es bevallás);
Reklámadó adatok (94-es bevallás);
Népegészségügyi termékadó (NETA);
Turizmusfejlesztési hozzájárulás (TFEJLH);
kiskereskedelmi adó (KISKER);

2401

Egyéni vállalkozók adó és járulék adatai (58)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Rendelet

(1)

Egyéni vállalkozók adó és járulék adatai (58);

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Egyes adókötelezettségek, járulékok és támogatások (01, 11e, 11t);

2403

Egyes adókötelezettségek, járulékok és támogatások
(01,11e,11t)
Járulék adatok (08A bevallás)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Havi bevallás a szakképzési hozzájárulásról, járulékokról és egyéb adatokról (08A);

2404

Környezetvédelmi termékdíj adatok

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 2. és
december 1.
tárgyévet követő augusztus 2. és
december 1.
tárgyévet követő augusztus 2. és
december 1.
tárgyévet követő augusztus 2.

549/2013/EU

2402

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Környezetvédelmi termékdíj adatok KT-kód 1-3. számjegye szerinti szinten;

2405

Társasági adó tárgyévet megelőző évi adatai (29,
29EUD,71)
Regisztrációs és energia adóadatok

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus1.

549/2013/EU

Rendelet

(1)

Gazdasági társaságok társasági adó, eredménykimutatás és mérleg adatai;

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Regisztrációs adó eljárások
549/2013/EU
adatai: tárgyévet követő április
30. A többi adatra vonatkozóan:
tárgyévet követő augusztus 2.

(1)

Jövedéki adó, energiaadó, regisztrációs adó, népegészségügyi termékadó és környezetvédelmi termékdíj adatok
(augusztusi adatátvétel);

2407

A mezőgazdaságba sorolt gazdasági szervezetek és
egyéni vállalkozások összesített áfa adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 120. nap
(április 30.)

(1)
(2)

A mezőgazdaságba sorolt társas vállalkozások összesített áfa adatai;
A mezőgazdaságba sorolt egyéni vállalkozások összesített áfa adatai;

2408

Háztartási alkalmazottak száma

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő 70. nap

(1)

Háztartási alkalmazottak száma;

2409

Őstermelői nyilvántartás

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

április 15, július 15., október 15.,
január 15.

(1)

Az őstermelői igazolvánnyal rendelkező gazdák egyedi adatai (név, cím, születési hely és idő, azonosító szám,
adószám, adóazonosító, ügyfél-azonosító, igazolvány száma, agrárkamarai nyilvántartási száma, családtagi
minőség)
Az őstermelők által használt földterületre vonatkozó adatok (használat jogcíme, földterület helye, nagysága,
művelési ága);
Állattartásra alkalmas épületeik adatai (helye, tartott állatfaj megnevezése);
Termesztett növénykultúrákra vonatkozó adatok (fajok megnevezése, termőterületük, termelés volumene,
értékesített termék megnevezése és mennyisége);
Állati termékekre vonatkozó adatok (fajok megnevezése, értékesíteni kívánt termék neve és mennyisége);
A tevékenység jellegére vonatkozó adat (állattenyésztés, növénytermesztés, virágtermesztés, erdőgazdálkodás,
bortermelés, vadon gyűjthető termékek gyűjtése);
az őstermelői tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód);

2406

264/2000/EK

Rendelet

Rendelet

Rendelet
Rendelet

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2411

Szén és széntermékek exportjára és importjára
vonatkozó havi adatok partnerországonként

AÁ

Havonkénti

Magyar Energetikai és Közmű- tárgyhót követő 60. nap
szabályozási Hivatal

147/2013/EU
1099/2008/EK

2412

Kőolaj, és kőolajtermékek exportjára és importjára
vonatkozó havi adatok partnerországonkénti
bontásban
Magyar Államkincstár Időközi költségvetési jelentések
beruházás sorai
Építési költségbecslés standard lakástípusokra

AÁ

Havonkénti

Magyar Energetikai és Közmű- tárgyhót követő 65. nap
szabályozási Hivatal

147/2013/EU
1099/2008/EK

(1)

Szén és széntermékek exportjára és importjára vonatkozó havi adatok partnerországonként;

(1)

Kőolaj, és kőolajtermékek exportjára és importjára vonatkozó havi adatok partnerországonkénti bontásban;

AÁ

Évente négyszeri

Magyar Államkincstár

a tárgynegyedévet követő
második hónap 2. nap
tárgynegyedévet követő 55. nap

(1)

Időközi költségvetési jelentések beruházás vonatkozású sorai;

AÁ

Negyedévenkénti

ÉGSZI KOMPLEX Szervező,
Szakértő és Szolgáltató Kft.

(1)

Az építőanyagok ármegfigyelése alapján standard lakástípusok építési költségének becslése negyedévente.;

2420

Lapkiadási tevékenységet folytató szervezetek
alapadatai

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

tárgynegyedévet követő 20. nap

(1)

A nyilvántartásoknak a sajtótermékek címére (elnevezésére), valamint a sajtóterméket alapítók és kiadók nevére,
elérhetőségére vonatkozó adatok;

2421

Postai szolgáltatás adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

tárgyévet követő 270. nap

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Hálózati adatok (db);
Belföldi forgalmi adatok (db);
Nemzetközi forgalmi adatok (db);
Szolgáltatók közti forgalmi adatok (db);
Minőségi adatok (db);
Csomag irányonként (db);
Csomag volumen adatok (db);

2422

Tényleges filmgyártó tevékenységet folytató
szervezetek alapadatai

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

tárgyévet követő 270. nap

(1)

Tényleges filmgyártó tevékenységet folytató szervezetek alapadatai a költségvetési forrásból származó
támogatások összegének feltüntetésével;

2423

Tárgyévben rádió-tv műsorszolgáltatási tevékenységet AÁ
folytató szervezetek alapadatai

Évenkénti

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

szeptember 30.

(1)

A médiaszolgáltatás megnevezésére, valaminta rádió-tv műsorszolgáltatási tevékenységet folytató szervezetek
nevére, elérhetőségére vonatkozó adatok;

2424

A VÉDA rendszerben üzemeltetett, adott
mérőpontokról származó járműadatok átvétele

AÁ

Havonkénti

Országos Rendőr-főkapitányság tárgyhót követő 10. nap

(1)

a VÉDA rendszerben üzemeltetett, adott mérőpontokról származó járműforgalmi adatok átvétele: jármű
honossága, jármű típusa, mérőpont helye, rögzítés ideje

2425

Lakások adásvételére vonatkozó adatok

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgynegyedévet követő 10. nap

(1)

Visszterhes vagyonátruházás jogcímén megszerzett ingatlanok adatai;

2426

Biztosítóintézetek és biztosító egyesületek jelentései

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

A 42B4A tábla tárgynegyedévet 549/2013/EU
követő 45.nap, a többi tábla a
tárgynegyedévet követő 50.nap.

(1)

Biztosítóintézetek és biztosító egyesületek egyedi mérleg és ereménykimutatás adatai

2427

Családi gazdaságok

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgynegyedévet követő 45. nap

(1)

Családi gazdaságok nyilvántartási adatai (családi gazdaság nyilvántartási száma, létrehozásának a dátuma, családi
gazdálkodó törzsszáma, családi gazdaságban résztvevők száma)

2432

Munkaerő kölcsönzésre vonatkozó adatok

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgynegyedévet követő 15. nap

(1)

Munkaerő kölcsönzésre vonatkozó adatok (munkaerőt kölcsönző neve, adószámának első nyolc karaktere,
adatbejelentés jellege, munkavállaló adóazonosító jele, Kölcsönbe adó adószámának első nyolc karaktere,
foglalkoztatás megkezdésének és befejezésének napja)

2433

Támogatott szervezetek adatai

AÁ

Negyedévenkénti

HIPA Nemzeti Befektetési
Ügynökség Nonprofit
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

tárgynegyedévet követő hónap
5. nap

(1)

Támogatott szervezetek adatai. A negyedéves adatátvétel elemei: KSH törzsszám, Név,Támogatás összege (Ft),
Beruházás összértéke (Ft), A tervezett beruházás kezdetének és végének (év, hónap, nap);
Támogatni kívánt szervezetek adatai (támogatói döntés a tárgyidőszakban) KSH törzsszám, Név, Támogatási
összeg (Ft), Beruházás összértéke (Ft) , A tervezett beruházás kezdete, A tervezett beruházás vége, Előzetes
helyszíni jegyzőkönyv felvételének dátuma;
Versenyképességi program keretében támogatott szervezetek adatai tekintettel a KKM 7/2020. (IV. 16.)
rendeletre;

2415
2418

Rendelet
Rendelet

Rendelet

Határozat

(2)

(3)
2434

Az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével szerződésben
lévő egészségügyi szolgáltatók (elszámolók) vény
forgalmi adatai áfakulcs szerinti bontásban

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Egészségbiztosítási
Alapkezelő

a tárgyévet követő május 3.

2435

Az NFSZ által nyilvántartott, az üres álláshelyekre
vonatkozó adatok

AÁ

Havonként ill.
évenként

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

tárgyhót követő 5. nap

2014/335/EU

(1)

Gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és a gyógyfürdők vény szerinti forgalmának megbontása a költségviselő
(lakosság vagy kormányzat) és az áfa-tartalom szerint.;

(1)

Foglalkoztatók adatlapjának adatai: foglalkoztató alapadatai, foglalkoztató elérhetőségei, végzett tevékenység
(TEÁOR), átlagos statisztikai állományi létszám;
Üres álláshelyekre vonatkozó adatok foglalkoztató, FEOR, jogviszony, tervezett munkaviszony időtartama,
munkavégzés helye, munkaidő, munkakör szerint.;
Építési e-napló egyedi adatai (építtető adószáma, számított építményérték, építés megnevezése, e-napló
nyitásának dátuma);

(2)
2442

Építési e-naplók egyedi adatai

AÁ

Havonkénti

Lechner Tudásközpont Területi, a tárgyhónapot követő hónap 5.
Építészeti és Informatikai
nap
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság

2443

EU forrásból finanszírozott, tárgyi eszközben érintett
projektek adatbázisa

AÁ

Negyedévenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a tárgynegyedévet követő
hónap 5. nap

2014/335/EU

Határozat

(1)

Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

EU finanszírozású tárgyi eszköz projektek egyedi adatai (pl. beruházás helye, szerződött összeg, projekt
véghatárideje, pénzügyi teljesítések értéke és ideje, stb.);

2448

A MAVIR Zrt. elkülönített számlájára történő
befizetések és az onnan történő kifizetések adatai

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító ZRt.

tárgynegyedévet követő 30. nap 479/2009/EK
264/2000/EK
549/2013/EU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Szénipari szerkezetátalakítási támogatáshoz kapcsolódó bevételek;
Kedvezményes árú villamos-energia támogatáshoz kapcsolódó bevételek;
Távhőszolgáltatási támogatáshoz kapcsolódó bevételek;
Távhőszolgáltatási támogatás;
Kedvezményes árú villamosenergia-támogatás
Szénipari szerkezetátalakítási támogatás;

2449

A Duna magyarországi szakaszán közlekedő
szállodahajók forgalmi adatai

AÁ

Évenkénti

Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikácis Országos
Egyesület

tárgyévet követő 120. nap

(1)

A hajó felségjele és a dunai határkikötők szerinti bontásában a Duna magyarországi szakaszára belépő, illetve
innen kilépő kabinos hajók száma;
Utasok száma, fő;
Személyzet száma, fő;
A Duna magyarországi szakaszán közlekedő kabinos személyhajók (szállodahajók) száma indulási, illetve érkezési
kikötők szerinti bontásban;

(2)
(3)
(4)

2451

Juh és kecsketartó tenyészetek listája

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

tárgynegyedévet követő 15. nap

(1)
(2)

Juh és kecsketatartó tenyészetek címállománya;
Juh és kecske létszám;

2452

Forgalomba hozott növényvédőszerek mennyisége

AÁ

Évenként egyszeri

szeptember 30.

2457

Magyarországon működő külföldi külképviseletek
adatai

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Rendelet

(1)

Forgalmazott növényvédőszerek mennyisége;

június 30.

549/2013/EU

Rendelet

(1)

(2)

A Magyarországon működő külföldi külképviseletek rezidens alkalmazotti jövedelmének adó és járulék alapja
külképviseletenként. Önbevalláson alapuló feldolgozott kifizetői járulékbevallás. Éves, aggregált adat forintban
megadva.;
Foglalkoztatottak száma;

2458

Külföldre folyósított nyugdíj országonként

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

május 31.

549/2013/EU

Rendelet

2459

AÁ

Évenkénti

2464

Külképviseletek által foglalkoztatott nem-rezidens
állampolgárok részére kifizetett munkavállalói
jövedelem külképviseletenként
Országos kompetenciateszt magánóra adatai

(1)

Külföldre folyósított nyugdíj országonként. Éves, aggregált adat forintban megadva.;

Külgazdasági és
Külügyminisztérium

június 30.

549/2013/EU

Rendelet

(1)

A külföldön működő magyar külképviseletek nem-rezidens alkalmazottainak munkavállalói jövedelme
külképviseletenként. Éves, aggregált adat forintban megadva.;

AÁ

Évenkénti

Oktatási Hivatal

tárgyév július 12.

549/2013/EU

(1)

Rendszeres oktatáson kívüli képzések jellemzői évfolyamonkénti és megyei bontásban;

AÁ

Évenkénti

Belügyminisztérium

tárgyévet követő május 31.

2014/45/EU
2014/46/EU
2014/47/EU

Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet

2465

Járműkilométer adatok

(1)

A Közúti járműállományból járműkilométer adatok (alvázszám, forgalmi rendszám, jármű kategória kódja,
hajtóanyag, össztömeg, első magyarországi nyilvántartásba vétel ideje, kilométer számláló műszer által jelzett
érték);

2466

Pénzügyi szervezetek negyedéves jelentései

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 2.
hónap 5. és 15. munkanap

549/2013/EU

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek FINREP táblái;
Bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek tájékoztató adatai;
Pénzügyi vállalkozások HAS és IFRS szerinti mérleg és eredménykimutatás adatai;
Befektetési vállalkozások HAS és IFRS szerinti mérleg és eredménykimutatás adatai;
Befektetési alapkezelők hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele;
Magányugdípénztárak taglétszám, bevétel, kiadás;
Önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszám, bevétel, kiadás;
Egészségpénztárak, önsegélyző pénztárak, egészség és önsegélyző pénztárak taglétszám, bevétel, kiadás;
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók taglétszám, bevétel, kiadás;

2467

Nyilvántartás a kisvasúton személyszállítási és
árutovábbítási tevékenységet végző vasúti
társaságokról

AÁ

Évenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

a tárgyévet követő április 30.

(1)
(2)
(3)

Vasúti társaság neve;
Vasúti társaság székhelye;
Vasúti tevékenység típusa;

2469

Kapott és fizetett konverziós díjak

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgyévet követő augusztus 15.

(1)
(2)

Kapott konverziós díjak szektoronként, országbontásban;
Fizetett konverziós díjak szektoronként, országbontásban;

2470

E-matricadíj bevétel díjkategóriánkénti megoszlása
éves szinten

AÁ

Évenkénti

Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.

tárgyévet követő 31. nap

(1)

E-matricadíj bevétel díjkategóriánként

2471

TIR (Tenyészet Információs Rendszer)

AÁ

Negyedévenkénti

(1)

Állatot tartók címállománya;

Befektetési alapok tulajdonosi jövedelme

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Magyar Nemzeti Bank

tárgynegyedévet követő 15. nap

2472

2021.05.31., 2021.08.30.,
2021.11.29., 2022.03.01.

(1)
(2)
(3)

Befektetési alapok kamata;
Befektetési alapok osztaléka;
Befektetési alapok bérleti díja;

2473

Családi gazdaságok részletes nyilvántartása

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal

tárgynegyedévet követő 15. nap

(1)
(2)
(3)
(4)

A családi gazdaság azonosító adatai gazdaságonként;
A gazdálkodó család tagjainak azonosító adatai családtagonként;
A családi gazdaság részét képező termőföldek adatai településenként és helyrajzi számonként;
Módosító kérelmek nyilvántartásba vételének időpontja gazdaságonként és módosításonként;

2474

Mini Egyablakos Rendszer adatai (MOSS)

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgynegyedévet követő 45. nap

(1)
(2)

Szolgáltatás-külkereskedelmi adatok felülvizsgálata az adatforrás segítségével, melynek tartalma Magyarországról
nyújtott szolgáltatások adóalap értéke szolgáltatókra és szolgáltatás teljesülési helye szerinti bontásban, valamint
külföldi adóhatóságoktól átvett MOSS adatok a Magyarországon teljesített szolgáltatások adóalap értéke,
szolgáltatók szerinti bontásban

2476

SZJA 1%-os felajánlók demográfiai adatai és az 1%-os
felajánlások

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2477

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

AÁ

Évenkénti

Pénzügyminisztérium

tárgyévet követő július 31.

AÁ

Évenként kétszeri

IdomSoft Informatikai Zrt.

AÁ

Évenként kétszeri

IdomSoft Informatikai Zrt.

tárgyidőszakot követő január 15.
és július 15.
tárgyidőszakot követő január 15.
és május 15.

2482

Önkormányzati és központi költségvetési szervek
létszám adatai
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatása
Magyarország területén található a központi
címregiszterbe bejegyzett ingatlanok címadatai
Magyarországon bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek
adatai
Munkabaleseti táppénzes esetek

rendelkező év szeptember 15. és
a rendelkező évet követő év
január 31.
tárgyidőszakot követő 45. nap

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő május 30.

2483

FADN (Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózat)

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ

tárgyidőszakot követő 270. nap

1217/2009

2484

Központ, elkülönített alapok és TB KIVES fájlok

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyhót követő 10. nap

479/2009/EK
1221/2002/EK

2485

Személyi szintű havi munkaügyi adatok a
Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő
szervezetekről
Agrárkamarai tagjegyzék

AÁ

Havonkénti

Magyar Államkincstár

tárgyhónapot követő hónap 25.

AÁ

Évenként háromszori

Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara

A köznevelésben, felsőoktatásban és doktori
képzésben résztvevő tanulók, hallgatók adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Oktatási Hivatal

2478

2480
2481

2486

2488

(1)

SZJA 1%-os felajánlók demográfiai adatai és az 1%-os felajánlások

(1)

Önkormányzati és központi költségvetési szervek létszám adatai;

(1)

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatása jogcímek szerint;

(1)

Magyarország területén található a központi címregiszterbe bejegyzett ingatlanok címadatai.;

(1)

A személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatok minden magyarországi bejelentett lakcímmel
rendelkező természetes személyre egyedi azonosításra alkalmas módon;

Rendelet

(1)

A biztosított alkalmazottak három napnál hosszabb keresőképtelenséggel járó munkabaleseti táppénzes
eseteinek száma az úti balesetek következtében igénybe vett táppénzes esetek nélkül.;

Rendelet
Rendelet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

bruttó beruházás;
eredmény kimutatás;
földbérleti díjak megyénként;
föld árak;
föld területek;
munkaerő;
mezőgazdasági szolgáltatások árbevétele;

(1)

Az államháztartás központi alrendszerének bevételei és kiadásai KIVES szerkezetben;

(1)

Személyi szintű havi munkaügyi adatok a Központosított illetményszámfejtési rendszerben lévő szervezetekről;

április, augusztus, december

(1)
(2)
(3)

Agrártevékenységi körök;
Címadatok;
Üzletipartner adatok;

tárgyidőszakot követő május 31.

(1)

A Közoktatási Információs Rendszerben (KIR) szereplő minden természetes személyre vonatkozó iskolázottsági
adatai egyedi azonosításra alkalmas módon.;
A Felsőoktatási Információs Rendszerben (FIR) szereplő minden természetes személyre vonatkozó iskolázottsági
adatok egyedi azonosításra alkalmas módon.;

Rendelet
458/2007/EK

(2)

2489

Csecsemőgondozási díjban (CSED), gyermekgondozási
díjban (GYED), örökbefogadói díjban (ÖFD), valamint
táppénzben részesülők adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

tárgyidőszakot követő május 1.

(1)
(2)
(3)
(4)

Csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülők adatállománya;
Gyermekgondozási díjban (GYED) részesülők adatállománya;
Táppénzben részesülők adatállománya;
Örökbefogadói díjban (ÖFD) részesülők állománya;

2490

Gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
gyermeknevelési támogatásban (GYET), valamint
fogyatékossági támogatásban részesülők adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

Tárgyidőszakot követő május 31.

(1)
(2)
(3)

Gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülők adatállománya;
Gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülők adatállománya;
Fogyatékossági támogatásban részesülők adatállománya;

2491

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatásokat, valamint szociális pénzbeli és
természetbeni ellátásokat igénybevevők adatai
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülők adatai
Külföldi lakóhelyű magyar nők külföldön született
gyermekei után járó anyasági támogatások

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

tárgyidőszakot követő május 31.

(1)
(2)

Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatásokat igénybevevők adatállománya;
Pénzbeli és természetbeni ellátásokat igénybevevők adatállománya;

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Államkincstár

tárgyidőszakot követő május 31.

(1)

Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők adatállománya;

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő év június 30.

(1)

Az újszülött és az anya legfontosabb jellemzői egyedi szinten: születési hely és idő, állampolgárság, valamint a
gyermek neme.;

2494

Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK)
szálláshely adatai

AÁ

Havonként ill.
évenként

Magyar Turisztikai Ügynökség

tárgyhót követő 6. nap

(1)
(2)
(3)
(4)

Szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatok;
Szálláshelyek vendégforgalma nemzetközi bontásban;
Szálláshelyek kapacitás adatai;
Szálláshelyek árbevétele, egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai;

2495

Kitermelt és kitermelhető vagyon

AÁ

Évenként kétszeri

(1)

A kitermelt és kitermelhető vagyon tömege;

2496

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak a jogosultság
jogcíme szerint (TAJ-BSZJ nyilvántartás)

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Bányászati és Földtani április és szeptember
691/2011/EU
Szolgálat
Nemzeti Egészségbiztosítási
Tárgyidőszakot követő május 31.
Alapkezelő

(1)

Egészségügyi szolgáltatásra jogosultak személyes adatai a jogosultság jogcíme szerint, egyedi azonosításra
alkalmas módon;

2497

Személyi jövedelemadó bevallást benyújtók adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

(1)

Személyi jövedelemadó bevallást benyújtó természetes személyek cím adatai;

2498

Kockázati tőkebefektetésekkel támogatott startup
vállalkozások nyilvántartott adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

(1)
(2)

A támogatásban részesülő vállalkozások azonosító adatai;
A támogatott tevékenység TEÁOR szerinti bontásban, régió szerinti bontásban és a tevékenység innovatív
tulajdonsága szerint;
Az Alap adatai (neve, végső futamideje);

2492
2493

tárgyidőszakot követő augusztus
15.
tárgyévet követő 59. nap

Rendelet

(3)

2499

Munkaügyi adatok a Honvédelmi Minisztérium
számfejtési köréből, az adminisztratív forrásból
származó adatok kiegészítéséhez
MNB Felügyeleti díj

AÁ

Havonkénti

Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ

Tárgyhót követő 20. nap

AÁ

Évenkénti

Magyar Nemzeti Bank

Tárgyévet követő február 28.

2502

Külföldről Magyarországra folyósított nyugdíjakkal,
ellátásokkal kapcsolatos létszámadatok

AÁ

Évenkénti

Magyar Államkincstár

Tárgyévet követő május 31.

2503

Minősített K+F tevékenységeket végzők listája

AÁ

Évenkénti

Pályázat útján K+F célú támogatást elnyertek listája

AÁ

Évenkénti

2505

Garanciaalapok és egyéb pénzügyi alapok éves
jelentései

AÁ

Évenkénti

Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala
K+F célú támogatást kezelő
közigazgatási szervek
Magyar Nemzeti Bank

Tárgyévet követő 31. nap

2504

2506

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hivatal, a Médiatanács, AÁ
és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
pénzügyi adatai

Negyedévenkénti,
évenkénti

Kormányzati szektor
szervezetei

2507

Háttérlevegőszennyezettségi információk

AÁ

Évenként egyszeri

2508

Országos meteorológiai átlagadatok

AÁ

Havonkénti

2509

A nem állami köznevelési intézmények oktatási
AÁ
kiadásai
A gyermekek, tanulók létszáma feladatellátási hely
AÁ
típusonként, munkarendenként, I. félév, illetve II. félév
adata (KIR-SZNY)
A gyermekek, tanulók létszáma életkor, lakóhely
AÁ
települése, feladatellátási hely típusa, munkarend
szerint (adott tanévben a korév szerint vizsgált időszak:
adott év január 1. - december 31.) (KIR-SZNY)

2500

Rendelet
549/2013/EU

(1)

Azon munkavállalók adóazonosító adata, melyek munkáltatója a Q ágazatba tartozik;

(1)

MNB Felügyelti díj díjfizetők szerinti bontásban;

(1)

Külföldről Magyarországra folyósított nyugdíjakkal, ellátásokkal kapcsolatos létszámadatok. Éves, aggregált adat
forintban megadva.;

(1)

Minősített K+F tevékenységet végző vállalkozás és szervezet adatai;

Rendelet

(1)

A pályázó adatai, a tárgyévben kifizetett páyázati összegek és egyéb ismérvei;

Rendelet
Rendelet
Rendelet

(1)

Garancia alapok és egyéb pénzügyi alapok éves jelentése;

Tárgynegyedévet követő 30.
479/2009/EK
nap, Tárgyévet követő július 31. 1221/2002/EK
549/2013/EU

(1)
(2)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hivatal, a Médiatanács, és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap
pénzügyi adatai;
Garancia alapok éves jelentése;

Országos Meteorológiai
Szolgálat

tárgyévet követő május 31.

(1)
(2)
(3)

Néhány légköri szennyezőanyag évi átlagos regionális háttér-koncentrációja;
A kén és a nitrogén nedves ülepedése (kén- illetve nitrogénegyenértékben);
A szervetlen ionok csapadékvízben mért koncentrációjának alakulása a háttérállomások mérései alapján;

Országos Meteorológiai
Szolgálat
Oktatási Hivatal

tárgyidőszak végét megelőző 10.
nap
tárgyévet követő május 31.

(1)

Adott hónapra vonatkozólag országos csapadék és középhőmérsékleti átlagadatok;

Évenként egyszeri

(1)

A nem állami köznevelési intézmények oktatási kiadási, bevételi, illetve vagyonadatai;

Évenként kétszeri

Oktatási Hivatal

november 30., március 1.

(1)

A gyermekek, tanulók létszáma feladatellátási hely típusonként, munkarendenként, I. félév, illetve II. félév adata;

Évenkénti

Oktatási Hivatal

május 20.

(1)

A gyermekek, tanulók létszáma életkor, lakóhely települése, feladatellátási hely típusa, munkarend szerint (adott
tanévben a korév szerint vizsgált időszak: adott év január 1. - december 31.) (KIR-SZNY)

Évenkénti

Oktatási Hivatal

május 20.

(1)

Az Unesco/OECD/Eurostat felé történő közös adatszolgáltatás (UOE) beiratkozott tanulókra, hallgatókra, új
belépő hallgatókra, oktatási személyzetre, oszályszámokra, végzettekre, illetve pénzügyi adatokra vonatkotó
validált adattáblái (ENRL, ENTR, PERS, CLASS, GRAD, FIN)

2516

Az Unesco/OECD/Eurostat felé történő közös
AÁ
adatszolgáltatás (UOE) beiratkozott tanulókra,
hallgatókra, új belépő hallgatókra, oktatási
személyzetre, oszályszámokra, végzettekre, illetve
pénzügyi adatokra vonatkotó validált adattáblái (ENRL,
ENTR, PERS, CLASS, GRAD, FIN)
Bankfiók léte
AÁ

Évenkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgyévet követő augusztus 31.

(1)

Bankfiókok

2517

E-számla adatok

AÁ

Negyedévenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Tárgynegyedévet követő 30. nap 549/2013/EU

(1)

E-számla negyedéves adatok;

2519

Beruházási célú hitelek adatainak átvétele a jegybanki
hitelregiszterből

AÁ

Havonkénti

Magyar Nemzeti Bank

tárgyidőszakot követő második
hónap utolsó munkanapja

(1)
(2)

Speciális keretjellegű instrumentumok meghatározott adatai;
Nem speciális keretjellegű és nem keretjellegű instrumentumok meghatározott adatai;
Folyósítás meghatározott adatai;

2520

Multinacionális vállalatcsoport országonkénti jelentése AÁ

Évenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő február 28-a

(1)
(2)

Évi 750 millió EUR-t meghaladó árbevételt elérő multinacionális vállalatcsoportok adatai (név, cím, pénzügyi
adatok);
A vállalatcsoport tagjaira vonatkozó adatok;

2526

Szarvasmarha egyedek részletes adatai

AÁ

Évenként kétszeri

tárgyhót követő 15. nap

(1)

Szarvasmarha egyedek részletes adatai;

2527

A család- és gyermekvédelmi központok adatai

AÁ

Évenként egyszeri

Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal
Magyar Államkincstár

a tárgyévet követő január 31.

Rendelet

(1)

Központok: Óvodai és iskolai szociális munkára vonatkozó adatok

2528

Társasági adóadatok (29-es bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

Rendelet

(1)

T-1 évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési
hozzájárulásról;

2529

Társasági adóadatok (29EUD bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

Rendelet

(1)

Bevallás a T-1. évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, az energiaellátók jövedelemadójáról, az innovációs
járulékról, a hitelintézetek különadójáról illetve a szakképzési hozzájárulásról és a növekedési adóhitelről az
előtársaságok, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó, valamint a forintról devizára, devizáról forintra, devizáról
más devizára áttérő adózók részére;

2530

Társasági adaóadatok (43-as bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

Rendelet

(1)

2531

Társasági adóadatok (71-es bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

Rendelet

(1)

Bevallás az egyszerűsített vállalkozói adóról, az egyéni vállalkozó járulékairól, valamint az általános forgalmi
adóról, a szakképzési hozzájárulásról, továbbá a társasági adókötelezettségről, adatszolgáltatásról és az osztalék
utáni adót kiváltó adóról, innovációs járulék előlegről és járulékról az egyszerűsített vállalkozói adó alany részére;
Bevallás a tevékenységét T-1. évben megszüntető, átalakulással megszűnő, a kisadózó vállalkozások tételes
adóját vagy a kisvállalati adót T-1. évben vagy T. évtől választó évtől választó adózók részére;

2511

2512

2513

Tárgyévet követő 20. nap
a tárgyévet követő július 31.

479/2009/EK

Rendelet

912/2013/EU

Rendelet

2532

Társasági adóadatok (KATA bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

2533

Társasági adóadatok (KIVA bevallás adatai)

AÁ

Évenként kétszeri

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

2535

A nem állami szakképző intézmények oktatási kiadásai AÁ

Évenkénti

2537

Egyszerűsített és hagyományos honosítási eljárásban
résztvevők adatai

AÁ

Folyamatos

2538

Elemi adatok a Nemzeti Szívinfarktus Regiszterből

AÁ

2539

Bankkártya forgalmi adatok

8043

8047
8048

Rendelet

(1)

KATA Nyilatkozat és adatszolgáltatás megszerzett bevételről Bevallás 40 százalékos mértékű adóról, társasági
adóról kisadózó vállalkozás részére T-1. évre;

tárgyévet követő augusztus 1. és 549/2013/EU
december 1.

(1)

Kisvállalati adóról és egyéb kötelezettségekről (társasági adó, innovációs járulék, osztalék utáni adót kiváltó adó)
szóló KIVA bevallás;

Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Hivatal
Budapest Főváros
Kormányhivatala

Május 31.

(1)

A nem állami szakképzési intézmények oktatási kiadási, bevételi, illetve vagyonadatai;;

Tárgyidőszakot követő 15. nap

(1)
(2)

Klasszikus honosítási eljárásokban honosított személyek adatai;
Egyszerűsített honosítási eljárások honosított személyek adatai;

Évenkénti

Gottsegen György Országos
Kardiológiai Intézet

tárgyévet követő április 30.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Személyes adatok;
Kórházi felvételi adatok
Kórelőzményi adatok
Kezelési adatok
Távozási adatok

AÁ

Negyedévenkénti

Magyar Nemzeti Bank

Tárgyidőszakot követő 40. napig
nyers, nem ellenőrzött adatok
átadása, majd tárgyidőszakot
követő 70. napig a már
ellenőrzött adatok átadása

(1)
(2)

bankkártya forgalmi adatok - kibocsátói oldal
bankkártya forgalmi adatok - elfogadói oldal

Népszámlálás előkészítésére átvett adatállományok
leválasztott címadatai

AÁ

Egyéb

Népszámlálás előkészítéséhez
címadatokat szolgáltató
kormányzati intézmények

együttműködési
megállapodások alapján változó

(1)

Kormányzati forrásokból átvett adminisztratív adatokból leválogatott és összefűzött címadatok;

Foglalkoztatók biztosítotti bejelentő és
változásbejelentő adatai
Nyilvántartott álláskeresők egyedi adatai

AÁ

Hetenkénti

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

megállapodás szerint

(1)

biztosítottak adatai a folglakoztatók bejelentése alapján;

AÁ

Hetenkénti

Innovációs és Technológiai
Minisztérium

megállapodás szerint

(1)

nyilvántartott álláskeresők adatai;

