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1
Nyilvánt

artási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1222

Személy- és 

járműforgalmi 

jelentés

Havonkénti rendőrség

a tárgyidőszakot 

követő hó 5. 

munkanap

(1) A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok

3 1228

Egységes 

nyomozó hatósági 

és ügyészségi 

bűnügyi statisztika 

(azonos a Legfőbb 

Ügyészség 2341 

számú 

adatgyűjtésével)

Havonkénti

rendőrség, 

ügyészség, 

Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal

minden hónap ötödik 

napját követő első 

munkanap

(1) Eljárási adatok

(2) Bűncselekményi adatok

(3) Elkövetői adatok

(4) Sértetti adatok

(5) A büntetőeljárás alá vont jogi személlyel kapcsolatos adatok

4 2349*

Jelentés a büntetés-

végrehajtási 

pártfogó felügyelői 

tevékenységről

Félévenkénti

Büntetés-

végrehajtás 

Országos 

Parancsnoksága

a tárgyfélévet követő 

hó 10. nap

(1) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a tárgyidőszakot megelőző 

időszakról

(2) Folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén

(3) Folyamatban maradt ügyek száma

(4) A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban

(5) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban

(6) A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban

(7) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban

(8) Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban

(9)Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban

(10) Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban

(11) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(12) Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban

(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban

(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma

(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban

(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban

(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma

(19) Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma

(20) Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(21) Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban

(22) Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

"

  3.melléklet a .../2021. (... . ... ) Korm. rendelethez                                                                                                           Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

"3. melléklet a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelethez                                                                A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti

                                                                                                                                                                   statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

                                                                                                                                                                           törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

*= statisztikai adatátvétel 
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