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Nyilván

tartási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1410

Adatszolgáltatás a 

köznevelési 

intézmények 

tevékenységéről

Évenkénti köznevelési intézmények Október 15.

(1) Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)

(2) Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatot végző pedagógusok továbbképzésben 

való részvételéről

(3) A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok alábontása, valamint szakképző intézmény által ellátott 

köznevelési alapfeladatokra vonatkozó alábontás: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, 

végzettek száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók száma, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János 

programban résztvevő tanulók, mulasztási adatok

(4) Alapfokú művészetoktatás jellemzői

(5) Adatok a kollégiumi ellátásról

(6) pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás; továbbtanulási, pályaválasztási 

tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; 

szakértői bizottsági tevékenység)

(7) Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai, valamint szakképző intézmény által ellátott köznevelési alapfeladatokra vonatkozó feladatellátási helyenkénti 

adatok (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)

(8) Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai

(9) Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai

3 1438

Jelentés a 

közművelődési 

tevékenységekről

Évenkénti

Valamennyi alapfeladatként 

közművelődési tevékenységet 

folytató költségvetési szerv, 

civil szervezet (civil társaság, 

egyesület, alapítvány), 

közalapítvány, gazdasági 

társaság, vállalkozás, egyéni 

vállalkozás

a tárgyévet követő 

március 1.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának infrastruktúrája, munkaügyi adatok, 

pénzügyi adatok, informatikai ellátottság, közművelődési alapszolgáltatások)

(2) A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések;Ismeretterjesztés; Táborok;Kiállítások, 

műsorok, rendezvények;Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai 

programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók; Székhelyen kívül végzett tevékenység;Székhely, telephely településen, de nem a 

tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló programok; Fogyatékos személyek akadálymentes hozzáférhetőségével kapcsolatos tevékenység; Hátrányos helyzetű 

településeken végzett szociokulturális tevékenység

4 1441

Jelentés a 

magyarországi 

állatkertek, vadasparkok 

és kultúrparkok 

tevékenységéről

Évenkénti
állatkertek vadasparkok 

kultúrparkok

a tárgyévet követő 

január 31.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya

(2) Állatkertek látogatottságának jellemzői

(3) Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés, kiadott ismerethordozók

(4) Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

5 1442

Jelentés a könyvtárak 

helyzetéről és 

tevékenységéről

Évenkénti

települési, munkahelyi, 

felsőoktatási és 

szakkönyvtárak, nemzeti 

könyvtár

a tárgyévet követő 

március 15.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) A könyvtári telephelyek adatai ( száma, alapterület, nyitva tartás)

(2) A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok

(3) A könyvtárhasználat adatai

(4) Könyvtári programok és képzések

(5) Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról

(6) A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai

(7) A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
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6 1444
Muzeális intézmények 

adatai
Évenkénti muzeális intézmények

a tárgyévet követő 

január 31.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga

(2) A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak

(3) Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása

(4) Muzeális intézmények kutatásai, publikációi

(5) Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai

(6) Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)

(7) Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)

(8) Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói

(9) A muzeális intézmény adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

7 1445 Jelentés a kiállításokról Évenkénti kiállítást szervezők
a tárgyévet követő 

március 1.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma);

(2) A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok);

8 1446
Jelentés a levéltárak 

működéséről
Évenkénti levéltárak

a tárgyévet követő 

március 1.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) A levéltári anyag feldolgozása;

(2) A levéltári anyag mennyiségének változása;

(3) A levéltári anyag rendezettsége;

(4) Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál;

(5) A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység;

(6) A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok;

(7) A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások;

(8) Tudományos és közművelődési feladatok;

(9) A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság);

9 1447

Jelentés az előadó-

művészeti szervezetek 

(színházak és 

táncegyüttesek) 

tevékenységéről

Évenkénti

EMTV. hatálya alá eső előadó-

művészeti szervezetek - 

színházak, szabadtéri 

színházak, opera, 

táncegyüttesek

a tárgyévet követő 

február 15.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) A színházak, táncegyüttesek és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint;

(2) Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám);

(3) Színházi (opera), táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben);

(4) Az év folyamán bemutatott és felújított darabok;

(5) A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai;

(6) Vendégszereplő színházi (opera) társulatok, táncegyüttesek adatai;

(7) A színház, táncegyüttes (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság);

10 1451
Jelentés a 

hangversenyekről
Évenkénti

Hangversenyszervező 

szervezetek, Emtv. hatálya alá 

eső előadó-művészeti 

szervezetek, - zenekarok, 

énekkarok

a tárgyévet követő 

február 15.

KultStat Kulturális 

Statisztikai 

Rendszer

(1) Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma);

(2) Hangverseny bérletezés adatai;

(3) Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai;

11 1477

Az egészségügyi 

intézmények 

árinformációi

Negyedévenkénti

, évenkénti

A közszolgáltatásban 

résztvevő valamennyi fekvő és 

járóbeteg szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézmény, és az 

Országos Mentőszolgálat

a tárgynegyedévet 

követő 1. nap, és a 

tárgyévet követő 

június 30.

(1) Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület, mennyiség és egységár 

szerint);

(2) Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól;

12 1485

Beszámoló jelentés a 

foglalkozás-

egészségügyi 

alapszolgálatok 

munkájáról

Évenkénti
foglalkozás-egészségügyi 

tevékenységet végző orvosok

a tárgyévet követő 

február 15.

(1) A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai;

(2) A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői;

(3) A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök;

(4) Munkahigiénés feladatok;

(5) A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata;

(6) Egészségmegőrző tevékenység;

13 1498

Jelentés az egyes 

egészségügyben 

használt eszközök 

állományának 

változásáról

Eseményhez 

kötődő, 

évenkénti

Állami tulajdonban, 

önkormányzati tulajdonban 

vagy magántulajdonban álló 

fekvőbeteg és önálló járóbeteg 

ellátó intézmények, orvos- és 

egészségtudományi 

egyetemek, egyházak, 

honvédség fekvőbeteg 

intézményei

a tárgyhót követő 

hó 15., a tárgyévet 

követő január 31.

(1) Jelentés az endoszkópok; betegmegfigyelő és elllenőrző rendszerek; újraélesztés eszközei; nagyfrekvenciás sebészeti (dia termiás) eszközök; operációs 

mikroszkópok,kolposzkópok; inkubátorok; dializáló berendezések; ultrhangos vágók, zúzók; röntgendiagnosztikai berendezések; röntgenterápia készülékei; 

nukleárdiagnosztikai készülékei; nukleárterápia készülékei;műtő-vizsgáló lámpák; sterilizáló berendezések; kórbonctan-kórszövettan eszközei; altatók, altató-lélegeztetők; 

lélegeztetők állományának változásáról (állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése, gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés 

időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.;



14 1501

Jelentés a közforgalmú 

gyógyszertárak 

támogatott és nem 

támogatott 

gyógyszerforgalmáról 

(gyógyszertáranként, 

gyógyszerenként, 

megyénként és országos 

összesítésben)

Havonként ill. 

évenként

Közforgalmú gyógyszertárak 

és intézeti gyógyszertárak 

közvetlen lakossági 

gyógyszerellátást végző 

részlegei (Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

által)

a tárgyidőszakot 

követő második hó 

1., ill. a tárgyévet 

követő február 15.

(1) Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként;

(2) Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és 

dobozszámának feltűntetésével);

(3) Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és 

dobozszámának feltűntetésével;

(4) Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével);

(5) Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a dobozszámának feltüntetésével;

(6) Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben;

15 1514

Havi 

Egészségbiztosítási 

statisztikai jelentés

Havonkénti
társadalombiztosítási 

kifizetőhelyek

a tárgyidőszakot 

követő hó 11. napja

(1) Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok;

(2) Keresőképtelenségre vonatkozó adatok;

(3) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok;

(4) Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai;

(5) Csecsemőgondozási díj adatai;

(6) Gyermekgondozási díj adatai;

(7) Örökbefogadói díj adatai;

16 1576

Jelentés az egészségügyi 

ellátás beruházási és 

felújítási kiadásainak 

alakulásáról

Évenkénti

(1) A közszolgáltatásban 

résztvevő valamennyi fekvő és 

járóbeteg szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézmény, az 

Országos Mentőszolgálat, az 

Országos Vérellátó Szolgálat; 

és a magánszolgáltatásban 

résztvevő valamennyi fekvő és 

járóbeteg szakellátást nyújtó 

egészségügyi intézmény, 

amennyiben vagy éves nettó 

árbevétele vagy a tárgyévi 

beruházása eléri a 100 millió 

forintot.

(2) A települési 

önkormányzatok

a tárgyévet követő 

március 31.

(1) Egészségügyi intézmények beruházási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;

(2) Egészségügyi intézmények felújítási (épület, gép-műszer) adatai források szerint;

17 1578
Jelentés a 

gyógyszertárakról
Évenkénti

Valamennyi működési 

engedéllyel rendelkező 

közforgalmú és intézeti 

gyógyszertár az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet 

közreműködésével

a tárgyévet követő 

február 28.

(1) Intézeti gyógyszertárat működtető kórház adatai;

(2) Intézeti gyógyszertár elhelyezkedésre vonatkozó adatok;

(3) Intézeti gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;

(4) Intézeti gyógyszertár által végzett szakfeladatok;

(5) Intézeti gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;

(6) Fiókgyógyszertár elhelyezkedésére vonatkozó adatok;

(7) Fiókgyógyszertár működésére vonatkozó adatok;

(8) Közforgalmú gyógyszertár elhelyezkedésére, és a működtető vállalkozásra vonatkozó adatok;

(9) Közforgalmú gyógyszertár gyógyszertárvezetőjére vonatkozó adat;

(10) Közforgalmú gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;

(11) Közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott személyekre vonatkozó adatok;

(12) Közforgalmú gyógyszertárak által végzett szakfeladatok;

(13) Kézi gyógyszertár elhelyezkedésére, a működtető orvosra vonatkozó adatok;

(14) Kézi gyógyszertár működésére vonatkozó adatok;



18 1626

Adatgyűjtés az 

egészségügyi ágazati 

munkaügyi és 

bérnyilvántartási 

rendszeréhez

Évenkénti

A nem MÁK számfejtési körbe 

tartozó, valamint a tárgyévben 

MÁK számfejtési körből 

kilépett érvényes működési 

engedéllyel rendelkező, 

közszolgáltatásban résztvevő 

egészségügyi szolgáltatók, 

kivéve: Magyar Honvédség 

Egészségügyi Központ, a 

központi illetményszámfejtési 

körbe (KIRÁ-ba) nem tartozó 

egyházi fenntartású szakorvosi 

fekvőbeteg-ellátó intézetek, 

valamint a fekvő vagy 

járóbeteg szakellátást nem 

nyújtó vállalkozási, vagy 

egyéni gazdasági tevékenység 

formájában működő 

egészségügyi szolgáltatók. 

a tárgyévet követő 

február 28.

(1)Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai;

19 1913

Havi jelentés a 

gyógyszer-

nagykereskedők 

gyógyszer 

kiszállításairól, valamint 

a gyógyszergyártók 

saját előállítású 

termékeinek 

kiszállításairól

Havonkénti

valamennyi, a Nemzeti 

Egészségbiztosítási Alapkezelő 

honlapján közzétett mindenkor 

hatályos gyógyszertörzsben 

szereplő gyógyszert kiszállító 

gyártó és gyógyszer-

nagykereskedő és saját 

előállítású a gyógyszertörzsben 

szereplő - termékeit kiszállító 

gyártó

a tárgyidőszakot 

követő hónap 15. 

nap

(1) Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer kiszállítási adatai;

(2) Gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek kiszállítási adatai a végfelhasználók számára;

20 1914

Jelentés a 

gyermekgondozási díjat 

és örökbefogadói díjat 

igénybevevőkről

Negyedévenkénti
társadalombiztosítási 

kifizetőhelyek

a tárgynegyedévet 

követő hónap 11. 

napja

(1) A gyermekgondozási díjat és örökbefogadói díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok;

(2) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj folyósítására vonatkozó adatok;

(3) A gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj kifizetett összegére vonatkozó adatok;

21 2395

Jelentés a lezárt 

keresőképtelen 

esetekről

Negyedévenkénti
társadalombiztosítási 

kifizetőhelyek

a tárgynegyedévet 

követő hónap 11.

(1) Lezárt keresőképtelenségi esetek;

(2) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai;

(3) Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása;

22 2396

Jelentés a 

csecsemőgondozási díjat 

igénybevevőkről

Negyedévenkénti
társadalombiztosítási 

kifizetőhelyek

a tárgynegyedévet 

követő hónap 11.

(1) Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok;

(2) A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok;

(3) A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok;

"


