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Nyilvánt

artási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1434

Jelentés a 

felsőoktatási 

intézmények első 

félévi és második 

félévi helyzetéről

Évenként 

kétszeri

felsőoktatási 

intézmények

első félévről: 

november 15., 

második félévről: 

április 15.

Felsőoktatási 

Információs 

Rendszer

(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség 

szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként;

(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként;

(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben;

(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége;

(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben;

(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma;

(7) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben;

(8) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága.

3 1435

Jelentés az év 

folyamán 

oklevelet 

tudományos 

fokozatot címet és 

felsőfokú illetve 

szakirányú 

szakképzettséget 

szerzett 

hallgatókról

Évenkénti
felsőoktatási 

intézmények

a tárgyévet követő 

január 20.

Felsőoktatási 

Információs 

Rendszer

(1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, 

valamint korév és képzési szint szerint.

  7.melléklet a .../2022. (... . ... ) Korm. rendelethez                                                                                                           Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

"7. 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
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*= statisztikai adatátvétel 

Kulturális és Innovációs Minisztérium
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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.

5 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).

6 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).

7 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).

8 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).
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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).

10 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).

11 1451
Jelentés a 

hangversenyekről
Évenkénti

Hangversenyszervez

ő 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.

12 2220

Adatszolgáltatás a 

nem állami 

felsőoktatási 

intézmények 

oktatási 

kiadásairól

Évenkénti

A nem állami 

felsőoktatási 

intézmények

a tárgyévet követő 

május 31.

(1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai.



13 2536

Adatszolgáltatás a 

szakképző 

intézmények 

tevékenységéről

Évenkénti

szakképző 

intézmények és 

többcélú szakképző 

intézmények

október 15.

Szakképzés 

Információs 

Rendszere 

(KRÉTA)

(1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága);

(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;

(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként: 

osztályok, termek, tanulók, egyéni tanulmányi rendű tanulók, igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb 

alkalmazottak száma, végzettek száma (szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, 

nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok, 

szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve 

nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók;

(4) Adatok a kollégiumi ellátásról;

(5) Szakképző intézmények működési helyenkénti adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek 

száma);

(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői.

"


