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1
Nyilván

tartási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1229 Hatósági statisztika Évenkénti

közigazgatási 

hatósági ügyekben 

eljáró 

államigazgatási 

szervek, helyi 

önkormányzatok

a tárgyévet követő 

január 31.

Hatósági Statisztika 

elektronikus 

rendszer

(1) Hatósági eljárásokban született döntések;

(2) Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye;

(3) Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye;

(4) Hatósági ellenőrzések száma;

(5) Megkeresések száma;

(6) Eljárási költség;

(7) Ügyfelek száma;

(8) Kirendelt szakértők száma;

(9) Ügyintézők száma;

(10) Eljárások száma;

(11) Végrehajtási eljárások.

3 1621
Önkormányzati 

törzsadattár
Évenkénti

fővárosi és 

vámegyei 

kormányhivatalok

a tárgyévet követő 

február 20.

NJT Törvényességi 

Felügyelet Írásbeli 

Kapcsolattartás

(1) Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok);

(2) A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége.

4 1622

Önkormányzati 

törvényességi 

felügyeleti statisztika

Évenkénti

fővárosi és 

vármegyei 

kormányhivatalok

a tárgyévet követő 

január 20.

NJT Törvényességi 

Felügyelet Írásbeli 

Kapcsolattartás

(1) a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése;

(2) a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma;

(3) a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma;

(4) az el nem fogadott törvényességi felhívások száma;

(5) a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma;

(6) a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma;

(7) a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma.

5 2118

Külföldiek 

magyarországi 

ingatlanszerzésének 

engedélyezéséről 

szóló statisztika

Évenkénti

fővárosi és 

vármegyei 

kormányhivatalok

a tárgyévet követő 

február 15.

(1) Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai;

(2) Ingatlanszerzők állampolgársága;

(3) Megszerzett ingatlan adatai;

(4) Az ingatlanszerzés jogcíme.

6 2350

A jegyző hatáskörébe 

tartozó birtokvédelmi 

eljárások statisztikája

Évenkénti

a helyi 

önkormányzatok 

jegyzői, fővárosi és 

vármegyei 

kormányhivatalok

a tárgyévet követő 

január 31.

(1) A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma;

(2) A birtokvédelmi eljárásokban született döntések;

(3) A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok;

(4) A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma;

(5) A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma.

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

"8.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 

S t a t i s z t i k a i  a d a t g y ű j t é s - s t a t i s z t i k a i  a d a t á t v é t e l

MINISZTERELNÖKSÉG



7 2453

Keskeny nyomtávú 

vasúti infrastruktúra, 

közlekedési 

eszközök, üzemi és 

szállítási 

teljesítmények adatai

Évenkénti

keskeny nyomtávú 

vasúti 

pályahálózaton 

vasúti 

személyszállítási 

szolgáltatást vagy 

vasúti 

árutovábbítást 

végző szervezet

a tárgyévet követő 

április 30.
KSH Elektra

(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;

(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;

(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;

(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;

(5) Személyforgalmi adatok;

(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;

(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;

(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;

(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.
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