Módszertani megjegyzések
Az adatok forrása – amennyiben nincs hivatkozás más adatforrásra – a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) adatgyűjtése. 2009-től az adatok publikálása az európai uniós
szabályozásoknak megfelelően a TEÁOR’08 nómenklatúra szerint történik.
A tárgyidőszakra vonatkozó adatok előzetesek, a korrekció miatt az év folyamán
módosulhatnak.
A kiadványban közölt adatok területi csoportosítása az adott év január 1-jei
közigazgatási beosztása szerint történt. Az ettől való eltérést lábjegyzetben jelöljük.
A százalék- és viszonyszámok számítása kerekítés nélküli adatokból történt. Az adatok
és a megoszlási viszonyszámok kerekítése egyedileg történt, ezért a részadatok összegei
eltér(het)nek az összesen adatoktól.
A népességre vetített mutatókat lakónépességi adatok alapján számítottuk.
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A megfigyelt statisztikai jelenség nem fordult elő.
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Az adat nem ismeretes.
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Nem közölhető adat.
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A mutató nem értelmezhető.
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A mutató értéke olyan kicsi, hogy kerekítve zérust ad.

kék színű szám

Előzetes adat.

Az ábrázolhatóság érdekében a megyenevek helyett egyes grafikonokon az alábbi
rövidítéseket alkalmaztuk:
Budapest
Bács-Kiskun
Baranya
Békés
Borsod-Abaúj-Zemplén
Csongrád
Fejér
Győr-Moson-Sopron
Hajdú-Bihar
Heves
Jász-Nagykun-Szolnok
Komárom-Esztergom
Nógrád
Pest
Somogy
Szabolcs-Szatmár-Bereg
Tolna
Vas
Veszprém
Zala
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DEMOGRÁFIAI HELYZET
Házasságkötés: a hivatalosan eljáró anyakönyvvezető előtt – két tanú jelenlétében –
kötött házasság.
Élveszületés (az ENSZ ajánlásának megfelelően): a magzat világrajövetele,
amennyiben az újszülött az életnek valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi
ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt.
Halálozás (az ENSZ ajánlásának megfelelően): az élet minden jelének végleges
elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor (az életműködésnek a születés utáni
megszűnése, a feléledés képessége nélkül).
Természetes szaporodás, fogyás: az élveszületések és a halálozások különbözete.
MUNKAERŐPIAC
Munkaerő-felmérés
A munkaerő-felmérés, ami a magánháztartásokra kiterjedő reprezentatív felvétel, a
15-74 éves személyek gazdasági aktivitásáról nyújt információt. Az adatgyűjtés célja, hogy a
foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását a nemzetközi statisztikai ajánlásoknak
megfelelően, a mindenkori munkaügyi szabályozástól, illetve annak változásától függetlenül,
a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) fogalmait felhasználva figyelje meg.
A magyar munkaerő-felmérés a vizsgált népességet egy meghatározott időszakban (a
kikérdezés hetét megelőző héten, a hetet hétfőtől vasárnapig számítva) végzett
tevékenységük alapján osztályozza.
Foglalkoztatott: aki az adott héten legalább egy órányi, jövedelmet biztosító munkát
végzett, vagy rendelkezett olyan munkahellyel, ahonnan átmenetileg (betegség, szabadság
stb. miatt) volt távol.
Munkanélküli: aki az adott héten nem dolgozott, és nincs is olyan munkája, amelyből
átmenetileg hiányzott; a kikérdezést megelőző négy hét folyamán aktívan keresett munkát; két
héten belül munkába tudott volna állni, ha talált volna megfelelő állást, illetve már talált munkát,
ahol 90 napon belül dolgozni kezd.
Gazdaságilag aktív: azok, akik megjelennek a munkaerőpiacon, azaz a
foglalkoztatottak és a munkanélküliek.
Gazdaságilag nem aktív: azok, akik a vonatkozási héten nem dolgoztak, illetve nem
volt rendszeres jövedelmet biztosító munkájuk, és nem is kerestek munkát, vagy kerestek, de
nem tudtak volna munkába állni.
Aktivitási arány: a gazdaságilag aktívak a megfelelő korcsoportba tartozó népesség
százalékában.
Foglalkoztatási arány: a foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó
népességhez viszonyított aránya.
Munkanélküliségi ráta: a munkanélküliek a megfelelő korcsoportba tartozó
gazdaságilag aktív népesség százalékában.
A Munkaerő-felmérés mintájába 1998 óta negyedévente közel 38 ezer címet keresnek
fel az összeírók. A közölt adatok teljeskörűsített negyedéves (éves) átlagok.
A kikérdezés 2012. első negyedévig papír alapú kérdőíven történt. Ettől kezdődően
indult a folyamatos áttérés a mobileszközös összeírásra.
2014 decemberétől a Munkaerő-felmérés adatainak teljeskörűsítése a 2011. évi
népszámlálás bázisán továbbvezetett népességszámon alapszik.
A munkaerő-felmérés mintájának hibaszámítása linearizált jackknife-módszerrel
történik. Az áttekintő táblázatok 2014. évre vonatkozó (új súlyozású) adatok mintavételi hibáit
(s.e.) 95%-os megbízhatósági szinten közlik.
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Intézményi munkaügyi adatgyűjtési rendszer
Alkalmazásban álló: az a munkavállaló, aki a munkáltatóval munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll, s munkaszerződése, munka-megállapodása alapján (legalább havi 60
munkaóra teljesítés esetén), munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett. Az
alkalmazásban állók száma tartalmazza a korábban ún. további munkaviszonyban állók között
jelentett munkavállalók számát is. A KIR-ből (Központi Illetményelszámolási Rendszer)
származó munkaügyi adatok feldolgozása a tényleges intézményi szerkezetben és FEORbesorolás szerint történik. A statisztikai állományi létszámadat magában foglalja a
munkáltatóval munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyeket a munkából
meghatározott okokból (szülési szabadság, gyermekgondozási ellátás igénybevétele, egy
hónapot meghaladó betegség, fizetés nélküli szabadság miatt stb.) távollevők kivételével.
A keresetek minden esetben a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vonatkoznak.
Átlagkereset: a teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére fizetett keresettömeg
(bérköltség) egy főre jutó havi átlaga. Bruttó kereset: a személyi jövedelemadót, az
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a munkavállalói járulékot is tartalmazó
alapbér és egyéb jogcímeken fizetett kereseti elemek (bérpótlék, kiegészítő fizetés, prémium,
jutalom, 13. és további havi fizetés) összege. Nettó átlagkereset: a bruttó átlagkeresetből
gazdálkodó szervezetenként a mindenkori munkavállalói járulék, a személyi jövedelemadó,
valamint az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulék levonásával számított adat. A nettósítás
csak az összes munkavállalót érintő levonásokat kezeli, így a korábbi gyakorlatnak
megfelelően nem számol az 1999-től bevezetett gyerekek utáni családi adókedvezmény,
illetve az egyéb adókedvezmények hatásával. A személyi jövedelemadó kiszámítása az szjatörvényben szereplő – az adott évre érvényes – szabályok szerint történik.
A munkajövedelem (munkavégzéshez kötődő jövedelem) a hazai kereseti elemeken
felüli pénzbeli, illetve természetbeni juttatásokat is tartalmazza, melyek a nemzetközi
ajánlások szerint részei a keresetnek. Ilyen például a külföldi kiküldetésnek a munkabér
összegét meghaladó díjazása, a lakhatási költségtérítés, az étkezési térítés, a munkába járás
költségének térítése, a kizárólag saját használatra biztosított cégautóval kapcsolatos
költségtérítések, a jubileumi jutalom, a tárgyjutalmak stb.
Az adatszolgáltatók köre: a 4 főnél többet foglalkoztató megyei/budapesti székhelyű
vállalkozások, létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési intézmények, valamint a kijelölt
nonprofit szervezetek.
Nemzetgazdasági Minisztérium adatközlése
Nyilvántartott álláskereső: az a személy, aki a munkaviszony létesítéséhez szükséges
feltételekkel rendelkezik, oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat,
öregségi nyugdíjra nem jogosult, rehabilitációs járadékban nem részesül, az alkalmi
foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, egyéb
kereső tevékenységet sem folytat, elhelyezkedése érdekében az állami foglalkoztatási
szervvel együttműködik, és akit az állami foglalkoztatási szerv álláskeresőként nyilvántart.
Munkavállalási korú népesség: a 15–64 éves népesség.
Nyilvántartott pályakezdő álláskereső: az a nyilvántartott álláskereső, aki a 25.
életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – nem töltötte be és a
munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezett: További feltétel, hogy
álláskeresési támogatásra a tanulmányainak befejezését követően nem szerezett
jogosultságot.
Bejelentett betöltetlen álláshely: a december 20-án fennálló ismert álláshely, amelyet
a munkáltató bejelentett vagy a munkaügyi központ feltárt.
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Álláskeresési járadékban részesülő: a nyilvántartott álláskeresők közül az, aki
álláskeresővé válásukat megelőzően járulékfizetési kötelezettségüknek eleget tett, és így a
foglalkoztatási törvényben meghatározottak szerint álláskeresési járadék folyósítására
jogosultságot szerezett.
Álláskeresési segélyben részesülő: a nyilvántartott álláskeresők közül az, a) aki
minimum 180 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette, b) aki
minimum 200, maximum 364 nap munkaviszonnyal rendelkezik és c) akinek a kérelem
benyújtásakor a reá irányadó nyugdíjkorhatár betöltéséhez legfeljebb 5 év hiányzik és a
legalább 140 napra megállapított álláskeresési járadék folyósítási idejét kimerítette.
2011. szeptember 1-jétől megváltoztak az álláskeresési segély megállapításának és
folyósításának feltételei. Az „a” és „b” típusú ellátási forma megszűnt, a „c” ellátási formát
nyugdíj előtti álláskeresési segély elnevezésként az álláskeresők továbbra is igényelhetik, a
legalább 140 napos álláskeresési járadékra való jogosultság (és kimerítés) 90 napra
lecsökkent. 2012. január 1-jétől megváltoztak a nyugdíj előtti álláskeresési segély
megállapításának feltételei (Flt.).
Szociális ellátásban részesülő: az a nyilvántartott álláskereső, aki hátrányos
munkaerő-piaci helyzetű aktív korú és jövedelme kiegészítésére, pótlására pénzbeli szociális
ellátásban részesül. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény hatályos változata alapján jelenleg a rendszeres szociális segélyben, illetve a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők tartoznak e kategóriába.)
A 44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet 2013. július 1-ei hatálybalépésének
eredményeképpen egyes munkaügyi kirendeltségek területi illetékessége megváltozott. Az
illetékesség-változásban 67 kirendeltség érintett, 213 település illetékessége változott meg,
míg létrehozásra került 3 új kirendeltség (Devecser, Derecske, Nyíradony), amelyek 5
kirendeltségtől 39 települést kaptak. További változás, hogy Balatonvilágos település
Veszprém megyéből átkerült Somogy megyébe. Ezért a két megye adatai a 2013/3-as számtól
korlátozottan hasonlíthatóak össze.
GAZDASÁGI SZERVEZETEK
Regisztrált szervezet: a megfigyelés időpontjában adminisztratív nyilvántartások
szerint jogilag létező egység, azaz adószámmal rendelkező gazdasági szervezet, beleértve
az adott időpontban csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt állókat is.
Önálló vállalkozó: az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálya alá tartozókon kívül a
gazdasági tevékenységet folytató, külön adószámmal rendelkező vállalkozók (pl. szellemi
szabadfoglalkozásúak, mezőgazdasági őstermelők) is.
A kiadványban alkalmazott társas vállalkozás fogalmán az önálló vállalkozó kivételével
az összes többi vállalkozást értjük.
A gazdasági szervezeteknek a tevékenység jellege szerinti osztályozása a gazdasági
tevékenységek 2008. január 1-jétől érvényes egységes ágazati osztályozási rendszere
(TEÁOR ’08) alapján történik, amely megfelel a nemzetközi ajánlásoknak (NACE Rev. 2.)
A tevékenységi osztályozásban a gazdasági szervezeteket főtevékenységük alapján
sorolja be a KSH. Egy gazdasági szervezet statisztikai főtevékenysége az a tevékenység,
amely az egységen belül a tényezőköltségen mért legnagyobb hozzáadott értéket hozza létre.
A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti csoportosítása (röviden: GFO)
a 2014. március 15-étől érvényben levő osztályozáson alapul. A gazdasági szervezetek
gazdálkodási forma szerinti osztályozását a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról
szóló 22/2014. (III. 13.) KIM rendelet tette közzé.
Az adatok forrása: a gazdasági szervezetek esetében a Központi Statisztikai Hivatal
által üzemeltetett Gazdasági Szervezetek Regisztere (GSZR).
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BERUHÁZÁS
Teljesítményérték: a beruházási teljesítmények szerződés szerinti teljesítése, függetlenül attól, hogy a számla ellenértékét kiegyenlítették-e vagy sem. A teljesítményérték az
előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó összegét is tartalmazza a
számviteli törvény előírása alapján.
Adatszolgáltatók: a teljes körű adatszolgáltatásra kötelezett és a reprezentatív
megfigyelésbe bevont szervezetek. Teljes körű adatszolgáltatásra kötelezett: valamennyi 49
főnél többet foglalkoztató vállalkozás; létszám-kategóriától függetlenül a költségvetési és
társadalombiztosítási szervezetek. Az 5 és 49 fő között foglalkoztató vállalkozások
megfigyelése reprezentatív, rétegzett mintavétellel történik.
Az adatok a megyei/budapesti székhelyű gazdasági szervezetek beruházásait tartalmazzák, függetlenül a beruházás helyétől, és a 4 főnél többet foglalkoztató vállalkozások,
létszámnagyságtól függetlenül a költségvetési szervek és a kijelölt nonprofit szervezetek
adatai.
IPAR
Az évközi iparstatisztika a bányászat, feldolgozóipar és energiaipar (B, C és D)
nemzetgazdasági ágakat tekinti együttesen összes iparnak, melynek hivatalos megnevezése:
Ipar, víz- és hulladékgazdálkodás nélkül.
Ipari termelés: az ipari tevékenység termelési értéke, azaz az ipari értékesítés nettó
árbevétele korrigálva a saját termelésű készletek állományváltozásával. A villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás tevékenység ipari termelési értékéből – a többszörös
halmozódás kiszűrése miatt – levonjuk az elosztásra átvett és tovább értékesített energia
értékét. Ipari tevékenység: az iparba sorolt szervezetek saját termelésű, illetve közvetített
szolgáltatással készült ipari termékeinek gyártása és a teljesített ipari szolgáltatások.
Árbevétel: az ipari tevékenységből származó termékek és szolgáltatások értékesítése során
számlázott összeg. Nettó árbevétel: árkiegészítéssel növelt, regisztrációs, jövedéki és
energiaadó, valamint általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel.
Ipari értékesítés: az ipari tevékenységből származó nettó árbevétel.
Exportértékesítés: a külföldre, illetve külföldön értékesített ipari tevékenységből származó
terméknek, szolgáltatásnak forintban kifejezett nettó árbevétele. Az exportértékesítés
árbevételének elszámolása szempontjából külföldnek a Magyar Köztársaság államhatárán
kívüli terület minősül. A magyar adószámmal rendelkező, de külföldi székhelyű (nem
magyarországi) vállalkozások felé történő értékesítés exportnak minősül. Belföldi
értékesítés: a belföldön értékesített saját termelésű, illetve a közvetített szolgáltatással
készült ipari termékek és a belföldön teljesített ipari szolgáltatások értéke. A belföldi
értékesítés elszámolása szempontjából belföld a Magyar Köztársaság területe.
Az ipari termelés volumenindexe a termelési érték tárgyidőszaki árszinten kifejezett,
összehasonlító áras adataiból számított mutató. Az ipari értékesítés volumenindexe az
értékesítés nettó árbevétele alapján számított, az ipari értékesítési árak változásától
megtisztított mutató. A termelés és az értékesítés összehasonlító áron számított indexeihez
az országos árindexeket használtuk.
A székhely szerint megfigyelt adatok a megyei/budapesti székhelyű vállalkozásokra
vonatkoznak, függetlenül attól, hogy azok telepei a megye (Budapest) területén vagy azon
kívül vannak.
A telephely szerint megfigyelt adatok magukban foglalják a megye területén lévő
valamennyi telep adatait, függetlenül attól, hogy a vállalkozás székhelye mely megye területén
van. Ezeket az adatokat – a megfigyelési rendszer és a becslési eljárás következtében – csak
az ipar egészére lehet meghatározni.
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A negyedéves adatokat az adott negyedév, a kumulált adatokat pedig az összevont
időszak végének megfelelő szervezeti besorolás szerint csoportosítjuk.
ÉPÍTŐIPAR
Építőipari termelés: az építőiparba (F) sorolt vállalkozások saját állományba tartozó,
valamint szerződéses munkavállalókkal, saját vagy bérelt gépekkel végzett tevékenysége,
amely új építmények építésére, meglévő építmények bővítésére, átépítésére, átalakítására,
bontására, illetve fenntartására irányul. A termelés értéke áfa nélküli nettó érték, a
befejezetlen állomány változásával korrigálva.
Az építőipari termelés tárgyidőszaki összehasonlító áron számított indexeihez az
országos árindexeket használtuk.
Szerződésállomány: az építőipari szervezetek és az építtetők által fővállalkozóként
megkötött, az építőipari tevékenység körébe tartozó, az építőipari szervezethez írásban
beérkezett és általa visszaigazolt megrendelések összege. Új szerződés: a tárgyhóban
beérkezett és visszaigazolt valamennyi építési szerződés értéke, függetlenül attól, hogy
teljesítették-e vagy sem.
Az adatok a 4 főnél nagyobb létszámú vállalkozásokra vonatkoznak. A 49 fő feletti
vállalkozásokat teljes körűen, az 5–49 fő közötti vállalkozásokat reprezentatív módon figyeljük
meg.
Az adatok a megyei/budapesti székhelyű vállalkozásokra vonatkoznak, függetlenül attól,
hogy azok telepei (munkahelyei) a megye (Budapest) területén vagy azon kívül vannak.
LAKÁS
Lakás: a lakó- és mellékhelyiségek, valamint egyéb helyiségek együttese, amelyek
lehetővé teszik a pihenést és az otthoni tevékenységek folytatását, a főzést és az étkezést, a
tisztálkodást, a mosást, az illemhelyhasználatot, valamint az életvitelhez szükséges anyagok
és tárgyak tárolását. A lakásnak rendelkeznie kell legalább egy 17 m2-t meghaladó hasznos
alapterületű lakószobával, és fűthetőnek kell lennie. Szoba: minden olyan fűthető 6 m2 feletti
lakóhelyiség, amely közvetlen természetes megvilágítással és szellőzéssel, valamint ajtóval
vagy falnyílással és legalább egy kétméteres – ajtó, ablak nélküli – falszakasszal rendelkezik.
Lakásépítési engedélyek és egyszerű bejelentések: a Kormány 456/2015. (XII.29.)
rendeletének megfelelően a statisztikai számbavétel kiterjed az építési engedélyek mellett az
egyszerű bejelentésekre, valamint a használatbavételi engedélyek mellett az egyszerű
bejelentés alapján épített épületek használatba vételére vonatkozó hatósági bizonyítványokra
is.
Épített lakás: az adott évben használatbavételi engedélyt kapott új lakás.
Építtető: az a jogi, nem jogi vagy természetes személy, akinek részére, megbízásából
és anyagi tehervállalásával a lakásépítő tevékenységet végzik.
Önkormányzat mint lakásépíttető: a község, a város, a főváros és kerületei, valamint
a megye önkormányzata és az általuk közszolgáltatás céljából alapított intézmények.
Központi költségvetési szerv mint lakásépíttető: a minisztérium, az országos
hatáskörű szerv és az általuk meghatározott feladat ellátására létesített önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezet.
Vállalkozás mint lakásépíttető: a hazai, külföldi vagy vegyes tulajdonformában
működő, jogi személyiségű vállalkozás a lakásépítő szövetkezettel együtt.
Természetes személy mint lakásépíttető: a lakosság, ha saját anyagi erejéből
(készpénz, készpénz és kölcsön), többnyire saját használatra építkezik.
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Egyéb lakásépíttető: a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb
vállalkozás, az egyéni vállalkozás, a nonprofit szervezet (mint pl. egyesület, alapítvány,
egyház).
Megszűnt lakás: az adott évben bontás, átépítés, elemi csapás, megsemmisülés miatt
megszűnt lakás.
TURIZMUS
A 2005. évi CLXIV. törvény szerint:
Szálláshely: szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület,
önálló rendeltetési egységet képező épületrész vagy terület.
Szálláshely-szolgáltatás: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében rendszerint
nem huzamos jellegű, éjszakai ott-tartózkodást, pihenést is magában foglaló tartózkodás
céljára szálláshely nyújtása és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása.
Kereskedelmi szálláshely: a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet alapján szálláshely
szolgáltatás folytatása céljából létesített vagy használt épület, kivéve az egyéb (2009-ig
magán) szálláshelyeket, illetve a falusi szálláshely-szolgáltatást nyújtó egységeket. A
kereskedelmi szálláshelyek közé tartoznak a szállodák, panziók, kempingek, üdülőházak és
közösségi szálláshelyek (2009-ig ifjúsági szállók és turistaszállások).
A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet szerint:
Szálloda: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is
nyújtanak, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy, az ágyak száma legalább
huszonegy. A 239/2009-es kormányrendelet hatályba lépésével 2011-től megszűnt a
szálláshelyek kötelező osztályba sorolása. A kötelező kategorizálás helyébe az ún.
védjegyrendszer lépett, melynek kialakításában és működtetésében főszerepet kapnak az
egyes szálláshelyek érdekeit képviselő szövetségek. A kiadványban alkalmazott szállodai
kategóriák, illetve azok tartalma jelenleg nem egyezik meg a Magyar Szállodák és Éttermek
Szövetsége által kidolgozott szállodaminősítési rendszerrel. A védjegyrendszerhez nem
csatlakozó szállodák a meghatározott moratórium értelmében 2012. június 30-ig
használhatják az eddigi csillag megjelöléseket. Ezt követően a KSH hitelességi okokból csak
akkor közöl majd osztályba sorolás szerinti részletes adatokat, ha az érintettek döntő többsége
csatlakozott a védjegyrendszerhez. Az adatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy a fenti
rendelet következményeként egyes panziók minősítése egyéb szálláshellyé változott, ami
befolyásolta a kapacitás és a vendégforgalom alakulását.
Panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített
szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az
ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.
Kemping: az a külön területen kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára
elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt:
lakóegység) és egyéb kiszolgáló létesítményeket (például tisztálkodási, mosási, főzési,
egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, portaszolgálat stb.) biztosítanak, és amely legalább
kilenc lakóegységgel rendelkezik.
Üdülőház: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített
területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló
épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják,
függetlenül a szobák vagy ágyak számától.
Közösségi szálláshely: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából
létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is
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hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, az ágyak
száma legalább tizenegy. (2010-ig ifjúsági szálló és turistaszálló.)
A statisztikai megfigyelés köre: 2004-től 2010-ig az ötnél több szobával, tíznél több
ággyal – kempingek esetében az ötnél több területegységgel – rendelkező szálláshelyek.
2010-től gazdasági szervezetek által üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek (szálloda, panzió,
kemping, üdülőhely, közösségi típusú szálláshely) kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató
tevékenységet végzőket.
Az adatok értékelésekor figyelembe kell venni, hogy 2012-től az adatok feldolgozása
során a KSH a be nem érkező adatok előállítására dokumentált pótlási eljárást alkalmaz.
Az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia,
Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia,
Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország,
Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország,
Szlovákia, Szlovénia.
KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
Személysérüléses közúti közlekedési baleset: olyan váratlan, nem szándékosan előidézett,
közúton vagy a közforgalom számára megnyitott magánúton történt baleset, amelyben
legalább egy mozgó jármű részt vett, és amelynek következtében haláleset, illetve
személysérülés történt a balesetet követő 30 nappal későbbi állapot szerint.
Közúti közlekedési baleset következtében:
– meghalt személy: aki a baleset következtében a baleset helyszínén vagy a balesetet
követő 30 napon belül elhunyt;
– súlyosan sérült személy: aki a baleset következtében 8 napon túl gyógyuló sérülést,
zúzódást, illetve bármely olyan sérülést szenvedett, amely kórházi ápolást tesz
szükségessé;
– könnyen sérült személy: aki a baleset következtében 8 napon belül gyógyuló
ficamodást, horzsolást szenvedett.
Adatforrás: a rendőr-főkapitányságok közlekedésrendészeti osztályai által kitöltött statisztikai
lapok.
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