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Jogszabály

A Kormány
265/2008. (XI. 6.) Korm.

rendelete
a 2009. évre vonatkozó Országos Statisztikai

Adatgyûjtési Program módosított és új
adatgyûjtéseirõl

A Kormány a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. tör-
vény (a továbbiakban: Stt.) 8. §-ának (6) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a jogi személyekre, a jogi
személyiséggel nem rendelkezõ szervezetekre, valamint a
gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre
azok gazdasági tevékenységére vonatkozóan.

2. §

A rendelet 1. melléklete a módosított és az új közvetlen
statisztikai adatgyûjtéseket, a 2. melléklete a módosított és
az új statisztikai célú adatátvételeket tartalmazza.

3. §

A hivatalos statisztikai szolgálat szervei az Országos
Statisztikai Adatgyûjtési Programban (a továbbiakban:
OSAP) szereplõ adatgyûjtéseik tekintetében az érintett
adatszolgáltatók statisztikai adatszolgáltatási kötelezettsé-
gét 2008. december 15-éig honlapjukon közzéteszik.

4. §

A hivatalos statisztikai szolgálathoz tartozó szervek az
OSAP végrehajtása érdekében jogosultak a hatósági, el-
lenõrzési és gazdasági tevékenységgel járó, továbbá a
nyilvános és közhitelû nyilvántartások vezetésével össze-
függõ adatgyûjtést végzõ szervtõl a rendelkezésre álló
nem személyes adatokat egyedi azonosításra alkalmas mó-
don átvenni. Ezeket a szerveket az OSAP-ban szereplõ
adatgyûjtések tekintetében az Stt. 9. § (1) bekezdésben
foglalt feltételekkel adatátadási kötelezettség terheli.

5. §

(1) Megszûnnek
a) a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-

gyûjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. ren-
delettel elrendelt és a mellékletében foglalt 1504/00 Jelen-
tés a mûtéti tevékenységrõl, az 1506/00 Jelentés a szülé-
szeti eseményrõl címû,

b) a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelettel el-

rendelt és a mellékletében foglalt 1903/01 Az Állami Priva-
tizációs és Vagyonkezelõ ZRt. bevételei és kiadásai címû,

c) a 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjté-
si Programról szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1571/02 Jelentés az
egészségügyi intézmények munkavédelmi helyzetérõl, az
1909/02 A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévõ,
valamint a nála letétbe helyezett állampapírok állománya
tulajdonosi bontásban címû,

d) a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelettel el-
rendelt és a mellékletében foglalt 1370/04 A vízgazdálkodási
célú kormányzati beruházások adatai, az 1371/04 A saját
döntésû vízgazdálkodási beruházások adatai, az 1372/04 A
vízügyi tevékenységek adatai, az 1374/04 A hegy-, domb- és
síkvidéki vízrendezés mûszaki-gazdasági adatai, az 1983/04
A forgalomban lévõ állampapírokon és az adósságon felhal-
mozódott kamat állománya, a 2029/04 Magyar rezidensek
hitelviszonyt megtestesítõ, nyilvános értékpapír-kibocsátásai
(Magyarországon és külföldön) címû,

e) a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjté-
si Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1503/05 Jelentés a
közforgalmú gyógyszertárak elszámolásáról (támogatott
és nem támogatott körre egyaránt), az 1745/05 Befektetési
alapok statisztikai mérlege, a 2070/05 A magyar állampa-
pírok kamatai címû,

f) a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelettel elrendelt és a mel-
lékletében foglalt 1389/06 Az országos közutak és hidak
adatai, az 1491/06 Országos vérkészítmény-elõállítási és
-felhasználási jelentés, az 1964/06 Szállodai gyorsjelen-
tés, az 1766/06 Kimutatás a pénzfeldolgozási tevékeny-
ségrõl, a 2028/06 A magyar állam értékpapír-kibocsátásai
(Magyarországon és külföldön) címû,

g) a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûj-
tési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló 229/2006.
(XI. 20.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt
1825/07 Mûtrágyák értékesítési ára, a 2152/07 Adatszolgálta-
tás a mobiltelefonos vásárlókról címû,

h) a 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellék-
letében foglalt 1992/08 Pénzpiaci alapok statisztikai mér-
lege, a 2144/08 A többcélú kistérségi önkormányzati tár-
sulások adatai adatgyûjtések, illetve

i) a 2000. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Programról szóló 154/1999. (X. 22.) Korm. rende-
lettel elrendelt és a mellékletében foglalt 1699/00 Az Ön-
kéntes Kölcsönös Egészség és Önsegélyezõ Pénztárak
összesített negyedéves adatai pénzforgalmi kiadásokról, be-
vételekrõl és befektetési valamint likviditási állományokról,
az 1774/00 Az Egészségbiztosítási Alap tárgyévi elõirány-
zati adatainak teljesítése, országos összesen, az 1776/00 A
Nyugdíjbiztosítási Alap tárgyévi elõirányzati adatainak tel-
jesítése, országos összesen, az 1804/00 Önkéntes Nyugdíj-
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pénztárak negyedéves beszámolói, az 1805/00 Magánnyug-
díjpénztárak negyedéves beszámolói címû,

j) a 2001. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 173/2000. (X. 18.) Korm. rendelettel elren-
delt és a mellékletében foglalt 1801/01 Helyi önkormányza-
tok pénzügyi követelései és tartozásai, az 1802/01 Társada-
lombiztosítási alapok pénzügyi követelései és tartozásai, az
1806/01 A központi költségvetés pénzügyi követelései és tar-
tozásai, az 1901/01 A helyi önkormányzatok összesített költ-
ségvetési jelentése, az 1902/01 Az elkülönített alapok pénz-
ügyi követelései és tartozásai, az 1905/01 A központi költ-
ségvetés bruttó adóssága, az 1907/01 A Magyar Államkincs-
tár napi jelentése, az 1908/01 Havi jelentés a központi kor-
mányzat alrendszereinek adatairól címû,

k) a 2002. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjté-
si Programról szóló 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelettel
elrendelt és a mellékletében foglalt 1951/02 Nemzetgaz-
dasági elszámolások könyvviteli mérlege címû,

l) a 2003. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról és a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelet módo-
sításáról szóló 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelettel elren-
delt és a mellékletében foglalt 1986/03 A nyilvánosan mû-
ködõ részvénytársaságokban való befolyásszerzéssel kap-
csolatosan gyûjtött adatok, az 1987/03 Értékpapírok határt
átlépõ forgalombahozatala címû,

m) a 2005. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyûjtési
Programról szóló 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelettel elren-
delt és a mellékletében foglalt 1981/05 Pénzügyi és befekte-
tési vállalkozások összevont mérlege, a 2069/05 Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyelete nyilvántartásába vett gazda-
sági szervezetek adatai, a 2089/05 Jelentés a pszichiátriai
osztályon ápolt betegekrõl, a 2113/05 Jelentés a Perinatális
Intenzív Centrumok munkájáról, a 2119/05 Jelentés a méltá-
nyosságból támogatott, valamint a külön szerzõdés alapján
beszerzett gyógyszerek forgalmáról címû,

n) a 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adatgyûj-
tési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló 247/2005.
(XI. 14.) Korm. rendelettel elrendelt és a mellékletében foglalt
2135/06 A nem tõzsdei részvények nyilvános kibocsátása, il-
letve zártkörû forgalomba hozatala, a 2138/06 Kimutatás az
ÁFA-visszatérítések teljesítésérõl címû,

o) a 2007. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelettel elrendelt és a mel-
lékletében foglalt 2150/07 Részletes éves beszámolót ké-
szítõ vállalatok mérlege címû adatátvételek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak esetében a 2008. év-
re vonatkozó adatszolgáltatásokat még az adatgyûjtést, il-
letve adatátadást elrendelõ kormányrendelet mellékleté-
ben foglaltaknak megfelelõen kell teljesíteni.

6. §

A 2006. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló

247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet 3. mellékletének
I. pontja a következõ 58. alponttal egészül ki:

„58. Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK
rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról (2009/06)”

7. §

A 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletének I. pont-
ja a következõ 55., 56. és 57. alponttal egészül ki:

„55. Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK
rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (1880/08, 1881/08, 1882/08, 1884/08,
1886/08, 1888/08, 1890/08, 1934/08, 1935/08, 2146/08)

56. A Bizottság 472/2008/EK rendelete (2008. má-
jus 29.) a rövidtávú statisztikákról szóló 1165/98/EK ren-
deletnek a NACE Rev. 2. idõsoraira alkalmazandó elsõ bá-
zisév, valamint a NACE Rev. 2. szerint benyújtandó
2009-nél korábbi idõsorokra a részletezettség szintje, az
adatszolgáltatás formája, az elsõ referencia-idõszak és a
referencia-idõszak tekintetében történõ végrehajtásról
(1025/08, 1042/08, 1043/08, 1109/08, 1872/08, 1874/08,
1877/08, 1878/08, 1897/08, 1938/08)

57. Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK
rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység sze-
rinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul:
TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl (1217/08)”

8. §

Ez a rendelet a 3. mellékletben felsorolt uniós jogi aktu-
soknak való megfelelést szolgálja, valamint azok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

9. §

A 2008. évre vonatkozó Országos Statisztikai Adat-
gyûjtési Program módosított és új adatgyûjtéseirõl szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 1. mellékletének módo-
sításait a 4. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – 2009. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § a rendelet kihirdetését követõ 8. napon lép ha-
tályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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2. melléklet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez
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3. melléklet

a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez

Jogharmonizációs melléklet*

I. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusok végre-
hajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

1. A Bizottság 1099/2005/EK rendelete (2005. júli-
us 13.) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikáról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és ta-
nácsi rendelet végrehajtásáról (1840/09)

2. Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK
rendelete (2005. július 6.) a rövidtávú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról (2146/09)

3. A Tanács 1172/95/EK rendelete (1995. május 22.) a
közösségi és tagállamai, illetve a harmadik országok kö-
zötti áruforgalomra vonatkozó statisztikáról (2193/09)

4. Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK
rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról (2198/09)

5. Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK ren-
delete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl (1237/09, 1282/09, 1826/09, 1827/09)

6. A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.)
a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkal-
mazásról (1514/09, 1914/09)

7. A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szep-
tember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasá-
gi és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint
a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági
rendelet módosításáról (1934/09)

8. A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. júli-
us 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségé-
nek értékelésére vonatkozó szempontokról (1934/09)

9. A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szep-
tember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonat-
kozó adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az
58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, to-
vábbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról szóló 2702/98/EK
rendelet módosításáról (1934/09)

* Az uniós jogi aktus után zárójelben az adatgyûjtések OSAP nyilvántartási
száma szerepel.

10. A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szep-
tember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõál-
lítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom ta-
nácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló
2701/98/EK rendelet módosításáról (1934/09)

11. A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szep-
tember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatói-
nak meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom
tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló
2700/98/EK rendelet módosításáról (1934/09)

12. Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK
rendelete (2008. február 20.) a vállalkozások statisztikai
célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a
2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
(1764/09)

13. Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK
rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a szolgál-
tatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen kül-
földi befektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról
(2183/09, 2186/09)

14. A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a
tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi termé-
kekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról (1082/09,
1085/09, 1651/09, 1677/09, 2128/09)

15. A Bizottság 1868/77/EGK rendelete (1977. júli-
us 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és
forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet alkalmazá-
sára vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
(1791/09)

16. Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK
rendelete (2006. december 20.) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének lét-
rehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint
egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról (1332/09, 1934/09)

17. A Bizottság 1917/2000/EK rendelete (2000. szep-
tember 7.) az 1972/95/EK tanácsi rendeletnek a külkeres-
kedelem statisztikák tekintetében való végrehajtására vo-
natkozó egyes rendelkezésekrõl (2193/09)

18. A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. no-
vember 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonat-
kozó közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatá-
lyon kívüli helyezésérõl (2011/09, 2013/09)
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19. Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK
rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
módosításáról (1934/09)

20. Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK
rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó sta-
tisztikákról (1061/09)

21. A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptem-
ber 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK,
valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növé-
nyi termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló
959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek módosításá-
ról (1085/09, 2128/09)

22. A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.)
a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl (2200/09)

23. A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február
3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövidtávú állam-
háztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról
(2198/09)

24. Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. decem-
ber 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról (1934/09)

25. A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. decem-
ber 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállí-
tandó adatsorokról (1934/09)

26. A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. decem-
ber 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatko-
zó adattovábbítás technikai formátumáról (1934/09)

27. A Tanács 2782/75/EGK rendelete (1975. októ-
ber 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és
forgalmazásáról (1791/09)

28. Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK
rendelete (2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás) (1934/09, 2146/09)

29. A Bizottság 311/2007/EK rendelete (2007. márci-
us 19.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és
családtagjaikra tör ténõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó
szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK tanácsi
rendelet módosításáról (1514/09, 1914/09)

30. A Tanács 357/79/EGK rendelete (1979. február 5.)
a szõlõterületek statisztikai felméréseirõl (1082/09,
1651/09, 2192/09)

31. A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. novem-
ber 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez
csatolt, a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló
jegyzõkönyv alkalmazásáról (2200/09)

32. Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK
rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység sze-
rinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul:
TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kí-
vül helyezésérõl (1639/09)

33. A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. márci-
us 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ
alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtásá-
ra vonatkozó szabályok megállapításról (1514/09,
1914/09)

34. A Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. de-
cember 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról
(2146/09)

35. Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK
rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti termék-
forgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl (2011/09,
2013/09)

36. A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. ápri-
lis 22.) az 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi ha-
tározatnak a tudományos és technológiai statisztikák te-
kintetében történõ végrehajtásáról (1071/09, 1074/09)

37. Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK
rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról (1840/09)

38. A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. márci-
us 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról (1082/09, 1084/09,
1085/09, 1651/09, 1677/09, 2128/09)

39. Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK
rendelete (2007. július 11.) a migrációra és a nemzetközi
védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a
külföldi állampolgárságú munkavállalókra vonatkozó sta-
tisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rende-
let hatályon kívül helyezésérõl (2196/09)
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40. A Bizottság 93/481/EGK határozata (1993. július
28.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikke által elõírt
nemzeti programok bemutatására szolgáló formanyomtat-
ványokról (1062/09)

41. A Bizottság 94/432/EK határozata (1994. má-
jus 30.) a 93/23/EGK tanácsi irányelvnek a sertésállo-
mányra és a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai fel-
mérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról (1280/09)

42. A Bizottság 94/433/EK határozata (1994. má-
jus 30.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a szarvasmar-
ha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekinte-
tében történõ alkalmazására vonatkozó részletes szabá-
lyok megállapításáról és az említett irányelv módosításáról
(1280/09)

43. A Bizottság 94/434/EK határozata (1994. má-
jus 30.) a 93/25/EGK tanácsi irányelvnek a juh- és kecske-
állományra és a juh- és kecsketenyésztésre vonatkozó sta-
tisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására
vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (1280/09)

44. A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. márci-
us 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésrõl szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó ren-
delkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat
módosításáról (1869/09, 1870/09)

45. A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. decem-
ber 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl szóló,
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó ren-
delkezések megállapításáról (1869/09, 1870/09)

II. Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való
megfelelést szolgálja:

1. A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a
környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra, nitrogén-dioxid-
ra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonat-
kozó határértékekrõl (1066/09)

2. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/30/EK
irányelve (2000. június 6.) a Közösség területén közlekedõ
haszongépjármûvek közlekedésre alkalmasságának or-
szágúti mûszaki ellenõrzésérõl (1062/09, 1378/09)

3. Az Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK
irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegõben ta-

lálható benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határérté-
kekrõl (1066/09)

4. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irány-
elve (2002. február 12.) a környezeti levegõ ózontartalmá-
ról (1066/09)

5. Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK
irányelve (2003. december 5.) a tej és tejtermékek statiszti-
kai felmérésérõl szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosí-
tásáról (1869/09, 1870/09)

6. Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK
irányelve (2008. május 21.) a környezeti levegõ minõségé-
rõl és a Tisztább levegõt Európának elnevezésû program-
ról (1066/09)

7. A Tanács 75/440/EGK irányelve (1975. június 16.) a
tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz minõségi
követelményeirõl (1062/09)

8. A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a
települési szennyvíz kezelésérõl (1062/09, 1376/09,
2036/09)

9. A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a
sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl
(1280/09, 1677/09)

10. A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a
szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai felmé-
résekrõl (1280/09, 1677/09)

11. A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a
juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai felméré-
sekrõl (1280/09, 1677/09)

12. A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. novem-
ber 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai infor-
mációgyûjtésrõl (1036/09)

13. A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a
tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl (1869/09,
1870/09)

14. A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptem-
ber 27.) a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és
ellenõrzésérõl (1066/09)

15. A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.)
az emberi fogyasztásra használt víz minõségérõl (1376/09,
2036/09)
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4. melléklet a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez
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Tájékoztatás

Az Országos Statisztikai Adatgyûjtési Program
2009. évi adatgyûjtéseit és adatátvételeit tartalmazó egységes szerkezet

Jellege: V = változatlan, M = módosított, Ú = új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés

A z a d a t g y û j t é s
Az adatszolgáltatás beérkezési

határideje
Irányadó uniós jogi aktusnyilván-

tartási
száma

c í m e
jel-
lege

gyakorisága
a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

meghatározása

Központi Statisztikai Hivatal
1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika V Havonkénti külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a

megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
a tárgyhót követõ hó 12. 1172/95/EK

1917/2000/EK
638/2004/EK
1982/2004/EK
715/1998/EK
990/2002/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
határozat
határozat

1006/02 Fogyasztói árösszeírás V Havonkénti kijelölt üzletek, szervizek, piacok tárgyhó 27-29. 2494/95/EK rendelet

1007/02 Az ipari termékek és szolgáltatások
árjelentése

V Havonkénti a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, hõ- és vízellátás
gazdasági ágakba sorolt, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 8. 1165/98/EK
586/2001/EK
1893/2006/EK
1503/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési
baleset

V Havonkénti a fõvárosi és megyei rendõr-fõkapitányságok a tárgyhót követõ 40. nap 93/704/EK határozat

1017/08 Statisztikai jelentés a mentõszolgálatok
tevékenységérõl

V Évenkénti Országos Mentõszolgálat,OMSZ Légimentõ
KHT, OEP

a tárgyévet követõ március 20.

1019/06 Az egészségügyi ellátás állás- és
létszámkimutatása

V Évenkénti valamennyi egészségügyi szolgáltató a tárgyévet követõ január 31.

1021/09 Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységérõl

M Évenkénti háziorvosi és házi gyermekorvosi
tevékenységet végzõ orvosok

a tárgyévet követõ január 31.

1023/08 Éves építõipar-statisztikai szakmai jelentés V Évenkénti az építõipar gazdasági ágba sorolt 9 fõ feletti
és a megfigyelésbe bevont 5-9 fõs
vállalkozások, valamint a kijelölt nem
építõipari szervezetek

a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2701/98/EK
1614/2002/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1025/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
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1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekrõl

V Eseményhez kötõdõ az alakuló, jogi személyiségû gazdasági
társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség
nélküli gazdasági társaságok és közhasznú
társaságok

az eseményt követõ 15 napon
belül

177/2008/EK rendelet

1035/08 Jelentés az utazásszervezõ és -közvetítõ
tevékenységrõl

V Évenkénti utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységi
bejegyzéssel rendelkezõ gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ május 31. 95/57/EK irányelv

1036/09 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrõl M Havonkénti a kereskedelmi szálláshellyel (szálloda, panzió,
turistaszálló, ifjúsági szálló, üdülõház,
kemping) rendelkezõ, továbbá munkásszállást,
oktatási vagy egyéb létesítményt kereskedelmi
szálláshelyként üzemeltetõ gazdasági szervezet

a tárgyhót követõ hó 6. 95/57/EK irányelv

1037/09 Szabálysértési jelentés M Évenkénti kijelölt központi közigazgatási szerv a tárgyévet követõ március 31.

1039/08 Éves termékstatisztikai jelentés V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ február 28. 912/2004/EK
3924/91/EGK
1893/2006/EK
973/2007/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
ipar

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1043/08 Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1045/07 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi
és/vagy vendéglátó tevékenységet végzõ
üzletet /gyógyszertárat/ üzemeltetõ
vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 20. 1893/2006/EK
1503/2006/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet

1054/09 Jelentés a fürdõk forgalmáról M Évenkénti valamennyi közfürdõ üzemeltetõje a tárgyévet követõ április 20.

1058/07 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

V Évenkénti a villamosenergia-termelõ és -szolgáltató,
valamint lakossági villamosenergia-ellátással
is foglalkozó vagy a villamos energia hálózatot
kezelõ vállalkozások

a tárgyévet követõ április 15. 2003/54/EK irányelv

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról V Évenkénti a gáztermelõ és szolgáltató, valamint lakossági
gázellátással is foglalkozó vagy
gázcsõhálózatot kezelõ vállalkozások

a tárgyévet követõ március 1. 90/377/EGK
91/296/EGK

irányelv
irányelv
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1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

V Évenkénti a távfûtõ vállalatok, távfûtést és
melegvízszolgáltatást végzõ egyéb
vállalkozások

a tárgyévet követõ január 25. 2004/8/EK irányelv

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás M Évenkénti köztisztasági tevékenységet végzõ gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ február 25. 2150/2002/EK rendelet

1062/09 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

M Évenkénti a lakosság részére vízellátást vagy
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást
nyújtó regionális vízmûvek, az önkormányzati
víz- és csatornamû-vállalatok, az önálló víz- és
csatornamûvel rendelkezõ város- és
községgazdálkodási, valamint egyéb
vállalkozások, intézmények, szervezetek

a tárgyévet követõ március 24. 75/440/EGK
91/271/EGK
2000/60/EK
93/481/EGK

irányelv
irányelv
irányelv
határozat

1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és
egyéb költségvetési kutatóhelyek 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

M Évenkénti kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési
tevékenységet végzõ költségvetési
intézmények

a tárgyévet követõ március 16. 753/2004/EK rendelet

1072/07 Jelentés a felsõoktatási intézményekben
mûködõ kutatóhelyek K+F adatairól

V Évenkénti egyetemek, fõiskolák szervezeti egységei
(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok,
önálló tanszékek, klinikák stb.), önálló
szervezeti és gazdálkodási egységek
(egyetemek mellett mûködõ kutatóintézetek,
egyéb felsõoktatási intézmények)

a tárgyévet követõ március 16. 753/2004/EK rendelet

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi kutatási,
fejlesztési adatairól

M Évenkénti kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követõ március 16. 753/2004/EK rendelet

1076/03 Megszûnési jelentés a lakóépületekrõl és
lakásokról

V Eseményhez kötõdõ a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben
illetékes települési önkormányzatok

folyamatos

1077/03 Községi, városi lakás-, üdülõépítési és
lakásmegszûnési összesítõ

V Évenkénti a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben
illetékes települési önkormányzatok

a tárgyévet követõ január 15.

1078/06 Részletezõ adatok a lakások és üdülõk
végleges használatbavételérõl

V Eseményhez kötõdõ a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben
illetékes települési önkormányzatok

folyamatos 1165/98/EK rendelet

1080/05 Jelentés az önkormányzatok
ingatlankezelési és lakásellátási
tevékenységérõl

V Évenkénti önkormányzati lakásállománnyal rendelkezõ
települési önkormányzatok

a tárgyévet követõ március 1.

1081/03 Építési engedélyek V Havonkénti a kiemelt építésügyi hatósági ügyekben
illetékes települési önkormányzatok

a tárgyhót követõ hó 7. 1165/98/EK rendelet

1082/09 Földterület és vetésterület: 2009. május 31. M Évenkénti mezõgazdasági földterületet használó
valamennyi gazdasági szervezet

június 6. 837/90/EGK
959/93/EGK

rendelet
rendelet

1084/09 A kalászos gabonák terméseredménye,
2009.

M Évenkénti mezõgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

augusztus 13. 837/90/EGK rendelet

1085/09 Fõbb növénykultúrák terméseredményei,
2009.

M Évenkénti mezõgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

december 3. 959/93/EGK
2197/95/EK
837/90/EGK

rendelet
rendelet
rendelet
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1087/09 Állatállomány: 2009. június 1. és 2009.
december 1.

M Évenként kétszeri állatot tartó valamennyi gazdasági szervezet június 13., december 15.

1089/09 Egyéni gazdaságok állatállománya: 2009.
június 1., 2009. december 1.

M Évenként kétszeri a megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok június 13., december 15.

1097/07 Jelentés a felvásárlásról V Havonkénti a termelõktõl feldolgozási vagy
továbbértékesítési célra mezõgazdasági
terméket vásárló vállalkozások közül az
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a
mezõgazdasági termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak

a tárgyhót követõ hó 12. 138/2004/EK rendelet

1099/09 Áruforgalmi mérleg M Évenkénti a termelõktõl feldolgozási vagy
továbbértékesítési célra mezõgazdasági
terméket vásárló vállalkozások közül az
élelmiszer, ital gyártása ágazatba és a
mezõgazdasági termék nagykereskedelme
alágazatba soroltak, továbbá a megfigyelésbe
bevont egyéb besorolásúak

a tárgyévet követõ február 28.

1107/04 Állatvásári jelentés V Havonkénti a megfigyelésbe bevont állatvásárok a tárgyhót követõ hó 5. 138/2004/EK rendelet

1108/04 Piaci felhozatal és árjelentés V Havonkénti budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a
megfigyelésbe bevont megyei piacok

a tárgyhót követõ hó 5. 138/2004/EK rendelet

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

V Havonkénti költségvetési és társadalombiztosítási
szervezetek (KIR-be tartozók MÁK-on
keresztül), kijelölt nonprofit szervezetek

a tárgyhót követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1893/2006/EK
1165/98/EK
1158/2005/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1117/08 Munkaerõköltség-felvétel V Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési és társadalombiztosítási
szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on
keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgyévet követõ május 31. 530/1999/EK rendelet

1119/00 Sztrájkstatisztikai jelentés V Eseményhez kötõdõ az eseményben érintett gazdasági szevezetek az eseményt követõ 3 héten belül

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek
tevékenységérõl, 2009

M Évenkénti Magyarországon bejegyzett nonprofit
szervezetek: egyesületek, egyesülések,
köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú
társaságok, érdekképviseletek, nonprofit
vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek,
valamint az általuk alapított intézmények,
körébõl választott minta

a tárgyévet követõ május 31.

1165/07 Statisztikai adatszolgáltató lap a
terhességmegszakításáról

V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények az eseményt követõ hó 10.
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1174/05 Jelentés a televíziómûsor-szolgáltatásról V Évenkénti televíziómûsor-szolgáltatók a tárgyévet követõ április 15.

1175/08 Jelentés a rádiómûsor-szolgáltatásról V Évenkénti rádiómûsor-szolgáltatók a tárgyévet követõ április 15.

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai V Évenkénti a vasúti szállítás alágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31. 91/2003/EK
1192/2003/EK

rendelet
rendelet

1183/08 A közúti személyszállítás adatai V Évenkénti városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás
és egyéb szárazföldi személyszállítás
alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások

a tárgyévet követõ március 31.

1185/09 A vízi személyszállítás adatai M Évenkénti a vízi személyszállítás ágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

1188/08 A légi szállítás adatai V Évenkénti a légi szállítás ágazatban sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

1189/09 Közúti és kötöttpályás személyszállítási
teljesítmények

M Negyedévenkénti városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás
és egyéb szárazföldi személyszállítás
alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 15.

1190/08 A csõvezetékes szállítás adatai V Évenkénti kõolaj-, földgáz- és egyéb
szénhidrogén-csõhálózatot üzemeltetõ
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

1198/08 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi
szakaszának tranzit hajóforgalmáról

V Havonkénti folyami vámhivatal a tárgyhót követõ hó 4. 425/2007/EK
1304/2007/EK
1365/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet

1202/09 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények mûködési
adatairól

M Évenkénti valamennyi tartós és átmeneti bentlakást
nyújtó szociális intézmény

a tárgyévet követõ január 31.

1203/09 Bölcsõdei kérdõív M Évenkénti valamennyi bölcsõde a tárgyévet követõ január 31.

1206/09 Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól

M Évenkénti a települési önkormányzatok a tárgyévet követõ március 31.

1207/09 Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást
nyújtó intézmények adatairól

M Évenkénti a települési önkormányzatok, valamennyi,
szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást
nyújtó, intézményt fenntartó gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ január 31.

1208/09 Jelentés a gyermekotthonok és a
nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl

M Évenkénti gyermekotthonok, nevelõszülõi hálózatok
fenntartói

a tárgyévet követõ január 31.

1209/09 Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetérõl

M Évenkénti a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok a tárgyévet követõ január 31.

1210/09 Jelentés a gyámhatóság tevékenységérõl M Évenkénti a települési önkormányzatok, valamint a városi
fõvárosi-kerületi gyámhivatalok,
gyámhivatalok területi kirendeltségei

a tárgyévet követõ február 15.

1215/00 Kérdõív a város, község
területváltozásának fõbb adatairól

V Eseményhez kötõdõ a változásban érintett települési önkormányzat
jegyzõje, körjegyzõje

külön értesítés szerint
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1216/09 Kimutatás a városok, községek
területnagyságáról

M Évenkénti Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium, Földmérési és Távérzékelési
Intézet

a tárgyévet követõ január 10.

1217/09 Jelentés az információ, kommunikácó (J)
nemzetgazdasági ágba sorolt gazdasági
szervezetek információ technológiai
tevékenységérõl

M Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 1. 451/2008/EK rendelet

1470/08 Nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatások

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági,
költségvetési, valamint nonprofit szervezetek
(beleértve a képviseleteket is)

a tárgynegyedévet követõ hó 15. 184/2005/EK rendelet

1475/00 Egységes vámokmány V Havonkénti PM Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

folyamatosan 2913/92/EGK
2454/93/EGK
1172/95/EK
1917/2000/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1476/00 Egységes vámokmány V Havonkénti PM Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

folyamatosan 2913/92/EGK
2454/93/EGK
1172/95/EK
1917/2000/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi
tevékenységet folytató egyéb szervezetek
éves jelentései

V Évenkénti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
Betétbiztosítási, Befektetõvédelmi,
Intézményvédelmi Alapok

a tárgyévet követõ július 31. 2223/96/EK rendelet

1616/08 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában
lévõ ingatlanvagyonról

V Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követõ március 20.

1620/09 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról M Évenkénti vezetékes mûsorelosztást és mûsorszolgáltatást
végzõ gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 10.

1633/00 A szerencsejátékokra fordított kiadások és
a szerencsejátékokból származó bevételek
alakulása

V Havonkénti Szerencsejáték ZRt. a tárgyidõszakot követõ hó 15.
munkanap

2223/96/EK rendelet

1638/06 Jelentés a mûsorszóró szolgáltatásról V Évenkénti Nemzeti Hírközlési Hatóság, Országos Rádió
és Televízió Testület

a tárgyévet követõ augusztus 1.

1639/09 Távközlési és mûsorszórási teljesítmények M Negyedévenkénti a mûsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve
IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 30. 451/2008/EK rendelet

1640/08 A távközlés területi adatai V Évenkénti távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ április 10.

1646/05 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról árucsoportonként

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások a tárgynegyedévet követõ hó 20. 2223/96/EK
1287/2003/EK
1553/89/EGK

rendelet
rendelet
rendelet

1651/09 Az egyéni gazdaságok földterületének és
vetésterületének összeírása, 2009.

M Évenkénti mezõgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont egyéni gazdaságok

június 13. 837/90/EGK
959/93/EGK

rendelet
rendelet
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1652/00 Jelentés az idõszaki sajtókiadásról V Negyedévenkénti idõszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követõ hó 15.

1653/00 Jelentés a könyvkiadás adatairól V Negyedévenkénti Országos Széchényi Könyvtár a tárgynegyedévet követõ hó 15.

1654/06 A közúti teherszállítás belföldi és
nemzetközi teljesítményei

V Negyedévenkénti a 3,5 tonna vagy nagyobb teherbírású
tehergépkocsit, vontatót üzemeltetõ,
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
és egyéni vállalkozók

folyamatos 1172/98/EK
2691/99/EK
2163/2001/EK
6/2003/EK
642/2004/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1658/00 Statisztikai jelentés a vállalkozási
tevékenységet nem folytató egyházak,
valamint az általuk alapított intézmények
részére

V Évenkénti történelmi egyházak és egyéb kijelölt
egyházak

a tárgyévet követõ június 30.

1659/09 Alapinformációk a települési
önkormányzatok illetékességi területén
mûködõ, infrastrukturális szolgáltatást
nyújtó gazdasági szervezetekrõl, 2009.
június 30-án

M Évenkénti települési önkormányzatok július 20.

1670/09 Jelentés az információs és kommunikációs
eszközök, illetve technológiák
állományáról és felhasználásáról

M Évenkénti a megfigyelésbe bevont intézmények a tárgyévet követõ február 15.

1677/09 Egyéni gazdaságok mezõgazdasági
összeírása

M Évenkénti mezõgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok

december 15. 837/90/EGK
959/93/EGK
93/23/EGK
93/24/EGK
93/25/EGK

rendelet
rendelet
irányelv
irányelv
irányelv

1687/07 Jelentés a bejövõ nemzetközi
távbeszélõ-forgalomról, 2008

V Évenkénti távközlési szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ szeptember 10.

1690/09 Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek
gazdasági adatai

M Évenkénti távközlési vagy mûsorszóró szolgáltatást
nyújtó, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ május 31.

1710/00 Bejelentési és módosító lap a gazdasági
szervezetek névjegyzékének
összeállításához

V Eseményhez kötõdõ cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek,
jogi személyiséggel nem rendelkezõ egyéb
társaságok és szervezetek, valamint az egyéni
vállalkozói igazolványhoz nem kötött
tevékenységet végzõk

az eseményt követõ 15 napon
belül

1712/09 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom
alakulásáról

M Negyedévenkénti Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a tárgynegyedévet követõ hó 10.

1713/05 Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi
tevékenységet folytató egyéb szervezetek
negyedéves jelentései

V Negyedévenkénti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a tárgynegyedévet követõ
második hó 10.

2223/96/EK rendelet

1714/09 Egészségbiztosítási ellátások éves területi
adatai

M Évenkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követõ július 15.
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1723/00 Jelentés a településtisztasági
tevékenységrõl

V Évenkénti a településtisztasági tevékenységet végzõ
vállalkozások

a tárgyévet követõ február 25. 91/271/EGK irányelv

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai V Évenkénti repülõteret üzemeltetõ kijelölt szervezetek a tárgyévet követõ március 10. 437/2003/EK
158/2007/EK
1358/2003/EK

rendelet
rendelet
rendelet

1726/07 Jelentés a mûködõ, megszûnt üzletekrõl V Félévenkénti települési önkormányzatok a tárgyfélévet követõ hó 31. 295/2008/EK rendelet

1728/00 Jelentés a települési önkormányzat
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról 2009.

V Évenkénti települési önkormányzatok jegyzõje,
körjegyzõje

a tárgyévet követõ január 10.

1747/09 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai M Havonkénti az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyhót követõ 2. hónap 15.

1748/08 Új nyugdíj-megállapítások V Havonkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság a tárgyhót követõ második hó
30.

1751/08 Havi termékstatisztikai jelentés V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 10. 3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1758/08 A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
termelõk ráfordításai

V Évenkénti mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
tevékenységet végzõ valamennyi gazdasági
szervezet

a tárgyévet követõ május 15. 138/2004/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet

1760/08 Az internetszolgáltatások forgalmi adatai V Negyedévenkénti internetszolgáltatást végzõ gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 30.

1761/00 Jelentés a magánszálláshelyekrõl V Évenként kétszeri települési önkormányzatok február 26., augusztus 6. 95/57/EK irányelv

1764/09 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
felülvizsgálatához

M Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ február 28. 177/2008/EK rendelet

1765/07 Jelentés az önkéntes- és
magánnyugdíjpénztárak tagjairól

V Évenkénti önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak a tárgyévet követõ április 30.

1788/02 Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk

V Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság a tárgyévet követõ március 1.

1789/08 Jelentés az internetszolgáltatásokról V Évenkénti internetszolgáltatást végzõ gazdasági
szervezetek

a tárgyévet követõ március 1.

1791/09 Baromfikeltetés M Havonkénti baromfikeltetõ állomások a tárgyhót követõ hó 12. 1868/77/EGK
2782/75/EGK

rendelet
rendelet

1799/05 Jelentés a folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ május 31. 58/97/EK rendelet

1824/07 Takarmányok értékesítési ára V Negyedévenkénti a mezõgazdasági termelõk részére takarmányt
értékesítõ, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 12. 138/2004/EK rendelet
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1826/09 Növényvédõ szerek értékesítési ára M Negyedévenkénti a mezõgazdasági termelõk részére növényvédõ
szert értékesítõ, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 12. 138/2004/EK rendelet

1827/09 Állatgyógyászati készítmények értékesítési
ára

M Negyedévenkénti az állatgyógyászati készítmények
forgalmazására jogosult, a megfigyelésbe
bevont vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 12. 138/2004/EK rendelet

1831/06 Építõipari árstatisztika V Évente négyszeri a megfigyelésbe bevont építõipari
vállalkozások

a tárgynegyedév középsõ hónap
23.

1165/98/EK
1503/2006/EK
98/715/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
határozat
rendelet

1832/09 Alapinformációk a szociális és
gyermekellátást végzõ szervezetekrõl

M Évenkénti a szociális és gyermekvédelmi ellátásokat
engedélyezõ szervezetek és a települési
önkormányzatok

szeptember 15.

1840/09 Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minõségi és
mennyiségi adatai

M Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek április 30. 808/2004/EK rendelet

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
2701/98/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1670/2003/EK
2700/98/EK
1669/2003/EK
2056/2002/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1846/08 Telepi adatok V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ június 15. 295/2008/EK
2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
696/93/EGK
177/2008/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1852/08 Üzletek és más telepek adatai V Évenkénti a 19 fõnél többet foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

a tárgyévet követõ június 15. 295/2008/EK rendelet

1868/06 Jelentés a lakossági lakáshitelezési
tevékenységrõl

V Félévenkénti a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó
bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti
hitelintézetek

a tárgyfélévet követõ hó 31.
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1869/09 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek
elõállítása

M Havonkénti tehéntej felvásárlásával és/vagy
feldolgozásával foglalkozó valamennyi
gazdasági szervezet

a tárgyhót követõ hó 15. 2005/288/EK
97/80/EK
96/16/EK
2003/107/EK

határozat
határozat
irányelv
irányelv

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó árbevétele

M Évenkénti tejtermeléssel és/vagy tej felvásárlásával
és/vagy tejfeldolgozással foglalkozó
valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követõ január 31. 2005/288/EK
97/80/EK
96/16/EK
2003/107/EK

határozat
határozat
irányelv
irányelv

1871/08 Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
szolgáltatások

V Évenkénti mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
szolgáltatást végzõ gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ április 5. 138/2004/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet

1872/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 12. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1874/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, ipari, építõipari és pénzügyi
vállalkozások

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
1503/2006/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1877/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követõ hó 20. 588/2001/EK
586/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1878/08 Negyedéves integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgynegyedévet követõ hó 20. 450/2003/EK
586/2001/EK
588/2001/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
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1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
2056/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
295/2008/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1881/08 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai
jelentés

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
2056/2002/EK
1669/2003/EK
1668/2003/EK
1670/2003/EK
2700/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2700/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
2056/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
2701/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
gépjármû-, motorkerékpár-kereskedelem,
javítás

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
1618/1999/EK
2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
1614/2002/EK
2056/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
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1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2056/2002/EK
2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1888/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi
tevékenység

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
1669/2003/EK
2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
2056/2002/EK
1668/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

V Évenkénti költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezet

a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2056/2002/EK
1670/2003/EK
1669/2003/EK
1668/2003/EK
1614/2002/EK
2700/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
2701/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek elõállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ május 31. 58/97/EK rendelet

1897/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai
jelentés költségvetési, társadalombiztosítási
és nonprofit szervezetek

V Negyedévenkénti valamennyi költségvetési,
társadalombiztosítási és a megfigyelésbe
bevont nonprofit szervezet

a tárgynegyedévet követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
1503/2006/EK
1165/98/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
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1911/03 Kimutatás a fogyatékossági támogatás
adatairól

V Évenkénti a Magyar Államkincstár a tárgyévet követõ február 28.

1917/03 Az MNB halmozott eredménykimutatása V Negyedévenkénti a Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ hó 30.
IV. n. év, 07. 31.

2223/96/EK rendelet

1919/06 Családtámogatási ellátások éves és területi
adatai

V Évenkénti a Magyar Államkincstár a tárgyévet követõ április 5.

1921/06 Családtámogatási ellátások havi adatai V Havonkénti a Magyar Államkincstár a tárgyhót követõ hó 30.

1933/08 Éves jelentés a beruházások összetételérõl V Évenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

a tárgyévet követõ március 31. 1392/2007/EK
1893/2006/EK
2223/96/EK

rendelet
rendelet
rendelet

1934/09 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
nagykereskedelem

M Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2056/2002/EK
1670/2003/EK
1669/2003/EK
1668/2003/EK
1614/2002/EK
2700/98/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
2701/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
kiskereskedelem

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2056/2002/EK
1670/2003/EK
1669/2003/EK
1668/2003/EK
1614/2002/EK
2702/98/EK
1618/1999/EK
2701/98/EK
2700/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1938/08 Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

V Havonkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyhót követõ hó 20. 586/2001/EK
588/2001/EK
450/2003/EK
1503/2006/EK
1158/2005/EK
1165/98/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet

1962/03 Fogyasztói árösszeírás az Európai
Összehasonlítási Program (ECP) alapján

V Évenként kétszeri Budapesten, - kijelölt üzletek, szervizek,
piacok

Eurostat igénye szerint 1445/2007/EK rendelet
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1965/09 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett
közösségi, szabadidõs szálláshelyekrõl

M Évenkénti nem üzleti célú közösségi, szabadidõs
szálláshelyek üzemeltetõi

a tárgyévet követõ március 25. 95/57/EK irányelv

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról V Havonkénti repülõteret üzemeltetõ gazdasági szervezet a tárgyhót követõ hó 25. 437/2003/EK
158/2007/EK
1358/2003/EK

rendelet
rendelet
rendelet

2005/05 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói
szektorokra való felosztásához

V Negyedévenkénti a Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ
második hó 8.

448/98/EK
1889/2002/EK

rendelet
rendelet

2009/06 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek
számáról

V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési és társadalombiztosítási
szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on
keresztül), nonprofit szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 12. 453/2008/EK rendelet

2010/05 Intrastat kiszállítás V Havonkénti az Európai Unió tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe
bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követõ hó 15. 638/2004/EK
1982/2004/EK

rendelet
rendelet

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített M Havonkénti az Európai Unió tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe
bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követõ hó 15. 638/2004/EK
1982/2004/EK

rendelet
rendelet

2012/05 Intrastat beérkezés V Havonkénti az Európai Unió tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe
bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követõ hó 15. 638/2004/EK
1982/2004/EK

rendelet
rendelet

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített M Havonkénti az Európai Unió tagállamaival
termékforgalmat lebonyolító, a megfigyelésbe
bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követõ hó 15. 1982/2004/EK
638/2004/EK

rendelet
rendelet

2014/08 Éves jelentés a nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatásokról

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági,
költségvetési valamint nonprofit szervezetek
(beleértve a képviseleteket is)

a tárgyévet követõ március 20. 184/2005/EK rendelet

2023/09 Kérdõív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról

M Évenkénti a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
alap- és szakosított ellátást, szolgáltatást
nyújtó szervezetek, intézmények,
tevékenységet végzõk

a tárgyévet követõ január 31.

2037/04 Központi költségvetési szervek
mérlegjelentése, a részesedések és a
részesedések utáni osztalékok, valamint a
közteherbevételek adósainak alakulása

V Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követõ 45. nap

2038/04 Önkormányzati költségvetési szervek
mérlegjelentése, költségvetési jelentése, a
részesedések és a részesedések utáni
osztalékok, valamint a közteherbevételek
adósainak alakulása

V Negyedévenkénti Magyar Államkincstár a tárgynegyedévet követõ 45. nap 1221/2002/EK
264/2000/EK

rendelet
rendelet
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2039/04 Központi költségvetési szervek,
önkormányzatok és önkormányzati
költségvetési szervek törzsadattára

V Félévenkénti Magyar Államkincstár a tárgyfélévet követõ 90. nap

2040/04 Központi költségvetési szervek féléves és
éves beszámolója

V Félévenkénti Magyar Államkincstár a tárgyidõszakot követõ 90.
ill.150. nap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2041/04 Helyi önkormányzatok féléves és éves
beszámolója

V Félévenkénti Magyar Államkincstár a tárgyidõszakot követõ 90.
ill.150. nap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2042/04 Központi költségvetési szervek és helyi
önkormányzatok költségvetése

V Évenkénti Magyar Államkincstár az adott év 3. hónap vége 1221/2002/EK
264/2000/EK

rendelet
rendelet

2043/04 A kormányzati szektorba sorolt
vállalkozások negyedéves adatai

V Negyedévenkénti Pénzügyminisztérium a tárgynegyedévet követõ 45. nap 1221/2002/EK rendelet

2044/04 Egészségbiztosítási Alap féléves és éves
beszámolója

V Félévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyidõszakot követõ 90. ill.
150. nap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2045/04 Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és éves
beszámolója

V Félévenkénti Országos Nyudíjbiztosítási Fõigazgatóság a tárgyidõszakot követõ 90. ill.
150. nap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2046/04 Költségvetési zárszámadás
közgazdasági/funkcionális adatai

V Évenkénti Pénzügyminisztérium a tárgyévet követõ 8. hónap 2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2047/04 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok
bizonyos költségvetési kötelezettségeinek
és juttatásainak pénzforgalmáról

V Havonkénti Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a tárgyhót követõ hó 10. nap 264/2000/EK rendelet

2048/04 Éves költségvetési törvényjavaslat V Évenkénti Pénzügyminisztérium a benyújtást követõ 30. nap 1221/2002/EK
264/2000/EK

rendelet
rendelet

2049/04 Éves zárszámadási törvényjavaslat V Évenkénti Pénzügyminisztérium a benyújtást követõ 30. nap 2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2050/04 ÁPV ZRt. éves beszámoló jelentése V Évenkénti Pénzügyminisztérium a PM-hez való beérkezést követõ
1 hónap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

2057/08 Nemzetközi kormányzati szolgáltatások V Negyedévenkénti,
évenkénti

Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal, Balassi
Bálint Magyar Kulturális Intézet,
Külügyminisztérium, MH Honvédelmi
Minisztérium Igazgatás, Magyar Turizmus
ZRt., Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal, Vám- és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

a tárgynegyedévet követõ hó 20.,
ill. a tárgyévet követõ márc. 31.

184/2005/EK rendelet
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2062/08 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban,
nyugdíjszerû ellátásban részesülõkrõl
(január-emelés után)

V Évenkénti Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság a tárgyév május 31., augusztus
31., szeptember 30.

2063/00 Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról V Évenkénti Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Fõfelügyelõség

a tárgyévet követõ március 31.

2064/09 Statisztikai jelentés az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet munkájáról

M Évenkénti Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet

a tárgyévet követõ április 30.

2066/00 Mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális
és gyermekvédelmi szolgálatok és
intézmények adatai

V Évenkénti Foglalkoztatási és Szociális Hivatal szeptember 30.

2076/09 Jelentés a mûködést kezdõ, megszûnt,
üzemeltetési kört módosított nem üzleti
céllal üzemeltetett közösségi, szabadidõs
szálláshelyekrõl

M Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követõ január 31.

2082/07 A fekvõ- és járóbeteg ellátó intézetek
igénybevétele betegségek szerint

V Évenkénti Egészségügyi Minisztérium, Egészségügyi
Stratégiai Kutatóintézet

a tárgyévet követõ június 30.

2083/05 Tüdõbeteg-gondozók éves jelentése V Évenkénti Országos Korányi TBC és Pulmonológiai
Intézet

a tárgyévet követõ március 31.

2084/05 A bõr és nemibeteg gondozók mûködési
mutatói

V Évenkénti Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központ

a tárgyévet követõ április 30

2085/05 Jelentés az onkológiai tevékenységrõl V Évenkénti Országos Onkológiai Intézet a tárgyévet követõ június 15.

2086/05 A pszichiátriai gondozók jelentése V Évenkénti az OPNI szervezési, módszertani feladatait
átvevõ intézmény

a tárgyévet követõ március 31.

2087/05 Védõnõi jelentés összesítõje V Évenkénti Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központ

a tárgyévet követõ április 28.

2088/05 Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

V Évenkénti Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központ

a tárgyévet követõ március 31.

2095/05 Jelentés a diplomával rendelkezõk
szakvizsgáiról

V Évenkénti Nemzeti Vizsgabizottság a tárgyévet követõ január 31.

2096/05 Kimutatás a bõr - és
nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális
úton terjedõ betegségekrõl

V Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követõ április 30.

2100/09 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról M Évenkénti Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központ

a tárgyévet követõ december 20.

2101/05 Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott újszülöttekrõl
(csecsemõkrõl)

V Évenkénti Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása

a tárgyévet követõ április 30.

2105/05 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és
kezelésükrõl

V Évenkénti Országos Szakfelügyeleti Módszertani
Központ

a tárgyévet követõ június 15.

2108/05 Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységrõl

V Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyévet követõ április 30.
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2120/08 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok V Évenkénti Minisztériumok, melyek felügyelete alá
egészségügyi intézmény tartozik, illetve
melyek egészségügyi szolgáltatást
finanszíroznak; Országos Egészségbiztosítási
Pénztár, Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet

a tárgyévet követõ május 31.

2123/06 Jelentés a járóbetegellátás valós
teljesítményadatairól

V Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követõ
második hó 10.

2002/990/EK határozat

2124/06 Jelentés az aktív és a krónikus
fekvõbetegellátás valós
teljesítményadatairól

V Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követõ
második hó 10.

2002/990/EK határozat

2125/06 Az Európai Uniótól kapott illetve az
Európai Uniónak fizetett transzferek

V Havonkénti Magyar Államkincstár, Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség, Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal

a tárgyhót követõ 30. nap 3605/93/EK
1221/2002/EK

rendelet
rendelet

2128/09 Gazdasági szervezetek éves mezõgazdasági
adatai, 2009

M Évenkénti mezõgazdasági tevékenységet végzõ gazdasági
szervezetek, kivéve a csak mezõgazdasági
szolgáltatást végzõk

a tárgyévet követõ január 31. 959/93/EGK
2197/95/EK
837/90/EGK

rendelet
rendelet
rendelet

2129/07 Magzati veszteség adatai V Negyedévenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgynegyedévet követõ
harmadik hó 30.

2130/07 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási
árjelentése

V Negyedévenkénti üzleti szolgáltatást végzõ, a megfigyelésbe
bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 15. 1158/2005/EK
1503/2006/EK
2002/990/EK
2223/96/EK
98/715/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
határozat
rendelet
határozat
rendelet

2131/07 A vasúti szállítás negyedéves adatai V Negyedévenkénti a szükséges vasúti engedélyekkel rendelkezõ
gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követõ hó 20. 91/2003/EK
1192/2003/EK

rendelet
rendelet

2134/06 A Vám és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság által gyûjtött adók éves
adatai

V Évenkénti Vám és Pénzügyõrség Országos
Parancsnoksága

a tárgyévet követõ 60. nap

2146/09 Az üzleti szolgáltatások árbevétel
szerkezete

M Évenkénti a Nace Rev. 2 szerint 62-es, 58.2-es, 69.1-es,
69.2-es, 70.2-es, 73.1-es és 78-as ág- és
ágazatokba tartozó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ május 5. 295/2008/EK
1158/2005/EK

rendelet
rendelet

2155/09 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl M Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár tárgyévet követõ május 31.

2157/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a
szakosodott egységekrõl

V Évenkénti a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ március 31. 295/2008/EK
2700/98/EK
2701/98/EK
2702/98/EK
696/93/EGK

rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
rendelet
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2159/08 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi
kimutatása

V Évenkénti Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet a tárgyévet követõ június 30.

2160/09 Vízi, légi és csõvezetékes szállítási
teljesítmények

M Negyedévenkénti csõvezetékes szállítás, vízi szállítás és légi
szállítás ágazatokba sorolt gazdasági
szervezetek, valamint a MOL NYRt.

a tárgynegyedévet követõ hó 15.

2161/08 A vasúti személyszállítás adatai V Évenkénti a vasúti szállítás alágazatba sorolt, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

2165/08 Utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységi
engedéllyel rendelkezõ gazdálkodási
szervezetek listája

V Évenkénti Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal a tárgyévet követõ március 30.

2166/08 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai V Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság,
Közlekedésbiztonsági Szervezet

a tárgyévet követõ március 20. 91/2003/EK
1192/2003/EK

rendelet
rendelet

2167/08 Az országos hálózaton történõ vasúti
szállításhoz szükséges engedéllyel
rendelkezõ vállalkozások listája

V Negyedévenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság a tárgynegyedévet követõ hó 20.

2168/08 Adatszolgáltatás a közvetlen
tõkebefektetésekrõl, FATS R01, R29

V Évenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgyévet követõ augusztus hó 58/97/EK rendelet

2169/08 Befektetések jövedelmei: 330 Közvetlen
bef. jöv., 339 Portfólió bef.jöv., 370 Egyéb
bef.jöv.

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2170/08 TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C, D, E,
F szektorok)

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2171/08 Egyéb viszonzatlan átutalások: D.7 ( A, B,
C, D, E, F, J szektorok)

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2172/08 Tõkeadók: D. 91 (A, C, D, E, F szektorok) V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2173/08 Adósságelengedés (A, B, C, D, E, F, G, H,
I szektorok)

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2174/08 Egyéb tõketranszferek: D.9n (A, B, C, D,
E, F szektorok)

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2175/08 480 Nem termelt, nem pénzügyi javak ( A,
B, C, D, E, F, G, H szektorok)

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2177/08 Közvetlen tõkebefektetéseket érintõ
tranzakciók

V Negyedévenkénti Magyar Nemzeti Bank a tárgynegyedévet követõ 85 nap 2223/96/EK rendelet

2182/09 Alapinformációk a nonprofit szervezetekrõl
2009

M Évenkénti Magyarországon bejegyzett nonprofit
szervezetek: egyesületek, egyesülések,
köztestületek, (köz)alapítványok, közhasznú
társaságok, érdekképviseletek, nonprofit
vállalkozások, egyéb társadalmi szervezetek,
valamint az általuk alapított intézmények

a tárgyévet követõ május 31.
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2191/09 Új építésû lakóingatlanok értékesítési ára és
alapadatai

Ú Negyedévenkénti ingatlanértékesítéssel foglalkozó ingatlan
közvetítõ irodák és egyéb gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedév harmadik hónap
20.

2192/09 Szõlõültetvények összeírása, 2009 Ú Többévenkénti megfigyelésbe bevont szõlõterületet használó
gazdaságok

2009. október 31. 357/79/EGK rendelet

2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról

Ú Havonkénti a Vám- és Pénzügyõrségnek történõ részletes
adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása
alól felmentett, kijelölt vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 15. 1172/95/EK
1917/2000/EK

rendelet
rendelet

2196/09 Külföldi állampolgárok adatai Ú Évenként kétszeri Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal március 31. és október 30. 862/2007/EK rendelet

2197/09 TAJ számmal rendelkezõ külföldi
állampolgárok adatai

Ú Évenkénti Országos Egészségbiztosítási Pénztár január 31.

2198/09 Havi jelentés a központi költségvetés
kiadásainak és bevételeinek alakulásáról

Ú Havonkénti Magyar Államkincstár a tárgyhót követõ hó 10. nap 264/2000/EK
1221/2002/EK

rendelet
rendelet

2200/09 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések
teljesítésérõl

Ú Negyedévenkénti Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal a tárgynegyedévet követõ hónap
15. nap és a tárgynegyedévet
követõ második hó 20. nap

2223/96/EK
3605/93/EK

rendelet
rendelet

Egészségügyi Minisztérium
1477/07 Az egészségügyi intézmények

árinformációi
V Negyedévenkénti,

évenkénti
A közszolgáltatásban résztvevõ valamennyi
fekvõ és járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, valamint az ÁNTSZ
intézetek.

a t.negyedév utolsó hónap 28.,
illetve június 30.

1498/00 Jelentés a 100 ezer Ft értékhatár feletti
tárgyi eszköznek minõsülõ egészségügyi
gépek és mûszerek állományának
változásáról

V Eseményhez
kötõdõ, évenkénti

önkormányzati, valamint az Egészségügyi
Minisztérium felügyelete alá tartozó
egészségügyi intézmények, az orvos,- illetve
egészségtudományi karral rendelkezõ
egyetemek, a MÁV, ÖTM, HM, IRM
egészségügyi intézményei, továbbá az egyházi,
alapítványi és magán egészségügyi
szolgáltatók

a tárgyhót köv. hó 15., a tárgyévet
köv. január 31.

1501/09 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak
támogatott forgalmáról
(gyógyszertáranként, gyógyszerenként,
megyénként és országos összesítésben)

M Havonként ill.
évenként

Országos Egészségbiztosítási Pénztár a tárgyidõszakot követõ második
hó 1.,ill. a tárgyévet követõ
február 15.

1510/09 Jelentés az egészségügyi szakképzésben
végzettekrõl

M Eseményhez kötõdõ a szakképzésben vizsgát szervezõ intézmények eseményt követõ 30 napon belül

1514/09 Egészségbiztosítási statisztikai jelentés
havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)

M Havonkénti,
negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetõhelyek a tárgyidõszakot követõ hó 11. 1408/71/EGK
574/72/EGK
311/2007/EK

rendelet
rendelet
rendelet
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1549/09 Összesítõ jelentés a daganatos
megbetegedésekrõl

M Évenkénti Nemzeti Rákregiszter a tárgyévet köv. jan. 31. végl.:
június 30.

1560/09 Összesítõ az élelmiszer eredetû
megbetegedési eseményekrõl

M Évenkénti Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi
Intézet

a tárgyévet követõ február 20.

1561/02 Bejelentett fertõzõ megbetegedések V Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követõ április 30.

1565/09 Az influenza járvány fõbb becsült adatai
területenként

M Évenkénti az ÁNTSZ kistérségi intézetei által kijelölt
orvosok, intézmények

a tárgyévet követõ év május 31.

1566/00 Védõoltási jelentés V Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ a tárgyévet követõ április 30.

1570/09 Jelentés az emberi mérgezési esetekrõl M Évenkénti az egészségügyi ellátást végzõ intézmények
(kórházak, klinikák, egészségcentrumok),
háziorvosok, mentõk

a tárgyévet követõ március 31.

1573/09 Jelentés a HIV-fertõzésekrõl, AIDS
megbetegedésekrõl

M Évenkénti Országos Epidemiológiai Központ 48 óra vagy diagnózis
megerõsítésekor, OEK a
tárgyévet követõ április 30.

1576/07 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási
kiadásainak alakulásáról

V Évenkénti az önkormányzati felügyelet alá tartozó
egészségügyi intézetek, az intézmények (1)
illetve a felügyeletüket ellátó önkormányzati
hivatalok (2)

1.) a tárgyévet követõ március 10.
2.) március 31.

1578/09 Jelentés a gyógyszertárakról M Évenkénti Regionális Tiszti Fõgyógyszerészek a tárgyévet követõ február 10.

1585/06 A kábítószerekrõl és
pszichotróp-anyagokról belföldi
gyógyszeripari és nagykereskedelmi
adatszolgáltatás

V Évenkénti kábítószer és/vagy pszichotróp tevékenységi
engedéllyel rendelkezõ belföldi
gyógyszergyártók és nagykereskedõk

a tárgyévet követõ február 28.

1589/00 Kimutatás az orvosok területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

V Évenkénti Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv. a tárgyévet követõ március 31.

1626/09 Adatlap az Egészségügyi Minisztérium
munkaügyi és bérnyilvántartási
rendszeréhez

M Évenkénti a nem MÁK számfejtési körbe tartozó,
valamint a tárgyévben MÁK számfejtési
körbõl kilépett települési önkormányzatok,
ÁNTSZ, valamennyi ÁNTSZ engedéllyel
rendelkezõ, közszolgáltatásban résztvevõ
egészségügyi szolgáltató (kivéve a
vállalkozási, vagy egyéni gazdasági
tevékenység formájában mûködõ egészségügyi
szolgáltatókat, ha nem nyújtanak fekvõ és
járóbeteg szakellátást)

a tárgyévet követõ január 31., a
közremûködõi szerzõdéssel
rendelkezõk a tárgyévet követõ
február 28.

1860/00 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok,
fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai
szakpszichológusok létszámkimutatása

V Évenkénti 1997. évi CLIV. törvényben elõírtak
/111.§(4)bek. alapján/

a tárgyévet követõ február 28.

1861/00 Kimutatás a gyógyszerészek területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

V Évenkénti Egészségügyi Engedélyezési és Közig. Hiv. a tárgyévet követõ március 31.
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1912/06 Jelentés a kábítószer és a P1, P2 jegyzéken
feltûntetett pszichotróp anyagok és
készítmények exportjáról és importjáról

V Negyedévenkénti valamennyi kábítószer és/vagy pszichotróp
anyag export-, importjoggal rendelkezõ
gazdálkodó szervezet

a tárgynegyedévet követõ hó 10.

1913/09 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedõk
gyógyszer beszerzéseirõl és eladásairól,
valamint a gyógyszergyártók saját
elõállítású termékeinek
fekvõbeteg-gyógyintézetek számára történõ
eladásairól

M Havonkénti valamennyi gyógyszergyártó és
gyógyszernagykereskedõ

a tárgyidõszakot követõ hónap
15. nap

1914/09 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe
vevõkrõl

M Negyedévenkénti társadalombiztosítási kifizetõhelyek tárgyidõszakot követõ hónap 11.
napja

1408/71/EGK
574/72/EGK
311/2007/EK

rendelet
rendelet
rendelet

2142/06 Jelentés a P3, P4 jegyzéken feltûntetett
pszichotrop anyagok és készítmények
exportjáról és importjáról

V Évenkénti pszichotrop anyag export-, importjoggal
rendelkezõ gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követõ február 28.

2204/09 Adatátvétel az Egészségügyi Minisztérium
munkaügyi és bérnyilvántartási
rendszeréhez

Ú Havonkénti Magyar Államkincstár (MÁK) a tárgyhónapot követõ hónap 25.

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1237/09 A beruházások és pénzügyi mutatók

várható alakulása
M Évenkénti a mezõgazdaság, vadgazdálkodás,

erdõgazdálkodás, a halászat gazdasági ágba,
az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba
sorolt, 19 fõnél többet foglalkoztató
vállalkozások és a fafeldolgozás ágazatba
sorolt vállalkozások

a tárgyév október 25. 138/2004/EK rendelet

1240/08 Árumérleg V Évenként kétszeri az élelmiszer, ital, dohány gyártása ágazatba
sorolt 9 fõnél többet foglalkoztató
vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 18.

1249/09 Lehalászás M Évenkénti halastavat vagy intenzív halgazdaságot
üzemeltetõ halgazdaságok vagy jogi
személyek

a tárgyévet követõ január 20.

1253/09 Tájékoztató jelentés az öntözésrõl M Évenkénti AKI Statisztikai Osztály a tárgyévet követõ október 5.

1254/00 Beszámoló az erdõsítésekrõl és a
fakitermelésrõl

V Évenkénti az Állami Erdõrendezési Szolgálat
igazgatóságai

a tárgyévet követõ február 12.

1255/00 Erdõvédelmi jelzõlap V Egyéb a 100 ha vagy nagyobb erdõterülettel
rendelkezõ gazdálkodók

április 9., június 9., augusztus 8.,
október 8.

1256/00 Jelentés az erdészeti szaporítóanyagokról V Évenkénti az erdõgazdálkodás szakágazatba sorolt
engedélyes csemetekerttel rendelkezõ
vállalkozások

a tárgyévet követõ október 30.

1257/09 Nettó fakitermelés M Évenkénti az erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ február 26.
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1258/09 Erdei fatermékek, faipari alapanyagok,
félkész- és késztermékek termelése,
értékesítése és készlete

M Negyedévenkénti az erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

1259/09 Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása

M Évenkénti az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás
szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba
sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ március 17.

1260/09 Jelentés a fakitermelésrõl és
fafeldolgozásról

M Évenkénti fafeldolgozók és erdõterülettel rendelkezõ
mezõgazdasági gazdálkodók, szövetkezetek,
gazdasági társaságok, erdõtulajdonosok

a tárgyévet követõ február 20.

1261/00 Vadgazdálkodási jelentés V Évenkénti vadgazdálkodási tevékenységet folytató,
vadászatra jogosultak

a tárgyévet követõ március 20.

1262/05 Vadállomány becslési jelentés V Évenkénti AKI Statisztikai Osztály a tárgyévet követõ február 15.

1263/09 Faipari alapanyagok, félkész-és
késztermékek termelése és készletváltozása

M Évenkénti az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás
szakágazatba és a fafeldolgozás ágazatba
sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ március 17.

1265/09 A farostlemez és faforgácslap termelése,
anyagfelhasználása termékenként

M Évenkénti a faforgácslap- és farostlemezgyártás
szakágazatba sorolt vállalkozások

a tárgyévet követõ március 17.

1266/09 A fatermékek belföldi termelõi áralakulása M Negyedévenkénti az erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 20.

1268/00 Az erdõgazdálkodás körében használatos
utak állománya, összetétele és változása

V Évenkénti az erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ március 5.

1269/08 A termelõeszközök áruforgalmi jelentése V Negyedévenkénti mezõgazdasági termelõeszköz
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 22. 138/2004/EK rendelet

1270/08 A mezõgazdasági gépek forgalma V Negyedévenkénti mezõgazdasági
termelõeszköz-kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 22. 138/2004/EK rendelet

1271/08 A növényvédõ szerek értékesítése és
zárókészlete szercsoportonként
mennyiségben és értékben

V Évenként kétszeri mezõgazdasági termelõeszköz
kereskedelemmel foglalkozó vállalkozások

tárgyidõszakot követõ hó 20.

1280/09 A vágóhidak élõállat vágása M Havonkénti valamennyi engedélyezett vágóhíd a tárgyhónapot követõ hó 10. 93/23/EGK
93/24/EGK
93/25/EGK
94/432/EK
94/433/EK
94/434/EK

irányelv
irányelv
irányelv
határozat
határozat
határozat

1282/09 Mûtrágya értékesítés M Negyedévenkénti a mûtrágya elõállítással, a mezõgazdasági
termelõeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 12. 138/2004/EK rendelet

1283/00 Munkaügyi jelentés V Évenkénti az erdõgazdálkodás és vadgazdálkodás
szakágazatba sorolt kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ február 20.
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1692/08 Fõbb termények és termékek
készletalakulása

V Évenként kétszeri a mezõgazdaság, vadgazdálkodás,
erdõgazdálkodás, az élelmiszer, ital gyártása,
valamint a nagykereskedelem ágazatba sorolt
kijelölt vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 10.

1703/08 Tájékoztató a támogatás mellett igényelhetõ
agrárgazdasági hitelekrõl

V Negyedévenkénti kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és
egyéb hitelintézetek

a tárgyidõszakot követõ hó 10.

2032/04 Jelentés a vízgazdálkodási társulatok éves
mûködési adatairól

V Évenkénti Vízgazdálkodási társulatok a tárgyévet követö május 31.

2202/09 Dísznövénytermesztés Ú Évenkénti dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt
szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

2203/09 Gyógynövény felvásárlás Ú Évenkénti gyógynövények és fûszernövények
felvásárlásával foglalkozó kijelölt szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1222/05 Személy- és jármûforgalmi jelentés V Havonkénti rendészeti kirendeltségek a tárgyidõszakot követõ hó 5. 95/57/EK irányelv

1223/06 Szabálysértési ügyforgalmi statisztika V Évenként kétszeri rendõrség január 10., július 10.

1224/00 Közlekedésrendészeti statisztika V Havonkénti rendõrség a tárgyidõszakot követõ hó 5.

1225/01 Közbiztonsági tevékenységi statisztika V Havonkénti rendõrség, határrendészeti kirendeltségek a tárgyidõszakot követõ hó 5.

1226/00 Bûnügyi ügyforgalmi statisztika V Havonkénti rendõrség a tárgyidõszakot követõ hó 5.

1227/01 Önkormányzati szabálysértési statisztika V Évenkénti a helyi önkormányzatok a tárgyévet követõ január 30.

1228/09 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bûnügyi statisztika ( IRM és Legfõbb
Ügyészség közös adatgyûjtése)

M Eseményhez kötõdõ rendõrség, ügyészség, VÁM- és Pénzügyõrség az eseményt követõ hó 5.

1293/00 Az igazságügyi szakértõi intézmények
tevékenysége

V Negyedévenkénti az Igazságügyi Szakértõi és Kutató Intézetek
Hivatalának szakértõi intézetei

a tárgyidõszakot követõ hó 5.

1300/04 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi
és tevékenységi adatairól

V Negyedévenkénti,
havi bontásban

megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgynegyedévet követõ hó 15.

1301/04 A megyei bírósági végrehajtók ügyeire
vonatkozó ügyforgalmi és tevékenységi
adatok

V Negyedévenkénti,
havi bontásban

megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1730/04 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége V Negyedévenkénti,
havi bontásban

önálló birósági végrehajtók a tárgyidõszakot követõ hó 15.

2030/05 Jelentés a pártfogó felügyelõi
tevékenységérõl

V Évenként kétszeri megyei igazságügyi hivatalok a tárgyfélévet követõ hó 20.

2031/07 Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl V Évenkénti közvetítõk, a közvetítõket foglalkoztató jogi
személyek és jogi személyiség nélküli
gazdasági társaságok

a tárgyévet követõ január 31.
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Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1066/09 Levegõtisztaság-védelmi adatok M Évenkénti Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató

Intézet Kht.
a tárgyévet követõ szeptember 30. 2008/50/EK

96/62/EK
2000/69/EK
1999/30/EK
2002/3/EK

irányelv
irányelv
irányelv
irányelv
irányelv

1373/04 A mezõgazdasági vízszolgáltatás V Évenkénti környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok,
regionális vízmûvek, vízitársulatok, egyéb
üzemeltetõk

a tárgyévet követõ január 20. 2000/60/EK
91/676/EGK

irányelv
irányelv

1375/08 A felszín alatti vizet kitermelõ vízkivételek,
valamint megfigyelõ-kutak üzemi figyelési
tevékenysége

V Évenkénti azok a vízbázisok, ahol az átlagos víztermelés
mennyisége (Q)>100 köbméter/nap, továbbá a
Q>10 köbméter/d ivóvíz-szolgáltatók,
valamint a környezetvédelmi és vízügyi
igazgatóságok által kijelölt víztermelõk

a tárgyévet követõ március 31. 2000/60/EK irányelv

1376/09 A közmûves vízellátási és csatornázási
tevékenységek fõbb mûszaki-gazdasági
adatai

M Évenkénti víz- és csatorna-közmûveket üzemeltetõ
állami, önkormányzati és társasági tulajdonban
lévõ gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 1. 91/271/EGK
98/83/EK

irányelv
irányelv

1378/09 Az 5 köbméter/óra teljes vízforgalmat,
illetve a 80 köbméter/d frissvíz-használatot
elérõ nem közüzemi vízhasználók
vízgazdálkodási adatai

M Évenkénti a tárgykörben érintett nem mezõgazdasági,
kijelölt vízhasználók

külön utasítás szerint 2000/60/EK irányelv

1694/06 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe
történõ vízbevezetések adatai

V Évenkénti az 500 köbméter/év feletti vízhasználatra
vízjogi engedéllyel rendelkezõ engedélyesek,
vízszolgáltató vállalkozások,
környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok

a tárgyévet követõ január 31. 2000/60/EK irányelv

1709/08 Tájékoztató az országos jelentõségû védett
természeti területekrõl

V Évenkénti Nemzeti Park Igazgatóságok a tárgyévet követõ március 31.

2036/09 Jelentés a közüzemi víziközmû-ellátó
hálózatok eszközeirõl

M Többévenkénti víz- és csatornaközmûvet üzemeltetõ
regionális vízmûvek, az önkormányzati víz-és
csatornamûvek, az önálló víz és csatornamûvel
rendelkezõ város és községgazdálkodási
vállalkozások, valamint a közmûveket
üzemeltetõ a lakosság részére víz és/vagy
csatornaellátást biztosító egyéb vállalkozások

a tárgyévet követõ április 30. 91/271/EGK
98/83/EK

irányelv
irányelv
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Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari

szektor)
V Évenkénti Ipari szektor: “B”bányászat

(szén,-földgáz,-kõolajbányászat nélkül), “C”
feldolgozóipar (kokszgyártás és
kõolaj-feldolgozás nélkül), “F” építõiparba
sorolt gazdasági szervezetek, melyek éves
átlagos állományi létszáma a 49 fõt
meghaladja, valamint létszámtól függetlenül
azok, akik villamos energiát termelnek vagy
hõt adnak el, és a kitöltési útmutatóban kiemelt
energia-intenzív ágaztokba, vagy
szakágazatokba tartoznak.
Energia szektor: Mindazok a gazdasági
szervezetek, amelyek energiahordozó
termeléssel, energiahordozók bel- és
külkereskedelmével, tüzelõanyag-nemesítéssel,
villamosenergia-termeléssel, távhõtermeléssel,
illetve szolgáltatással foglalkoznak
(05.10-06.20, 09.10, 19.10,19.20, D, 46.12,
46.71, 47.30)

a tárgyévet követõ március 1. 2004/8/EK irányelv

1322/00 Az energiahordozók felhasználási mérlege V Negyedévenkénti a kijelölt energiafogyasztók a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1323/08 Energiahordozók értékesítési mérlege V Negyedévenkénti mindazok a vállalkozások, amelyek
energiahordozók (ásványi energiahordozók,
brikett, szén és fafeldolgozási vegyi termékek,
tüzifa, kõolaj- és gázfeldolgozási vegyi
termékek, megújuló energiaforrások, valamint
villamosenergia) elõállításával, illetve
forgalmazásával (belföldi értékesítés,
behozatal, kivitel) foglalkoznak

a tárgyidõszakot követõ második
hó 25.

1324/00 Jelentés a távhõtermelõk és
távhõszolgáltatók adatairól

V Évenkénti a hõenergia elõállításával, értékesítésével és
felhasználásával foglalkozó vállalkozások

a tárgyévet követõ március 31.

1329/09 ENERGINFO Energiagazdálkodási
operatív jelentés- Energiahordozók
külkereskedelmi forgalma

M Havonkénti az energiahordozókat termelõ, valamint
importjával és/vagy exportjával,
forgalmazásával foglalkozó gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követõ 5. munkanap

1335/08 Energiafelhasználási beszámoló V Évenkénti A 1321 nyilvántartási számú, energiamérleget
nem készítõ: A, E, G, H, I, J, K, l, M, N, O, P,
Q, R, S ágakba sorolt gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ március 31.

1368/03 A légiközlekedési repülõesemények adatai V Évenként kétszeri a polgári repülõtevékenységet hatósági
engedéllyel folytató vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1382/07 A gazdálkodást jellemzõ fontosabb adatok V Negyedévenkénti a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt
vállalkozások, Magyar Közúti Kht, valamint
autópályákat kezelõ, illetve üzemeltetõ,- és
egyéb kijelölt vállalkozások

a tárgyidõszakot követõ 30. nap
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1390/03 A helyi közutak adatai V Évenkénti települési önkormányzatok a tárgyévet követõ augusztus 15. 1108/70/EGK rendelet

1392/06 A hajózási engedélyesek, közforgalmú
kikötõk, magán kikötõk, motoros kishajók,
vitorlás kishajók adatai

V Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) a tárgyévet követõ február 28.

1394/06 A polgári repülés statisztikai adatai V Évenkénti polgári repülõtevékenységet hatósági
engedéllyel folytató vállalkozások

a tárgyévet követõ április 20.

1395/08 Jelentés a gépjármûvek környezetvédelmi
felülvizsgálatáról

V Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális
igazgatóságai/ NKH Központi Hivatala

január 31., öszesített adatok:
március 15.

2000/30/EK irányelv

1396/08 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekrõl

V Évenkénti Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi
Hivatala

a tárgyévet követõ április 15. 70/156/EGK
3820/85/EGK
88/599/EK
2000/53/EK
2163/2001/EK

irányelv
rendelet
irányelv
irányelv
rendelet

1397/03 Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és
sífelvonó szállítási és baleseti adatai

V Évenkénti létesítményt üzemeltetõ vállalkozások a tárgyévet követõ április 30.

1399/03 A vízi utak fenntartási munkái és költségei V Évenkénti vízi utak fenntartását végzõ vízügyi
igazgatóságok

a tárgyévet követõ május 30.

1660/04 Adatgyûjtés a közvilágításról V Évenkénti áramszolgáltató vállalatok, illetve ZRt-k a tárgyévet követõ február 28.

1705/04 A postai, távközlési és mûsorszórási
hatósági tevékenység

V Évenkénti Nemzeti Hírközlési Hatóság a tárgyévet követõ március 1.

1707/07 A távközlési tevékenység évközi adatai V Negyedévenkénti távközlési tevékenységet végzõ vállalkozások a tárgynegyedévet követõ hó 30. 808/2004/EK
847/2007/EK

rendelet
rendelet

1708/07 Távközlési tevékenység berendezései és
szolgáltatásai

V Évenkénti távközlési tevékenységet végzõ vállalkozások a tárgyévet követõ március 10. 808/2004/EK
847/2007/EK

rendelet
rendelet

1811/06 Postai szolgáltatás és futárszolgálat
eszközei, a szolgáltatás minõségi mutatói

V Évenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végzõ
kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ március 10.

1812/07 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök,
üzemi és szállítási teljesítmények adatai

V Évenkénti vasúti pályahasználati engedéllyel rendelkezõ
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ április 30. 91/2003/EK rendelet

1857/07 A kikötõi áru- és hajóforgalom V Havonkénti Magyarországi kikötõk és rakodási engedéllyel
rendelkezõ vállalkozások

a tárgyhót követõ hó 10. 1365/2006/EK rendelet

1957/08 A hírközlési gazdasági szervezetek
gazdálkodását jellemzõ adatok

V Negyedévenkénti postai, futárpostai, távközlési tevékenységet
végzõ kijelölt vállalkozások

2008. ápr. 30., júli. 29., okt. 28.,
2009. febr.20.

808/2004/EK
847/2007/EK

rendelet
rendelet

1994/08 Internet szolgáltatás évközi adatai V Negyedévenkénti internet szolgáltatást végzõ kijelölt
vállalkozások

a tárgynegyedévet követõ hó 30. 808/2004/EK
847/2007/EK

rendelet
rendelet

1995/08 Az internet szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai

V Évenkénti internet szolgáltatást végzõ kijelölt
vállalkozások

a tárgyévet követõ március 10. 808/2004/EK
847/2007/EK

rendelet
rendelet
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2067/05 Termelési beruházások a
kõolaj-feldolgozási szektorban

V Évenkénti Magyar Olaj- és Gázipari NYRt. a tárgyévet követõ március 1. 2386/96/EK rendelet

2068/05 Feketeszén importár adatszolgáltatás
A/ Villamosenergia és/vagy hõ- és
villamosenergia termelés célját szolgáló és
B/ Kokszgyártás alapanyagául szolgáló
feketeszénre vonatkozóan

V Évenként kétszeri feketeszén importõrök a tárgyidõszakot követõ második
hó 15.

405/2003/EK rendelet

2145/08 A postai szolgáltatás és a futárszolgálat
negyedéves adatai

V Negyedévenkénti a postai, futárpostai tevékenységet végzõ
kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követö hó 20.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
1318/00 A haditechnikai termékek cikkenkénti

termelése és értékesítése
V Évenként kétszeri kijelölt vállalkozások a tárgyévet követõ február 28.,

július 31.

1320/09 A vállalatok kezelésében lévõ ÁC és GYT
készletek és pénzügyi források alakulása

M Évenkénti kijelölt vállalkozások a tárgyévet követõ január 20.

1332/09 Mûanyagipari szakmai jelentés M Évenkénti mûanyag feldolgozást végzõ ( 22.20, 22.22,
22.23, 22.29) a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ február 28. 1893/2006/EK rendelet

1334/06 Hulladékhasznosító berendezések
felmérése

V Évenkénti ipari tevékenységet, kutatási és fejlesztési
tevékenységet végzõ, 10 fõnél többet
foglalkoztató kijelölt vállalkozások

a tárgyévet követõ június 30. 2150/2002/EK
782/2005/EK

rendelet
rendelet

1342/09 Tájékoztató a mûszaki fejlesztések és
együttmûködések alakulásáról

M Évenkénti kutatási és fejlesztési tevékenységet végzõ
vállalkozások

a tárgyévet követõ október 31.

1344/06 Jelentés a nagykereskedelem
áruforgalmáról

V Évenként kétszeri a kijelölt gazdasági szervezetek a tárgyév szeptember 30.,
tárgyévet követõ február 28.

2061/05 Acélipari szakmai jelentés V Évenkénti a 24.1 alágazatba sorolt gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ május 31. 48/2004/EK
772/2005/EK
1893/2006/EK

rendelet
rendelet
rendelet

Oktatási és Kulturális Minisztérium
1410/09 Adatszolgáltatás a közoktatási intézmények

tevékenységérõl
M Évenkénti közoktatási intézmények október 15.

1430/02 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett
vizsgázókról

V Évenkénti akkreditált nyelvvizsgaközpontok a tárgyévet követõ január 10.

1434/08 Jelentés a felsõoktatási intézmények tanév
eleji helyzetérõl

V Évenkénti felsõoktatási intézmények november 15.

1435/08 Jelentés az év folyamán oklevelet szerzett
hallgatókról

V Évenkénti felsõoktatási intézmények a tárgyévet követõ január 5.

1438/08 Jelentés a közmûvelõdési tevékenységet
folytató szervezetek mûködésérõl

V Évenkénti valamennyi, alapfeladatként közmûvelõdési
tevékenységet folytató önkormányzati, állami
intézmény, társadalmi szervezet, gazdasági
társaság, vállalkozás

a tárgyévet követõ március 1.
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1441/08 Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok
tevékenységérõl

V Évenkénti állatkertek, vadasparkok, kultúrparkok a tárgyévet követõ január 31.

1442/08 Jelentés a könyvtárak tevékenységérõl V Évenkénti települési, munkahelyi, felsõoktatási és
szakkönyvtárak

a tárgyévet követõ február 28.

1444/09 Múzeális intézmények adatai M Évenkénti muzeális intézmények a tárgyévet követõ január 31.

1445/08 Jelentés a kiállításokról V Évenkénti kiállítást szervezõk a tárgyévet követõ január 31.

1446/08 Jelentés a levéltárak mûködésérõl V Évenkénti levéltárak a tárgyévet követõ március 11.

1447/08 Jelentés a színházak (opera)
tevékenységérõl

V Évenkénti színházak, opera a tárgyévet követõ január 31.

1449/08 Jelentés a szabadtéri játékokról V Évenkénti szabadtéri színpadok október 30.

1451/08 Jelentés a hangversenyekrõl V Évenkénti Hangversenyszervezõ szervezetek, hivatásos
zenekarok

a tárgyévet követõ január 31.

1452/08 Jelentés a Magyar Cirkusz és Varieté Kht.
tevékenységérõl

V Évenkénti Magyar Cirkusz és Varieté Kht. a tárgyévet követõ január 31.

1454/08 Jelentés a magyarországi mozik helyzetérõl V Évenkénti mozgóképet vetítõ gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ január 25.

1456/06 Jelentés a forgalmazott filmek havi
eredményeirõl

V Havonkénti film forgalmazó gazdasági szervezetek a tárgyidõszakot követõ 10. nap

1460/06 Jelentés a megjelentetett VHS, DVD
mûsorokról

V Évenkénti vhs, dvd és egyéb hordozón filmeket kiadó
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követõ január 25.

1464/06 Jelentés az év folymán befejezett filmekrõl V Évenkénti filmgyártó gazdasági szervezetek a tárgyévet követõ január 31.

1467/00 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett
pályázókról

V Évenkénti Educatio Kht. március 20.

1468/00 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett
pályázókról

V Évenkénti Educatio Kht. július 30.

2179/08 Jelentés a táncegyüttesekrõl V Évenkénti hivatásos táncegyüttesek a tárgyévet követõ január 31.

Önkormányzati Minisztérium
1219/00 Tûzeseti és mûszaki mentési statisztika V Évenkénti hivatásos és önkéntes tûzoltóságok a tárgyévet követõ február 18.

1229/00 Hatósági statisztika V Évenkénti helyi önkormányzatok a tárgyévet követõ január 31.

1527/05 Jelentés a sportszervezetek
létszámadatairól és gazdálkodásáról

V Évenkénti sportszervezetek (sportegyesületek és asportról
szóló 2004. évi I. törvény szerinti
sportvállalkozások) önálló sportiskolák
alapítványok

a tárgyévet követõ június 30.

1528/05 Jelentés az iskolai sportkörök (ISK) és a
diáksport-egyesûletek (DSE)
létszámadatairól és gazdálkodásáról

V Évenkénti alap-, közép és felsõfokú oktatási intézmények
iskolai sportkörei, diáksport-egyesületek

a tárgyévet követõ november 30.

1529/05 Jelentés az országos sportági
szakszövetségek létszámadatairól és
gazdálkodásáról

V Évenkénti országos sportági szakszövetségek a tárgyévet követõ június 30.
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1530/05 Jelentés a sportlétesítményekrõl V Évenkénti sportlétesítmény tulajdonosok, állami szervek,
önkormányzatok, vállalkozók,
sportszervezetek és egyéb tulajdonosok

a tárgyévet követõ június 30.

1621/00 Önkormányzati törzsadattár V Negyedévenkénti regionális közigazgatási hivatalok a tárgyidõszakot követõ hó 10.

1622/08 Önkormányzati törvényességi ellenõrzési
információs rendszer

V Évenkénti regionális közigazgatási hivatalok a tárgyévet követõ február 28.

1740/00 A megelõzési tevékenység éves értékelõ
statisztikája

V Évenkénti hivatásos önkormányzati tûzoltóságok és
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok

a tárgyévet követõ február 18.

1741/00 Beépített tûzvédelmi berendezések V Évenkénti hivatásos tûzoltóságok a tárgyévet követõ február 18.

2118/05 Külföldiek magyarországi
ingatlanszerzésének engedélyezésérõl szóló
statisztika

V Negyedévenkénti regionális közigazgatási hivatalok a tárgynegyedévet követõ
második hó 15.

Pénzügyminisztérium
1515/08 Családi pótlék ellátásban részesülõk

részletezése 20.. évi áprilisi állapot szerint
V Évenkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetõhelyek,

Magyar Államkincstár regionális szervei
május 15.

1915/08 Családtámogatási statisztikai jelentés V Havonkénti Munkáltatói családtámogatási kifizetõhelyek,
Magyar Államkincstár regionális szervei

a tárgyhót követõ hó 15.

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1405/06 Adatszolgáltatás az egyéni bérekrõl és

keresetekrõl
V Évenkénti a reprezentatív megfigyelésbe bevont

vállalkozások és a nem profitorientált
szervezetek

a tárgyidõszakot követõ hó vége 530/1999/EK
1916/2000/EK

rendelet
rendelet

1406/07 Adatlap a gazdálkodó szervezetnél
(munkáltatónál) kötött kollektív szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez

V Eseményhez kötõdõ a SzMM Munkaügyi kapcsolatok és
bérpolitikai fõosztályának Munkaügyi
kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

1407/07 Adatlap a több gazdálkodó szervezetre
(munkáltatóra) kiterjedõ hatályú kollektív
szerzõdés nyilvántartásba vételéhez

V Eseményhez kötõdõ a SzMM Munkaügyi kapcsolatok és
bérpolitikai fõosztályának Munkaügyi
kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

1484/00 Jelentés a tanulóknál végzett beiskolázás
elõtti szakmai alkalmassági vizsgálatokról

V Évenkénti iskolaorvosok és az OMFI által kijelölt
foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely
orvosa

a tárgyévet követõ október 15.

1485/03 Beszámolójelentés a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat
munkájáról

V Évenkénti foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végzõ
orvosok

a tárgyévet követõ január 15.

1511/00 Jelentés a javítóintézetek helyzetérõl V Évenkénti a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
valamennyi javítóintézete

a tárgyévet követõ január 31.

1572/00 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekrõl
és fokozott expozíciós esetekrõl

V Évenkénti Országos Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Intézet

a tárgyévet követõ március 10.
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1665/09 Adatlap a felnõttképzésrõl M Eseményhez kötõdõ felnõttképzést folytató intézmények a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap, a hatósági jellegû
és a 25 óránál kevesebb képzési
idejû felnõttképzések esetében
évet követõ 10. nap

1668/06 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekrõl
és keresetekrõl

V Évenkénti a költségvetési intézmények létszámnagyságtól
függetlenül

a tárgyidõszakot követõ 6. hét 530/1999/EK
1916/2000/EK

rendelet
rendelet

1696/09 A családsegítõ szolgálatok mûködési
adatai

M Évenkénti családsegítõ szervezeti egységek a tárgyévet követõ január 31.

1775/09 A gyermekjóléti alapellátások mûködési
adatai

M Évenkénti gyermekjóléti alapellátást végzõ szervezetek a tárgyévet követõ január 31.

1781/07 Adatlap a költségvetési intézménynél
(munkáltatónál) kötött kollektiv szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez

V Eseményhez kötõdõ a SzMM Munkaügyi kapcsolatok és
bérpolitikai fõosztályának Munkaügyi
kapcsolatok osztálya

a szerzõdést követõ 30. nap

1782/07 Adatlap a több költségvetési intézményre
(munkáltatóra) kiterjedõ hatályú kollektív
szerzõdés nyilvántartásba vételéhez

V Eseményhez kötõdõ a SzMM Munkaügyi kapcsolatok és
bérpolitikai fõosztályának Munkaügyi
kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30. nap

1822/06 Kimutatás a települési önkormányzatok
szociális igazgatási tevékenységérõl

V Évenkénti települési önkormányzatok és körjegyzõségek a tárgyévet követõ február 20.

1953/07 Adatlap a közszolgálati intézménynél
(munkáltatónál) kötött kollektív szerzõdés
nyilvántartásba vételéhez

V Eseményhez kötõdõ a SzMM Munkaügyi kapcsolatok és
bérpolitikai fõosztályának Munkaügyi
kapcsolatok osztálya

a megállapodást követõ 30.
munkanap

Legfõbb Ügyészség
1228/09 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi

bûnügyi statisztika ( IRM és Legfõbb
Ügyészség közös adatgyûjtése)

M Eseményhez kötõdõ rendõrség, ügyészség, VÁM- és Pénzügyõrség az eseményt követõ hó 5.

1522/04 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika V Évenként kétszeri helyi ügyészségek, megyei (fõvárosi)
fõügyészségek, nyomozó ügyészségek,
fellebbviteli fõügyészségek Legfõbb
Ügyészség

a tárgyidõszakot követõ hó 10.

1523/09 Vádképviseleti Informatikai Rendszer M Eseményhez kötõdõ helyi ügyészségek, megyei (fõvárosi)
fõügyészségek, nyomozó ügyészségek,
fellebbviteli fõügyészségek, Legfõbb
Ügyészség

a tárgyidõszakot követõ hó 5.

Magyar Nemzeti Bank
2183/09 Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32) M Havonkénti Központi Statisztikai Hivatal az adatok közzétételének napja 184/2005/EK rendelet

2184/08 Idegenforgalmi adatok negyedéves
adatszolgáltatása (R33)

V Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidõszakot követõ 60. nap 184/2005/EK rendelet
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2185/08 Szolgáltatások negyedéves
adatszolgáltatása (R34)

V Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidõszakot követõ 70. nap 184/2005/EK rendelet

2186/09 A nemzeti számlákban elszámolt
EU-transzferek havi alakulásáról (R35)

M Havonkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidõszakot követõ 38. nap 184/2005/EK rendelet

2187/08 Viszonzatlan folyó- és tõkeátutalások,
munkavállalói jövedelmek negyedéves
adatszolgáltatása (R36)

V Negyedévenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyidõszakot követõ 70. nap 184/2005/EK rendelet

2188/08 Külföldiek közvetlen tõkebefektetései
Magyarországon “csak TÁSA” rész
adatszolgáltatása (R37)

V Évenkénti Központi Statisztikai Hivatal a tárgyévet követõ szeptember 15. 184/2005/EK rendelet

Miniszterelnöki Hivatal
2143/09 A területi államigazgatási szervek és az

államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési adatai

M Évenkénti a területi államigazgatási szervek és az
államigazgatási szervek területi egységei

a tárgyévet követõ március 31.

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
1294/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal befejezett

büntetõ eljárás fiatalkorú vádlottairól
V Eseményhez kötõdõ helyi bíróságok, megyei (fõvárosi) bíróságok,

ítélõtáblák Legfelsõbb Bíróság
ütemterv szerint

1295/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal befejezett
büntetõ eljárás felnõtt korú vádlottairól

V Eseményhez kötõdõ helyi bíróságok, megyei (fõvárosi) bíróságok,
ítélõtáblák Legfelsõbb Bíróság

ütemterv szerint

1296/04 Jelentés a megyei bíróságok
büntetésvégrehajtási csoportjának
munkájáról

V Évenként kétszeri megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 20.

1298/00 Jelentés a pártfogó felügyelet tárgyában
hozott bírósági határozatról

V Évenként kétszeri megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 20.

1305/04 A munkaügyi bíróságok ügyforgalmi
jelentése

V Havonkénti megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1306/00 A jogerõsen befejezett büntetõ ügyek
vádlottjai

V Havonkénti megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1307/07 A megyei bíróság ügyforgalmi statisztikai
jelentése

V Havonkénti megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1308/04 A helyi bíróság ügyforgalma V Havonkénti megyei (fõvárosi) bíróságok a tárgyidõszakot követõ hó 15.

1641/00 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai V Havonkénti a megyei (fõvárosi) bíróságok cégbíróságai a tárgyhót követõ hó 10. napja

1856/07 A Legfelsõbb Bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

V Havonkénti Legfelsõbb Bíróság a tárgyhót követõ hó 15.

1979/07 Ítélõtábla ügyforgalmi statisztikai jelentése V Havonkénti Ítélõtáblák a tárgyhót követõ hó 15.

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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Központi Statisztikai Hivatal
1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika 1172/95/EK A Tanács 1172/95/EK rendelete (1995. május 22.) a közösségi és tagállamai , illetve a harmadik országok

közötti árúforgalomra vonatkozó statisztikáról

1917/2000/EK A Bizottság 1917/2000/EK rendelete (2000. szeptember 7.) a 1972/95/EK tanácsi rendeletnek a
külkereskedelem statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekrõl

1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezésérõl

638/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

715/1998/EK A Bizottság 715/1998/EK határozata (1998. november 30.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák
európai rendszerérõl szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplõ, az árak és mennyiségek
mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról

990/2002/EK A Bizottság 990/2002/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a
nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról

1006/02 Fogyasztói árösszeírás 2494/95/EK A Tanács 2494/95/EK rendelete (1995. október 23.) a harmonizált fogyasztói árindexekrõl

1007/02 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési baleset 93/704/EK A Tanács 93/704/EK határozata (1993. november 30.) a közúti balesetekre vonatkozó közösségi adatbázis
létrehozásáról

1023/08 Éves építõipar-statisztikai szakmai jelentés 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)
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1025/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekrõl 177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások statisztikai
célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1035/08 Jelentés az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl 95/57/EK A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai
információgyûjtésrõl

1036/09 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrõl 95/57/EK A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai
információgyûjtésrõl

1039/08 Éves termékstatisztikai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

3924/91/EGK A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról

912/2004/EK A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról

973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról

1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl
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586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1043/08 Havi integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1045/07 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

1058/07 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról 2003/54/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia belsõ piacára
vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívûl helyezésérõl - külön nyilatkozatok az
üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozóan

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról 90/377/EGK A Tanács 90/377/EGK irányelve (1990. június 29.) az ipari végfelhasználók által fizetendõ gáz- és
villamosenergia-díjak átláthatóságának javítását célzó közösségi eljárásokról

91/296/EGK A Tanács 91/296/EGK irányelve (1991. május 31.) a szállítóvezeték-rendszereken keresztül történõ
földgáztranzitról szállításról

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és melegvízellátásáról 2004/8/EK Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt
energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás 2150/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó
statisztikákról

1062/09 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás 2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

75/440/EGK A Tanács 75/440/EGK irányelve (1975. június 16.) a tagállamokban ivóvízkivételre szánt felszíni víz
minõségi követelményeirõl

91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezelésérõl
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93/481/EGK A Bizottság 93/481/EGK határozata (1993. július 28.) a 91/271/EGK tanácsi irányelv 17. cikke által elõírt
nemzeti programok bemutatására szolgáló formanyomtatványokról

1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek 2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

753/2004/EK A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április 22.) a 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról

1072/07 Jelentés a felsõoktatási intézményekben mûködõ kutatóhelyek
K+F adatairól

753/2004/EK A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április 22.) a 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól 753/2004/EK A Bizottság 753/2004/EK rendelete (2004. április 22.) a 1608/2003/EK európai parlamenti és tanácsi
határozatnak a tudományos és technológiai statisztikák tekintetében történõ végrehajtásáról

1078/06 Részletezõ adatok a lakások és üdülõk végleges
használatbavételérõl

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1081/03 Építési engedélyek 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1082/09 Földterület és vetésterület: 2009. május 31. 837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról

959/93/EGK A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi
termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról

1084/09 A kalászos gabonák terméseredménye, 2009. 837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról

1085/09 Fõbb növénykultúrák terméseredményei, 2009. 2197/95/EK A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK, valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli
növényi termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek
módosításáról

837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról

959/93/EGK A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi
termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról

1097/07 Jelentés a felvásárlásról 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1107/04 Állatvásári jelentés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1108/04 Piaci felhozatal és árjelentés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról
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1117/08 Munkaerõköltség-felvétel 530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról és a
munkaerõköltség-felvételi statisztikákról

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai 1192/2003/EK A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

91/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés
statisztikájáról

1198/08 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról

1304/2007/EK A Bizottság 1304/2007/EK rendelete ( 2007. november 7. ) a bizonyos áruszállítási módokra vonatkozó
egységes NST 2007 áruosztályozás létrehozása céljából a 95/64/EK tanácsi irányelv, az 1172/98/EK tanácsi
rendelet, a 91/2003/EK és az 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

1365/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással
kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl

425/2007/EK A Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról
szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

1217/09 Jelentés az információ, kommunikácó (J) nemzetgazdasági
ágba sorolt gazdasági szervezetek információ technológiai
tevékenységérõl

451/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti,
új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1470/08 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

1475/00 Egységes vámokmány 1172/95/EK A Tanács 1172/95/EK rendelete (1995. május 22.) a közösségi és tagállamai , illetve a harmadik országok
közötti árúforgalomra vonatkozó statisztikáról

1917/2000/EK A Bizottság 1917/2000/EK rendelete (2000. szeptember 7.) a 1972/95/EK tanácsi rendeletnek a
külkereskedelem statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekrõl

2454/93/EGK A Bizottság 2454/93/EGK rendelete (1993. július 2.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló
2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

2913/92/EGK A Tanács 2913/92/EGK rendelete (1992. október 12.) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

1633/00 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

1639/09 Távközlési és mûsorszórási teljesítmények 451/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 451/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a termékek tevékenység szerinti,
új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1646/05 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról
árucsoportonként

1287/2003/EK A Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó nemzeti jövedelem
összehangolásáról (GNI rendelet)

1553/89/EGK A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból származó saját
források beszedésének végleges egységes rendszerérõl

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

1651/09 Az egyéni gazdaságok földterületének és vetésterületének
összeírása, 2009.

837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról
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959/93/EGK A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi
termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról

1654/06 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei 1172/98/EK A Tanács 1172/98/EK rendelete (1998. május 25.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai
adatgyûjtésrõl

2163/2001/EK A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak
továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekrõl

2691/99/EK A Bizottság 2691/1999/EK rendelete (1999. december 17.) a közúti árúfuvarozásra vonatkozó statisztikai
adatgyûjtésrõl szóló 1172/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásának szabályairól

6/2003/EK A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika adatainak
közzétételérõl

642/2004/EK A Bizottság 642/2004/EK rendelete (2004. április 6.) a közúti árufuvarozásra vonatkozó statisztikai
adatgyûjtésrõl szóló 1172/98/EK tanácsi rendelettel összhangban összegyûjtött adatokra vonatkozó
pontossági követelményekrõl

1677/09 Egyéni gazdaságok mezõgazdasági összeírása 837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról

93/23/EGK A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl

93/24/EGK A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai
felmérésekrõl

93/25/EGK A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai
felmérésekrõl

959/93/EGK A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi
termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról

1713/05 Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek negyedéves jelentései

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

1723/00 Jelentés a településtisztasági tevékenységrõl 91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezelésérõl

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai 1358/2003/EK A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra
vonatkozó statisztikai adatgyûjtésrõl szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról

158/2007/EK A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi
repülõterek jegyzékének tekintetében történõ módosításáról

437/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai
küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyûjtésrõl

1726/07 Jelentés a mûködõ, megszûnt üzletekrõl 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1751/08 Havi termékstatisztikai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

3924/91/EGK A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról

912/2004/EK A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének létrehozásáról
szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
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973/2007/EK A Bizottság 973/2007/EK rendelete ( 2007. augusztus 20. ) a gazdasági tevékenységek statisztikai
osztályozásának NACE Rev. 2. rendszerét végrehajtó egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó
EK-rendeletek módosításáról

1758/08 A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási termelõk ráfordításai 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

1761/00 Jelentés a magánszálláshelyekrõl 95/57/EK A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai
információgyûjtésrõl

1764/09 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához 177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások statisztikai
célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1791/09 Baromfikeltetés 1868/77/EGK A Bizottság 1868/77/EGK rendelete (1977. július 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és
forgalmazásáról szóló 2782/75/EGK rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

2782/75/EGK A Tanács 2782/75/EGK rendelete (1975. október 29.) a keltetõtojások és a naposcsibék termelésérõl és
forgalmazásáról

1799/05 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról

58/97/EK A Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

1824/07 Takarmányok értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1826/09 Növényvédõ szerek értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1827/09 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1831/06 Építõipari árstatisztika 1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák
európai rendszerérõl szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplõ, az árak és mennyiségek
mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról

1840/09 Az információs és kommunikációs technológiák állományának
minõségi és mennyiségi adatai

808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról
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1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1846/08 Telepi adatok 177/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 177/2008/EK rendelete ( 2008. február 20. ) a vállalkozások statisztikai
célú nyilvántartása közös keretének létrehozásáról és a 2186/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezésérõl

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és
elemzésére szolgáló statisztikai egységekrõl

1852/08 Üzletek és más telepek adatai 295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1869/09 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek elõállítása 2003/107/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésérõl szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
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2005/288/EK A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésrõl szóló
96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat
módosításáról

96/16/EK A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl

97/80/EK A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl szóló,
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és
nettó árbevétele

2003/107/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésérõl szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról

2005/288/EK A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésrõl szóló
96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 97/80/EK határozat
módosításáról

96/16/EK A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl

97/80/EK A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai felmérésérõl szóló,
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról

1871/08 Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szolgáltatások 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

1872/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1874/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari,
építõipari és pénzügyi vállalkozások

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról
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450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1877/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1878/08 Negyedéves integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai
jelentés mezõgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási
ágazatok

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

4.szám
S

T
A

T
IS

Z
T

IK
A

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

211



A z a d a t g y û j t é s Az uniós jogi aktus

nyilván-
tartási
száma

címe száma címe

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1881/08 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról
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2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármû-,
motorkerékpár-kereskedelem, javítás

1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról
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1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, mezõgazdaság és
szolgáltató ágazatok

1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról
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2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1888/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról
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1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek elõállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról

58/97/EK A Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

1897/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés
költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1917/03 Az MNB halmozott eredménykimutatása 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl
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1933/08 Éves jelentés a beruházások összetételérõl 1392/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1392/2007/EK rendelete ( 2007. november 13.) a 2223/96/EK tanácsi
rendeletnek a nemzeti számlákkal kapcsolatos adatszolgáltatás tekintetében történõ módosításáról
EGT-vonatkozású szöveg

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

1934/09 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, nagykereskedelem 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról

1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, kiskereskedelem 1614/2002/EK A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet gazdasági
és mûszaki fejlõdéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a 2701/98/EK és a 2702/98/EK
bizottsági rendelet módosításáról

1618/1999/EK A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája minõségének
értékelésére vonatkozó szempontokról
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1668/2003/EK A Bizottság 1668/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátuma tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról,
továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó adattovábbítás technikai formátumáról szóló
2702/98/EK rendelet módosításáról

1669/2003/EK A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a
vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz elõállítandó adatsorokról szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról

1670/2003/EK A Bizottság 1670/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásai tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások
szerkezeti statisztikái mutatóinak meghatározásáról szóló 2700/98/EK rendelet módosításáról

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2056/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2056/2002/EK rendelete (2002. november 5.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról szóló 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet módosításáról

2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

1938/08 Havi integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1165/98/EK A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

450/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a munkaerõköltség-indexrõl

586/2001/EK A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a fõbb ipari csoportok (MIGS) meghatározása
vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

588/2001/EK A Bizottság 588/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a változók meghatározása vonatkozásában a rövid
távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

1962/03 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program
(ECP) alapján

1445/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a vásárlóerõ-
paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerõ-paritás kiszámítására és
közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról

1965/09 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidõs
szálláshelyekrõl

95/57/EK A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai
információgyûjtésrõl
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1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról 1358/2003/EK A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és postaiküldemény-szállításra
vonatkozó statisztikai adatgyûjtésrõl szóló 437/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról

158/2007/EK A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a közösségi
repülõterek jegyzékének tekintetében történõ módosításáról

437/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-, árú- és postai
küldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyûjtésrõl

2005/05 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való
felosztásához

1889/2002/EK A Bizottság 1889/2002/EK rendelete (2002. október 23.) a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerében (ESA) a pénzközvetítõi szolgáltatások közvetlen módon mért díjának (FISIM) felosztása
tekintetében a 2223/96/EK tanácsi rendelet kiegészítésérõl és módosításáról szóló 448/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról

448/98/EK A Tanács 448/98/EK rendelete (1998 február 16.) a nemzeti és regionális számlák európai rendszerében
(ESA) a pénzközvetítõi szolgáltatások közvetlen módon mért díjának (FISIM) felosztása tekintetében a
2223/96/EK tanácsi rendelet kiegészítésérõl és módosításáról

2009/06 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról 453/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról

2010/05 Intrastat kiszállítás 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezésérõl

638/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezésérõl

638/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2012/05 Intrastat beérkezés 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezésérõl

638/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített 1982/2004/EK A Bizottság 1982/2004/EK rendelete (2004. november 18.) a tagállamok közötti termékforgalomra vonatkozó
közösségi statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint az
1901/2000/EK és a 3590/92/EGK bizottsági rendelet hatályon kívüli helyezésérõl

638/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 638/2004/EK rendelete (2004. március 31.) a tagállamok közötti
termékforgalomra vonatkozó statisztikákról és a 3330/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl

2014/08 Éves jelentés a nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokról 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2038/04 Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése,
költségvetési jelentése, a részesedések és a részesedések utáni
osztalékok, valamint a közteherbevételek adósainak alakulása

1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról
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264/2000/EK A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú
államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

2040/04 Központi költségvetési szervek féléves és éves beszámolója 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2041/04 Helyi önkormányzatok féléves és éves beszámolója 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2042/04 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok
költségvetése

1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról

264/2000/EK A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú
államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

2043/04 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves
adatai

1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról

2044/04 Egészségbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2045/04 Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2046/04 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2047/04 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos
költségvetési kötelezettségeinek és juttatásainak
pénzforgalmáról

264/2000/EK A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú
államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

2048/04 Éves költségvetési törvényjavaslat 1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról

264/2000/EK A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú
államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

2049/04 Éves zárszámadási törvényjavaslat 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2050/04 ÁPV ZRt. éves beszámoló jelentése 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl
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3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2057/08 Nemzetközi kormányzati szolgáltatások 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2123/06 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól 2002/990/EK A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a
nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról

2124/06 Jelentés az aktív és a krónikus fekvõbetegellátás valós
teljesítményadatairól

2002/990/EK A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a
nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról

2125/06 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett
transzferek

1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

2128/09 Gazdasági szervezetek éves mezõgazdasági adatai, 2009 2197/95/EK A Bizottság 2197/95/EK rendelete (1995. szeptember 18.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 837/90/EGK, valamint a tagállamok által a gabonaféléken kívüli
növényi termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról szóló 959/93/EGK tanácsi rendelet mellékleteinek
módosításáról

837/90/EGK A Tanács 837/90/EGK rendelete (1990. március 26.) a tagállamok által a gabonafélék termesztésérõl
szolgáltatandó statisztikai adatokról

959/93/EGK A Tanács 959/93/EGK rendelete (1993. április 5.) a tagállamok által a gabonaféléken kívüli növényi
termékekrõl szolgáltatandó statisztikai adatokról

2130/07 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról

1503/2006/EK A Bizottság 1503/2006/EK rendelete (2006. szeptember 28.) a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK
tanácsi rendelet végrehajtásáról és módosításáról a változók meghatározása, a változók listája és az adatok
összeállítási gyakorisága tekintetében

1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

2002/990/EK A Bizottság 2002/990/EK határozata (2002. december 17.) a 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletének a
nemzeti számlákban az árak és volumenek mérésére vonatkozó elvekkel kapcsolatos további magyarázatáról

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

98/715/EK A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és regionális számlák
európai rendszerérõl szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplõ, az árak és mennyiségek
mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról

2131/07 A vasúti szállítás negyedéves adatai 1192/2003/EK A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

91/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés
statisztikájáról

2146/09 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete 1158/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

2157/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekrõl 2700/98/EK A Bizottság 2700/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikái mutatóinak
meghatározásáról

2701/98/EK A Bizottság 2701/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz
elõállítandó adatsorokról

2702/98/EK A Bizottság 2702/98/EK rendelete (1998. december 17.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
adattovábbítás technikai formátumáról

295/2008/EK Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáiról (átdolgozás)

696/93/EGK A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer megfigyelésére és
elemzésére szolgáló statisztikai egységekrõl

2166/08 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai 1192/2003/EK A Bizottság 1192/2003/EK rendelete (2003. július 3.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

91/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés
statisztikájáról

2168/08 Adatszolgáltatás a közvetlen tõkebefektetésekrõl, FATS R01,
R29

58/97/EK A Tanács (EK, Euratom) 58/97 rendelete (1996. december 20.) a vállalkozások szerkezeti statisztikáiról

2169/08 Befektetések jövedelmei: 330 Közvetlen bef. jöv., 339
Portfólió bef.jöv., 370 Egyéb bef.jöv.

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2170/08 TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C, D, E, F szektorok) 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2171/08 Egyéb viszonzatlan átutalások: D.7 ( A, B, C, D, E, F, J
szektorok)

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2172/08 Tõkeadók: D. 91 (A, C, D, E, F szektorok) 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2173/08 Adósságelengedés (A, B, C, D, E, F, G, H, I szektorok) 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2174/08 Egyéb tõketranszferek: D.9n (A, B, C, D, E, F szektorok) 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2175/08 480 Nem termelt, nem pénzügyi javak ( A, B, C, D, E, F, G, H
szektorok)

2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2177/08 Közvetlen tõkebefektetéseket érintõ tranzakciók 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

2192/09 Szõlõültetvények összeírása, 2009 357/79/EGK A Tanács 357/79/EGK rendelete (1979. február 5.) a szõlõterületek statisztikai felméréseirõl

2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

1172/95/EK A Tanács 1172/95/EK rendelete (1995. május 22.) a közösségi és tagállamai , illetve a harmadik országok
közötti árúforgalomra vonatkozó statisztikáról

1917/2000/EK A Bizottság 1917/2000/EK rendelete (2000. szeptember 7.) a 1972/95/EK tanácsi rendeletnek a
külkereskedelem statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekrõl

2196/09 Külföldi állampolgárok adatai 862/2007/EK Az Európai Parlament és a Tanács 862/2007/EK rendelete ( 2007. július 11. ) a migrációra és a nemzetközi
védelemre vonatkozó közösségi statisztikákról, valamint a külföldi állampolgárságú munkavállalókra
vonatkozó statisztikák összeállításáról szóló 311/76/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésérõl
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2198/09 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és
bevételeinek alakulásáról

1221/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1221/2002/EK rendelete (2002. június 10.) az államháztartás negyedéves
nem pénzügyi számláiról

264/2000/EK A Bizottság 264/2000/EK rendelete (2000. február 3.) a 2223/96/EK tanácsi rendeletnek a rövid távú
államháztartási statisztikákkal kapcsolatos végrehajtásáról

2200/09 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítésérõl 2223/96/EK A Tanács 2223/96/EK rendelete (1996. június 25.) a Közösségben a nemzeti és regionális számlák európai
rendszerérõl

3605/93/EK A Tanács 3605/93/EK rendelete (1993. november 22.) az Európai Közösséget létrehozó szerzõdéshez csatolt,
a túlzott hiány esetén követendõ eljárásról szóló jegyzõkönyv alkalmazásáról

Egészségügyi Minisztérium
1514/09 Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

havonként (I. lap)
negyedévenként (II. lap, III. lap)

1408/71/EGK A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásról

311/2007/EK A Bizottság 311/2007/EK rendelete ( 2007. március 19. ) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK
tanácsi rendelet módosításáról

574/72/EGK A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására
vonatkozó szabályok megállapításaról

1914/09 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybe vevõkrõl 1408/71/EGK A Tanács 1408/71/EGK rendelete (1971. június 14.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásról

311/2007/EK A Bizottság 311/2007/EK rendelete ( 2007. március 19. ) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen
belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló
1408/71/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 574/72/EGK
tanácsi rendelet módosításáról

574/72/EGK A Tanács 574/72/EGK rendelete (1972. március 21.) a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül
mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására
vonatkozó szabályok megállapításaról

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

1237/09 A beruházások és pénzügyi mutatók várható alakulása 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1269/08 A termelõeszközök áruforgalmi jelentése 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1270/08 A mezõgazdasági gépek forgalma 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

1280/09 A vágóhidak élõállat vágása 93/23/EGK A Tanács 93/23/EGK irányelve (1993. június 1.) a sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérésekrõl

93/24/EGK A Tanács 93/24/EGK irányelve (1993. június 1.) a szarvasmarha-tenyésztéssel kapcsolatos statisztikai
felmérésekrõl
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93/25/EGK A Tanács 93/25/EGK irányelve (1993. június 1.) a juh- és kecskeállományra vonatkozó statisztikai
felmérésekrõl

94/432/EK A Bizottság 94/432/EK határozata (1994. május 30.) a 93/23/EGK tanácsi irányelvnek a sertésállományra és a
sertéstenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó részletes
szabályok megállapításáról

94/433/EK A Bizottság 94/433/EK határozata (1994. május 30.) a 93/24/EGK tanácsi irányelvnek a
szarvasmarha-tenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ alkalmazására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról és az említett irányelv módosításáról

94/434/EK A Bizottság 94/434/EK határozata (1994. május 30.) a 93/25/EGK tanácsi irányelvnek a juh- és
kecskeállományra és a juh- és kecsketenyésztésre vonatkozó statisztikai felmérések tekintetében történõ
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

1282/09 Mûtrágya értékesítés 138/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi mezõgazdasági
számlarendszerrõl

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
1222/05 Személy- és jármûforgalmi jelentés 95/57/EK A Tanács 95/57/EK irányelve (1995. november 23.) az idegenforgalomra vonatkozó statisztikai

információgyûjtésrõl

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1066/09 Levegõtisztaság-védelmi adatok 1999/30/EK A Tanács 1999/30/EK irányelve (1999. április 22.) a környezeti levegõben lévõ kén-dioxidra,

nitrogén-dioxidra és nitrogén-oxidokra, valamint porra és ólomra vonatkozó határértékekrõl

2000/69/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/69/EK irányelve (2000. november 16.) a környezeti levegõben
található benzolra és szén-monoxidra vonatkozó határértékekrõl

2002/3/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2002/3/EK irányelve (2002. február 12.) a környezeti levegõ
ózontartalmáról

2008/50/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a környezeti levegõ
minõségérõl és a Tisztább levegõt Európának elnevezésû programról

96/62/EK A Tanács 96/62/EK irányelve (1996. szeptember 27.) a környezeti levegõ minõségének vizsgálatáról és
ellenõrzésérõl

1373/04 A mezõgazdasági vízszolgáltatás 2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

91/676/EGK A Tanács 91/676/EGK irányelve (1991. december 12.) a vizek mezõgazdasági eredetû nitrátszennyezéssel
szembeni védelmérõl

1375/08 A felszín alatti vizet kitermelõ vízkivételek, valamint
megfigyelõ-kutak üzemi figyelési tevékenysége

2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

1376/09 A közmûves vízellátási és csatornázási tevékenységek fõbb
mûszaki-gazdasági adatai

91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezelésérõl

98/83/EK A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra használt víz minõségérõl
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1378/09 Az 5 köbméter/óra teljes vízforgalmat, illetve a 80 köbméter/d
frissvíz-használatot elérõ nem közüzemi vízhasználók
vízgazdálkodási adatai

2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

1694/06 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történõ
vízbevezetések adatai

2000/60/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi politika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról

2036/09 Jelentés a közüzemi víziközmû-ellátó hálózatok eszközeirõl 91/271/EGK A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezelésérõl

98/83/EK A Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra használt víz minõségérõl

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari szektor) 2004/8/EK Európai Parlament és a Tanács 2004/8/EK irányelve (2004. február 11.) a hasznos hõigényen alapuló kapcsolt

energiatermelés belsõ energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról

1390/03 A helyi közutak adatai 1108/70/EGK A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel kapcsolatos
infrastuktúrális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetésérõl

1395/08 Jelentés a gépjármûvek környezetvédelmi felülvizsgálatáról 2000/30/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/30/EK irányelve (2000. június 6.) a Közösség területén közlekedõ
haszongépjármûvek közlekedésre alkalmasságának országúti mûszaki ellenõrzésérõl

1396/08 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekrõl 2000/53/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az elhasználódott
jármûvekrõl

2163/2001/EK A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai adatainak
továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekrõl

3820/85/EGK A Tanács 3820/85/EGK rendelete (1985. december 20.) közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális
jogszabályok összehangolásáról

70/156/EGK A Tanács 70/156/EGK irányelve (1970. február 6.) a gépjármûvek és pótkocsik típusjóváhagyására vonatkozó
tagállami jogszabályok közelítésérõl

88/599/EK A Tanács 88/599/EK irányelve (1988. november 23.) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális
jogszabályok összehangolásáról szóló 3820/85/EGK rendelet és a közúti közlekedésben használt menetíró
készülékekrõl szóló 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenõrzési eljárásról

1707/07 A távközlési tevékenység évközi adatai 808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

847/2007/EK A Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

1708/07 Távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai 808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

847/2007/EK A Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

1812/07 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai

91/2003/EK Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti közlekedés
statisztikájáról

1857/07 A kikötõi áru- és hajóforgalom 1365/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1365/2006/EK rendelete (2006. szeptember 6.) a belvízi áruszállítással
kapcsolatos statisztikákról és a 80/1119/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérõl

1957/08 A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemzõ
adatok

808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

847/2007/EK A Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
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1994/08 Internet szolgáltatás évközi adatai 808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

847/2007/EK A Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

1995/08 Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai 808/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs társadalomra
vonatkozó közösségi statisztikáról

847/2007/EK A Bizottság 847/2007/EK rendelete ( 2007. július 18. ) az információs társadalomra vonatkozó közösségi
statisztikákról szóló 808/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról

2067/05 Termelési beruházások a kõolaj-feldolgozási szektorban 2386/96/EK A Bizottság 2386/96/EK rendelete (1996. április 22.) a kõolaj-, földgáz- és villamosenergia-ágazatokban a
Bizottságnak a közösségû érdekû beruházási projektekrõl történõ értesítésérõl szóló 736/96/EK tanácsi
rendelet alkalmazásáról

2068/05 Feketeszén importár adatszolgáltatás
A/ Villamosenergia és/vagy hõ- és villamosenergia termelés
célját szolgáló és
B/ Kokszgyártás alapanyagául szolgáló feketeszénre
vonatkozóan

405/2003/EK A Tanács 405/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a harmadik országból származó feketekõszén behozatal
közösségi ellenõrzésérõl

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
1332/09 Mûanyagipari szakmai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek

statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

1334/06 Hulladékhasznosító berendezések felmérése 2150/2002/EK Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra vonatkozó
statisztikákról

782/2005/EK A Bizottság 782/2005/EK rendelete (2005. május 24.) a hulladékokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatás
formátumának szabályozásáról

2061/05 Acélipari szakmai jelentés 1893/2006/EK Az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete ( 2006. december 20. ) a gazdasági tevékenységek
statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet,
valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról

48/2004/EK Az Európai Parlament és a Tanács 48/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a 2003-2009 referenciaévek
tekintetében az acéliparra vonatkozó éves közösségi statisztikák elõállításáról

772/2005/EK A Bizottság 772/2005/EK rendelete (2005. május 20.) az éves közösségi acélipari statisztikák jellemzõinek
tartalmával és elkészítésük technikai formátumának meghatározásával kapcsolatos specifikációkról a
2003-2009. referenciaévekre

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1405/06 Adatszolgáltatás az egyéni bérekrõl és keresetekrõl 1916/2000/EK A Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetre vonatkozó információ

meghatározására továbbitására tekintettel a struktuális keresetfelvételi statisztikákról és a
munkaerõköltség-felvételi statisztikákról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról és a
munkaerõköltség-felvételi statisztikákról
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1668/06 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekrõl és keresetekrõl 1916/2000/EK A Bizottság 1916/2000/EK rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetre vonatkozó információ
meghatározására továbbitására tekintettel a struktuális keresetfelvételi statisztikákról és a
munkaerõköltség-felvételi statisztikákról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról

530/1999/EK A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról és a
munkaerõköltség-felvételi statisztikákról

Magyar Nemzeti Bank
2183/09 Áruforgalom havi adatszolgáltatása (R32) 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a

szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2184/08 Idegenforgalmi adatok negyedéves adatszolgáltatása (R33) 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2185/08 Szolgáltatások negyedéves adatszolgáltatása (R34) 184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2186/09 A nemzeti számlákban elszámolt EU-transzferek havi
alakulásáról (R35)

184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2187/08 Viszonzatlan folyó- és tõkeátutalások, munkavállalói
jövedelmek negyedéves adatszolgáltatása (R36)

184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

2188/08 Külföldiek közvetlen tõkebefektetései Magyarországon “csak
TÁSA” rész adatszolgáltatása (R37)

184/2005/EK Az Európai Parlament és a Tanács 184/2005/EK rendelete (2005. január 12.) a fizetési mérleggel, a
szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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A Központi Statisztikai Hivatal által
az 1993. évi XLVI. törvény 10. §-a alapján folytatott adatgyûjtésekrõl

Jellege: V = változatlan, M = módosított

A z a d a t g y û j t é s
Az adatszolgáltatás

beérkezési határidejec í m e
jel-
lege

gyakorisága
a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

meghatározása

Élveszületési lap V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények, orvosok az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Halálozási lap V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények, orvosok az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Halottvizsgálati bizonyítvány V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények, halottvizsgálatot végzõ orvos az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Házassági lap V Eseményhez kötõdõ anyakönyvvezetõk az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Lakcímváltozásokról szóló adatszolgáltatás V Eseményhez kötõdõ a személyi adat- és lakcímváltozás központi szerve tárgyhót követõ második hó hetedik napja

Magzati halálozási lap V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények az eseményt követõ hó 10.

Perinatális halálozási (kórszövettani) értesítõ V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények, halottvizsgálatot végzõ orvos az eseményt követõ hó 10.

Perinatális halottvizsgálati bizonyítvány V Eseményhez kötõdõ egészségügyi intézmények, halottvizsgálatot végzõ orvos az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Válási lap V Eseményhez kötõdõ bíróságok az eseményt követõ hét utolsó munkanapja

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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TÁJÉKOZTATÁS
a hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek egymás közötti 2009. évi adatátvételeirõl

Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

Központi Statisztikai Hivatal
1066/09 Levegõtisztaság-védelmi adatok Évenkénti a tárgyévet követõ szeptember 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1219/00 Tûzeseti és mûszaki mentési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ február 18. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1222/05 Személy- és jármûforgalmi jelentés Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1224/00 Közlekedésrendészeti statisztika Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1228/09 Egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bûnügyi statisztika ( IRM
és Legfõbb Ügyészség közös
adatgyûjtése)

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 5. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint IRM

1229/00 Hatósági statisztika Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1240/08 Árumérleg Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 18. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1249/09 Lehalászás Évenkénti a tárgyévet követõ január 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1253/09 Tájékoztató jelentés az öntözésrõl Évenkénti a tárgyévet követõ október 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1254/00 Beszámoló az erdõsítésekrõl és a
fakitermelésrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 12. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1255/00 Erdõvédelmi jelzõlap Egyéb április 9., június 9., augusztus 8.,
október 8.

Egyéb megállapodás szerint FVM

1256/00 Jelentés az erdészeti
szaporítóanyagokról

Évenkénti a tárgyévet követõ október 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1257/09 Nettó fakitermelés Évenkénti a tárgyévet követõ február 26. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1258/09 Erdei fatermékek, faipari
alapanyagok, félkész- és
késztermékek termelése, értékesítése
és készlete

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1259/09 Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1260/09 Jelentés a fakitermelésrõl és
fafeldolgozásról

Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1261/00 Vadgazdálkodási jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1262/05 Vadállomány becslési jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1263/09 Faipari alapanyagok, félkész-és
késztermékek termelése és
készletváltozása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1265/09 A farostlemez és faforgácslap
termelése, anyagfelhasználása
termékenként

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM
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1266/09 A fatermékek belföldi termelõi
áralakulása

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1268/00 Az erdõgazdálkodás körében
használatos utak állománya,
összetétele és változása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1269/08 A termelõeszközök áruforgalmi
jelentése

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 22. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1270/08 A mezõgazdasági gépek forgalma Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 22. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1271/08 A növényvédõ szerek értékesítése és
zárókészlete szercsoportonként
mennyiségben és értékben

Évenként kétszeri tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1280/09 A vágóhidak élõállat vágása Havonkénti a tárgyhónapot követõ hó 10. Havonkénti megállapodás szerint FVM

1282/09 Mûtrágya értékesítés Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1283/00 Munkaügyi jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1294/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal
befejezett büntetõ eljárás fiatalkorú
vádlottairól

Eseményhez kötõdõ ütemterv szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint OITH

1295/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal
befejezett büntetõ eljárás felnõtt korú
vádlottairól

Eseményhez kötõdõ ütemterv szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint OITH

1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari
szektor)

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1322/00 Az energiahordozók felhasználási
mérlege

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1323/08 Energiahordozók értékesítési mérlege Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ második
hó 25.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1324/00 Jelentés a távhõtermelõk és
távhõszolgáltatók adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1329/09 ENERGINFO Energiagazdálkodási
operatív jelentés- Energiahordozók
külkereskedelmi forgalma

Havonkénti a tárgyhót követõ 5. munkanap Havonkénti megállapodás szerint KHEM

1335/08 Energiafelhasználási beszámoló Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1344/06 Jelentés a nagykereskedelem
áruforgalmáról

Évenként kétszeri a tárgyév szeptember 30.,
tárgyévet követõ február 28.

Évenként kétszeri megállapodás szerint NFGM

1368/03 A légiközlekedési repülõesemények
adatai

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 15. Évenként kétszeri megállapodás szerint KHEM

1373/04 A mezõgazdasági vízszolgáltatás Évenkénti a tárgyévet követõ január 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1375/08 A felszín alatti vizet kitermelõ
vízkivételek, valamint
megfigyelõ-kutak üzemi figyelési
tevékenysége

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM
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1376/09 A közmûves vízellátási és
csatornázási tevékenységek fõbb
mûszaki-gazdasági adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1378/09 Az 5 köbméter/óra teljes
vízforgalmat, illetve a 80 köbméter/d
frissvíz-használatot elérõ nem
közüzemi vízhasználók
vízgazdálkodási adatai

Évenkénti külön utasítás szerint Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1390/03 A helyi közutak adatai Évenkénti a tárgyévet követõ augusztus 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1394/06 A polgári repülés statisztikai adatai Évenkénti a tárgyévet követõ április 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1395/08 Jelentés a gépjármûvek
környezetvédelmi felülvizsgálatáról

Évenkénti január 31., öszesített adatok:
március 15.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1397/03 Kötélpálya, sikló, távolsági
szalagpálya és sífelvonó szállítási és
baleseti adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1399/03 A vízi utak fenntartási munkái és
költségei

Évenkénti a tárgyévet követõ május 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1405/06 Adatszolgáltatás az egyéni bérekrõl és
keresetekrõl

Évenkénti a tárgyidõszakot követõ hó vége Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1410/09 Adatszolgáltatás a közoktatási
intézmények tevékenységérõl

Évenkénti október 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1434/08 Jelentés a felsõoktatási intézmények
tanév eleji helyzetérõl

Évenkénti november 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1435/08 Jelentés az év folyamán oklevelet
szerzett hallgatókról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1438/08 Jelentés a közmûvelõdési
tevékenységet folytató szervezetek
mûködésérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1441/08 Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1442/08 Jelentés a könyvtárak
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1444/09 Múzeális intézmények adatai Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1445/08 Jelentés a kiállításokról Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1446/08 Jelentés a levéltárak mûködésérõl Évenkénti a tárgyévet követõ március 11. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1447/08 Jelentés a színházak (opera)
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1449/08 Jelentés a szabadtéri játékokról Évenkénti október 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1451/08 Jelentés a hangversenyekrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1454/08 Jelentés a magyarországi mozik
helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM
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1464/06 Jelentés az év folymán befejezett
filmekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1467/00 Jelentés a tanév I. évfolyamára
jelentkezett pályázókról

Évenkénti március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1468/00 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett
pályázókról

Évenkénti július 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1477/07 Az egészségügyi intézmények
árinformációi

Negyedévenkénti,
évenkénti

a t.negyedév utolsó hónap 28.,
illetve június 30.

Negyedévenkénti,
évenkénti

megállapodás szerint EüM

1485/03 Beszámolójelentés a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat
munkájáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1498/00 Jelentés a 100 ezer Ft értékhatár
feletti tárgyi eszköznek minõsülõ
egészségügyi gépek és mûszerek
állományának változásáról

Eseményhez kötõdõ,
évenkénti

a tárgyhót köv. hó 15., a tárgyévet
köv. január 31.

Eseményhez
kötõdõ, évenkénti

megállapodás szerint EüM

1501/09 Jelentés a közforgalmú
gyógyszertárak támogatott
forgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és
országos összesítésben)

Havonként ill.
évenként

a tárgyidõszakot követõ második
hó 1.,ill. a tárgyévet követõ február
15.

Havonként ill.
évenként

megállapodás szerint EüM

1515/08 Családi pótlék ellátásban részesülõk
részletezése 20.. évi áprilisi állapot
szerint

Évenkénti május 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap PM

1527/05 Jelentés a sportszervezetek
létszámadatairól és gazdálkodásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1528/05 Jelentés az iskolai sportkörök (ISK)
és a diáksport-egyesûletek (DSE)
létszámadatairól és gazdálkodásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ november 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1529/05 Jelentés az országos sportági
szakszövetségek létszámadatairól és
gazdálkodásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1530/05 Jelentés a sportlétesítményekrõl Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1549/09 Összesítõ jelentés a daganatos
megbetegedésekrõl

Évenkénti a tárgyévet köv. jan. 31. végl.:
június 30.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1560/09 Összesítõ az élelmiszer eredetû
megbetegedési eseményekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1561/02 Bejelentett fertõzõ megbetegedések Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1565/09 Az influenza járvány fõbb becsült
adatai területenként

Évenkénti a tárgyévet követõ év május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1566/00 Védõoltási jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1570/09 Jelentés az emberi mérgezési
esetekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM
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1572/00 Jelentés a foglalkozási
megbetegedésekrõl és fokozott
expozíciós esetekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1573/09 Jelentés a HIV-fertõzésekrõl, AIDS
megbetegedésekrõl

Évenkénti 48 óra vagy diagnózis
megerõsítésekor, OEK a tárgyévet
követõ április 30.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1576/07 Jelentés az egészségügyi ellátás
beruházási kiadásainak alakulásáról

Évenkénti 1.) a tárgyévet követõ március 10.
2.) március 31.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1578/09 Jelentés a gyógyszertárakról Évenkénti a tárgyévet követõ február 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1589/00 Kimutatás az orvosok területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1626/09 Adatlap az Egészségügyi
Minisztérium munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31., a
közremûködõi szerzõdéssel
rendelkezõk a tárgyévet követõ
február 28.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1665/09 Adatlap a felnõttképzésrõl Eseményhez kötõdõ a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap, a hatósági jellegû
és a 25 óránál kevesebb képzési
idejû felnõttképzések esetében évet
követõ 10. nap

Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint SzMM

1668/06 Adatszolgáltatás az egyéni
illetményekrõl és keresetekrõl

Évenkénti a tárgyidõszakot követõ 6. hét Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1692/08 Fõbb termények és termékek
készletalakulása

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 10. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1694/06 A felszíni vízkivételek és a felszíni
vízbe történõ vízbevezetések adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1696/09 A családsegítõ szolgálatok mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1703/08 Tájékoztató a támogatás mellett
igényelhetõ agrárgazdasági hitelekrõl

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1709/08 Tájékoztató az országos jelentõségû
védett természeti területekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1775/09 A gyermekjóléti alapellátások
mûködési adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1811/06 Postai szolgáltatás és futárszolgálat
eszközei, a szolgáltatás minõségi
mutatói

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1812/07 Vasúti infrasruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM
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1822/06 Kimutatás a települési
önkormányzatok szociális igazgatási
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1857/07 A kikötõi áru- és hajóforgalom Havonkénti a tárgyhót követõ hó 10. Havonkénti megállapodás szerint KHEM

1860/00 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok,
fogorvosok, gyógyszerészek, klinikai
szakpszichológusok
létszámkimutatása

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1861/00 Kimutatás a gyógyszerészek területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1913/09 Havi jelentés a
gyógyszer-nagykereskedõk gyógyszer
beszerzéseirõl és eladásairól, valamint
a gyógyszergyártók saját elõállítású
termékeinek
fekvõbeteg-gyógyintézetek számára
történõ eladásairól

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hónap 15.
nap

Havonkénti megállapodás szerint EüM

1914/09 Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybe vevõkrõl

Negyedévenkénti tárgyidõszakot követõ hónap 11.
napja

Negyedévenkénti megállapodás szerint EüM

1957/08 A hírközlési gazdasági szervezetek
gazdálkodását jellemzõ adatok

Negyedévenkénti 2008. ápr. 30., júli. 29., okt. 28.,
2009. febr.20.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1994/08 Internet szolgáltatás évközi adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1995/08 Az internet szolgáltatás berendezései
és szolgáltatásai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

2036/09 Jelentés a közüzemi víziközmû-ellátó
hálózatok eszközeirõl

Többévenkénti a tárgyévet követõ április 30. Többévenkénti megállapodás szerint KvVM

2068/05 Feketeszén importár adatszolgáltatás
A/ Villamosenergia és/vagy hõ- és
villamosenergia termelés célját
szolgáló és
B/ Kokszgyártás alapanyagául
szolgáló feketeszénre vonatkozóan

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ második
hó 15.

Évenként kétszeri megállapodás szerint KHEM

2143/09 A területi államigazgatási szervek és
az államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap MEH

2145/08 A postai szolgáltatás és a
futárszolgálat negyedéves adatai

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követö hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

2179/08 Jelentés a táncegyüttesekrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

2202/09 Dísznövénytermesztés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM
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Egészségügyi Minisztérium
1017/08 Statisztikai jelentés a

mentõszolgálatok tevékenységérõl
Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1019/06 Az egészségügyi ellátás állás- és
létszámkimutatása

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1021/09 Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1037/09 Szabálysértési jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1054/09 Jelentés a fürdõk forgalmáról Évenkénti a tárgyévet követõ április 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1062/09 Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 24. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1066/09 Levegõtisztaság-védelmi adatok Évenkénti a tárgyévet követõ szeptember 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és
egyéb költségvetési kutatóhelyek
2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1072/07 Jelentés a felsõoktatási
intézményekben mûködõ
kutatóhelyek K+F adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit
szervezetek

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1117/08 Munkaerõköltség-felvétel Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetek tevékenységérõl, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1165/07 Statisztikai adatszolgáltató lap a
terhességmegszakításáról

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 10. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1202/09 Kimutatás a tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények mûködési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1203/09 Bölcsõdei kérdõív Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1206/09 Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1207/09 Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1208/09 Jelentés a gyermekotthonok és a
nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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1209/09 Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1334/06 Hulladékhasznosító berendezések
felmérése

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap NFGM

1376/09 A közmûves vízellátási és
csatornázási tevékenységek fõbb
mûszaki-gazdasági adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1405/06 Adatszolgáltatás az egyéni bérekrõl és
keresetekrõl

Évenkénti a tárgyidõszakot követõ hó vége Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1434/08 Jelentés a felsõoktatási intézmények
tanév eleji helyzetérõl

Évenkénti november 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1435/08 Jelentés az év folyamán oklevelet
szerzett hallgatókról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1484/00 Jelentés a tanulóknál végzett
beiskolázás elõtti szakmai
alkalmassági vizsgálatokról

Évenkénti a tárgyévet követõ október 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1485/03 Beszámolójelentés a
foglalkozás-egészségügyi szolgálat
munkájáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1515/08 Családi pótlék ellátásban részesülõk
részletezése 20.. évi áprilisi állapot
szerint

Évenkénti május 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap PM

1572/00 Jelentés a foglalkozási
megbetegedésekrõl és fokozott
expozíciós esetekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és
pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti a tárgyévet követõ július 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1665/09 Adatlap a felnõttképzésrõl Eseményhez kötõdõ a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap, a hatósági jellegû
és a 25 óránál kevesebb képzési
idejû felnõttképzések esetében évet
követõ 10. nap

Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint SzMM

1694/06 A felszíni vízkivételek és a felszíni
vízbe történõ vízbevezetések adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1710/00 Bejelentési és módosító lap a
gazdasági szervezetek
névjegyzékének összeállításához

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 15 napon belül Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1714/09 Egészségbiztosítási ellátások éves
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ július 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1723/00 Jelentés a településtisztasági
tevékenységrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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1747/09 Egészségbiztosítási ellátások havi
adatai

Havonkénti a tárgyhót követõ 2. hónap 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1765/07 Jelentés az önkéntes- és
magánnyugdíjpénztárak tagjairól

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1788/02 Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1832/09 Alapinformációk a szociális és
gyermekellátást végzõ szervezetekrõl

Évenkénti szeptember 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1897/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1911/03 Kimutatás a fogyatékossági támogatás
adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1915/08 Családtámogatási statisztikai jelentés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint PM

1919/06 Családtámogatási ellátások éves és
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1921/06 Családtámogatási ellátások havi
adatai

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 30. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1933/08 Éves jelentés a beruházások
összetételérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2037/04 Központi költségvetési szervek
mérlegjelentése, a részesedések és a
részesedések utáni osztalékok,
valamint a közteherbevételek
adósainak alakulása

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 45. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2038/04 Önkormányzati költségvetési szervek
mérlegjelentése, költségvetési
jelentése, a részesedések és a
részesedések utáni osztalékok,
valamint a közteherbevételek
adósainak alakulása

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 45. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2039/04 Központi költségvetési szervek,
önkormányzatok és önkormányzati
költségvetési szervek törzsadattára

Félévenkénti a tárgyfélévet követõ 90. nap Félévenkénti megállapodás szerint KSH

2042/04 Központi költségvetési szervek és
helyi önkormányzatok költségvetése

Évenkénti az adott év 3. hónap vége Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2044/04 Egészségbiztosítási Alap féléves és
éves beszámolója

Félévenkénti a tárgyidõszakot követõ 90. ill.
150. nap

Félévenkénti megállapodás szerint KSH
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2063/00 Tájékoztató a munkabalesetek
alakulásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2064/09 Statisztikai jelentés az Országos
Rehabilitációs és Szociális Szakértõi
Intézet munkájáról

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2066/00 Mûködési engedéllyel rendelkezõ
szociális és gyermekvédelmi
szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti szeptember 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2082/07 A fekvõ- és járóbeteg ellátó intézetek
igénybevétele betegségek szerint

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2120/08 Egészségügyi kiadás és bevétel
adatok

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2123/06 Jelentés a járóbetegellátás valós
teljesítményadatairól

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ második
hó 10.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2124/06 Jelentés az aktív és a krónikus
fekvõbetegellátás valós
teljesítményadatairól

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ második
hó 10.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2125/06 Az Európai Uniótól kapott illetve az
Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonkénti a tárgyhót követõ 30. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

2129/07 Magzati veszteség adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ
harmadik hó 30.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2155/09 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl Évenkénti tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2159/08 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi
kimutatása

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2170/08 TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C,
D, E, F szektorok)

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 85 nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2196/09 Külföldi állampolgárok adatai Évenként kétszeri március 31. és október 30. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
1045/07 Jelentés a kiskereskedelem és

vendéglátás eladási forgalmáról
Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1082/09 Földterület és vetésterület: 2009.
május 31.

Évenkénti június 6. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1084/09 A kalászos gabonák
terméseredménye, 2009.

Évenkénti augusztus 13. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1085/09 Fõbb növénykultúrák
terméseredményei, 2009.

Évenkénti december 3. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1087/09 Állatállomány: 2009. június 1. és
2009. december 1.

Évenként kétszeri június 13., december 15. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1089/09 Egyéni gazdaságok állatállománya:
2009. június 1., 2009. december 1.

Évenként kétszeri június 13., december 15. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1097/07 Jelentés a felvásárlásról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti megállapodás szerint KSH
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1099/09 Áruforgalmi mérleg Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1107/04 Állatvásári jelentés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1108/04 Piaci felhozatal és árjelentés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari
szektor)

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1373/04 A mezõgazdasági vízszolgáltatás Évenkénti a tárgyévet követõ január 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1375/08 A felszín alatti vizet kitermelõ
vízkivételek, valamint
megfigyelõ-kutak üzemi figyelési
tevékenysége

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1475/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1476/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1651/09 Az egyéni gazdaságok földterületének
és vetésterületének összeírása, 2009.

Évenkénti június 13. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1677/09 Egyéni gazdaságok mezõgazdasági
összeírása

Évenkénti december 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1694/06 A felszíni vízkivételek és a felszíni
vízbe történõ vízbevezetések adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1709/08 Tájékoztató az országos jelentõségû
védett természeti területekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1758/08 A mezõgazdasági és
erdõgazdálkodási termelõk
ráfordításai

Évenkénti a tárgyévet követõ május 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1791/09 Baromfikeltetés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1799/05 Jelentés a folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1824/07 Takarmányok értékesítési ára Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1826/09 Növényvédõ szerek értékesítési ára Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1827/09 Állatgyógyászati készítmények
értékesítési ára

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1869/09 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek
elõállítása

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése,
felvásárlása, felhasználása és nettó
árbevétele

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1871/08 Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
szolgáltatások

Évenkénti a tárgyévet követõ április 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
kiskereskedelem

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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2010/05 Intrastat kiszállítás Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2012/05 Intrastat beérkezés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2128/09 Gazdasági szervezetek éves
mezõgazdasági adatai, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2134/06 A Vám és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság által gyûjtött adók
éves adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ 60. nap Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2168/08 Adatszolgáltatás a közvetlen
tõkebefektetésekrõl, FATS R01, R29

Évenkénti a tárgyévet követõ augusztus hó Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2192/09 Szõlõültetvények összeírása, 2009 Többévenkénti 2009. október 31. Többévenkénti megállapodás szerint KSH

2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión
kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

Honvédelmi Minisztérium
1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és

egyéb költségvetési kutatóhelyek
2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1442/08 Jelentés a könyvtárak
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1444/09 Múzeális intézmények adatai Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1445/08 Jelentés a kiállításokról Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1446/08 Jelentés a levéltárak mûködésérõl Évenkénti a tárgyévet követõ március 11. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1561/02 Bejelentett fertõzõ megbetegedések Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1565/09 Az influenza járvány fõbb becsült
adatai területenként

Évenkénti a tárgyévet követõ év május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1714/09 Egészségbiztosítási ellátások éves
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ július 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2082/07 A fekvõ- és járóbeteg ellátó intézetek
igénybevétele betegségek szerint

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2155/09 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl Évenkénti tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2159/08 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi
kimutatása

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi

árstatisztika
Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési
baleset

Havonkénti a tárgyhót követõ 40. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

240
S

T
A

T
IS

Z
T

IK
A

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

1025/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, építõipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekrõl

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 15 napon belül Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1036/09 Jelentés a kereskedelmi
szálláshelyekrõl

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 6. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1037/09 Szabálysértési jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1039/08 Éves termékstatisztikai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1054/09 Jelentés a fürdõk forgalmáról Évenkénti a tárgyévet követõ április 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1058/07 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ április 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1062/09 Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 24. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és
egyéb költségvetési kutatóhelyek
2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1072/07 Jelentés a felsõoktatási
intézményekben mûködõ
kutatóhelyek K+F adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1076/03 Megszûnési jelentés a lakóépületekrõl
és lakásokról

Eseményhez kötõdõ folyamatos Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1077/03 Községi, városi lakás-, üdülõépítési és
lakásmegszûnési összesítõ

Évenkénti a tárgyévet követõ január 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1078/06 Részletezõ adatok a lakások és
üdülõk végleges használatbavételérõl

Eseményhez kötõdõ folyamatos Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1080/05 Jelentés az önkormányzatok
ingatlankezelési és lakásellátási
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1081/03 Építési engedélyek Havonkénti a tárgyhót követõ hó 7. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1082/09 Földterület és vetésterület: 2009.
május 31.

Évenkénti június 6. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1084/09 A kalászos gabonák
terméseredménye, 2009.

Évenkénti augusztus 13. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1085/09 Fõbb növénykultúrák
terméseredményei, 2009.

Évenkénti december 3. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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1087/09 Állatállomány: 2009. június 1. és
2009. december 1.

Évenként kétszeri június 13., december 15. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1089/09 Egyéni gazdaságok állatállománya:
2009. június 1., 2009. december 1.

Évenként kétszeri június 13., december 15. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1099/09 Áruforgalmi mérleg Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetek tevékenységérõl, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1183/08 A közúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1185/09 A vízi személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1188/08 A légi szállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1189/09 Közúti és kötöttpályás
személyszállítási teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1190/08 A csõvezetékes szállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1198/08 Adatfelvételi lap a Duna
magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 4. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1215/00 Kérdõív a város, község
területváltozásának fõbb adatairól

Eseményhez kötõdõ külön értesítés szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1216/09 Kimutatás a városok, községek
területnagyságáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1219/00 Tûzeseti és mûszaki mentési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ február 18. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1222/05 Személy- és jármûforgalmi jelentés Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1228/09 Egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bûnügyi statisztika ( IRM
és Legfõbb Ügyészség közös
adatgyûjtése)

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 5. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint IRM

1229/00 Hatósági statisztika Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1237/09 A beruházások és pénzügyi mutatók
várható alakulása

Évenkénti a tárgyév október 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1240/08 Árumérleg Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 18. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1249/09 Lehalászás Évenkénti a tárgyévet követõ január 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1253/09 Tájékoztató jelentés az öntözésrõl Évenkénti a tárgyévet követõ október 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1255/00 Erdõvédelmi jelzõlap Egyéb április 9., június 9., augusztus 8.,
október 8.

Egyéb megállapodás szerint FVM

1256/00 Jelentés az erdészeti
szaporítóanyagokról

Évenkénti a tárgyévet követõ október 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1257/09 Nettó fakitermelés Évenkénti a tárgyévet követõ február 26. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

242
S

T
A

T
IS

Z
T

IK
A

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

1258/09 Erdei fatermékek, faipari
alapanyagok, félkész- és
késztermékek termelése, értékesítése
és készlete

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1259/09 Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1260/09 Jelentés a fakitermelésrõl és
fafeldolgozásról

Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1261/00 Vadgazdálkodási jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1262/05 Vadállomány becslési jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1263/09 Faipari alapanyagok, félkész-és
késztermékek termelése és
készletváltozása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1265/09 A farostlemez és faforgácslap
termelése, anyagfelhasználása
termékenként

Évenkénti a tárgyévet követõ március 17. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1266/09 A fatermékek belföldi termelõi
áralakulása

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1268/00 Az erdõgazdálkodás körében
használatos utak állománya,
összetétele és változása

Évenkénti a tárgyévet követõ március 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

1270/08 A mezõgazdasági gépek forgalma Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 22. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1271/08 A növényvédõ szerek értékesítése és
zárókészlete szercsoportonként
mennyiségben és értékben

Évenként kétszeri tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1280/09 A vágóhidak élõállat vágása Havonkénti a tárgyhónapot követõ hó 10. Havonkénti megállapodás szerint FVM

1282/09 Mûtrágya értékesítés Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1307/07 A megyei bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1308/04 A helyi bíróság ügyforgalma Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari
szektor)

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1322/00 Az energiahordozók felhasználási
mérlege

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1323/08 Energiahordozók értékesítési mérlege Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ második
hó 25.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1324/00 Jelentés a távhõtermelõk és
távhõszolgáltatók adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1329/09 ENERGINFO Energiagazdálkodási
operatív jelentés- Energiahordozók
külkereskedelmi forgalma

Havonkénti a tárgyhót követõ 5. munkanap Havonkénti megállapodás szerint KHEM

1332/09 Mûanyagipari szakmai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap NFGM
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1334/06 Hulladékhasznosító berendezések
felmérése

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap NFGM

1335/08 Energiafelhasználási beszámoló Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1342/09 Tájékoztató a mûszaki fejlesztések és
együttmûködések alakulásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ október 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap NFGM

1344/06 Jelentés a nagykereskedelem
áruforgalmáról

Évenként kétszeri a tárgyév szeptember 30.,
tárgyévet követõ február 28.

Évenként kétszeri megállapodás szerint NFGM

1382/07 A gazdálkodást jellemzõ fontosabb
adatok

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ 30. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1390/03 A helyi közutak adatai Évenkénti a tárgyévet követõ augusztus 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1392/06 A hajózási engedélyesek,
közforgalmú kikötõk, magán kikötõk,
motoros kishajók, vitorlás kishajók
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1394/06 A polgári repülés statisztikai adatai Évenkénti a tárgyévet követõ április 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1395/08 Jelentés a gépjármûvek
környezetvédelmi felülvizsgálatáról

Évenkénti január 31., öszesített adatok:
március 15.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1396/08 Jelentés a közúti közlekedéshez
kapcsolódó tevékenységekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ április 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1399/03 A vízi utak fenntartási munkái és
költségei

Évenkénti a tárgyévet követõ május 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1441/08 Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1452/08 Jelentés a Magyar Cirkusz és Varieté
Kht. tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1470/08 Nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatások

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1501/09 Jelentés a közforgalmú
gyógyszertárak támogatott
forgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és
országos összesítésben)

Havonként ill.
évenként

a tárgyidõszakot követõ második
hó 1.,ill. a tárgyévet követõ február
15.

Havonként ill.
évenként

megállapodás szerint EüM

1522/04 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 10. Évenként kétszeri megállapodás szerint LÜ

1523/09 Vádképviseleti Informatikai Rendszer Eseményhez kötõdõ a tárgyidõszakot követõ hó 5. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint LÜ

1549/09 Összesítõ jelentés a daganatos
megbetegedésekrõl

Évenkénti a tárgyévet köv. jan. 31. végl.:
június 30.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1570/09 Jelentés az emberi mérgezési
esetekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1616/08 Jelentés az önkormányzatok
tulajdonában lévõ ingatlanvagyonról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1621/00 Önkormányzati törzsadattár Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint ÖM
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1640/08 A távközlés területi adatai Évenkénti a tárgyévet követõ április 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1641/00 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai Havonkénti a tárgyhót követõ hó 10. napja Havonkénti megállapodás szerint OITH

1651/09 Az egyéni gazdaságok földterületének
és vetésterületének összeírása, 2009.

Évenkénti június 13. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1654/06 A közúti teherszállítás belföldi és
nemzetközi teljesítményei

Negyedévenkénti folyamatos Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1659/09 Alapinformációk a települési
önkormányzatok illetékességi
területén mûködõ, infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezetekrõl, 2009. június 30-án

Évenkénti július 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1660/04 Adatgyûjtés a közvilágításról Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1670/09 Jelentés az információs és
kommunikációs eszközök, illetve
technológiák állományáról és
felhasználásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1677/09 Egyéni gazdaságok mezõgazdasági
összeírása

Évenkénti december 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1692/08 Fõbb termények és termékek
készletalakulása

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 10. Évenként kétszeri megállapodás szerint FVM

1703/08 Tájékoztató a támogatás mellett
igényelhetõ agrárgazdasági hitelekrõl

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint FVM

1723/00 Jelentés a településtisztasági
tevékenységrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1728/00 Jelentés a települési önkormányzat
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról 2009.

Évenkénti a tárgyévet követõ január 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1758/08 A mezõgazdasági és
erdõgazdálkodási termelõk
ráfordításai

Évenkénti a tárgyévet követõ május 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1760/08 Az internetszolgáltatások forgalmi
adatai

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1761/00 Jelentés a magánszálláshelyekrõl Évenként kétszeri február 26., augusztus 6. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1789/08 Jelentés az internetszolgáltatásokról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1799/05 Jelentés a folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1812/07 Vasúti infrasruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1826/09 Növényvédõ szerek értékesítési ára Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH
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1831/06 Építõipari árstatisztika Évente négyszeri a tárgynegyedév középsõ hónap
23.

Évente négyszeri megállapodás szerint KSH

1840/09 Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minõségi
és mennyiségi adatai

Évenkénti április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1846/08 Telepi adatok Évenkénti a tárgyévet követõ június 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1852/08 Üzletek és más telepek adatai Évenkénti a tárgyévet követõ június 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1856/07 A Legfelsõbb Bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1857/07 A kikötõi áru- és hajóforgalom Havonkénti a tárgyhót követõ hó 10. Havonkénti megállapodás szerint KHEM

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése,
felvásárlása, felhasználása és nettó
árbevétele

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1871/08 Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási
szolgáltatások

Évenkénti a tárgyévet követõ április 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
ipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1881/08 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
gépjármû-,
motorkerékpár-kereskedelem, javítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek elõállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1933/08 Éves jelentés a beruházások
összetételérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1934/09 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
nagykereskedelem

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
kiskereskedelem

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 25. Havonkénti megállapodás szerint KSH

246
S

T
A

T
IS

Z
T

IK
A

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

1979/07 Ítélõtábla ügyforgalmi statisztikai
jelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1994/08 Internet szolgáltatás évközi adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1995/08 Az internet szolgáltatás berendezései
és szolgáltatásai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2014/08 Éves jelentés a nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatásokról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2032/04 Jelentés a vízgazdálkodási társulatok
éves mûködési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követö május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

2048/04 Éves költségvetési törvényjavaslat Évenkénti a benyújtást követõ 30. nap Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2049/04 Éves zárszámadási törvényjavaslat Évenkénti a benyújtást követõ 30. nap Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2050/04 ÁPV ZRt. éves beszámoló jelentése Évenkénti a PM-hez való beérkezést követõ 1
hónap

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2057/08 Nemzetközi kormányzati
szolgáltatások

Negyedévenkénti,
évenkénti

a tárgynegyedévet követõ hó 20.,
ill. a tárgyévet követõ márc. 31.

Negyedévenkénti,
évenkénti

a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2061/05 Acélipari szakmai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap NFGM

2067/05 Termelési beruházások a
kõolaj-feldolgozási szektorban

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

2083/05 Tüdõbeteg-gondozók éves jelentése Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2084/05 A bõr és nemibeteg gondozók
mûködési mutatói

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30 Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2085/05 Jelentés az onkológiai tevékenységrõl Évenkénti a tárgyévet követõ június 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2087/05 Védõnõi jelentés összesítõje Évenkénti a tárgyévet követõ április 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2118/05 Külföldiek magyarországi
ingatlanszerzésének engedélyezésérõl
szóló statisztika

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ második
hó 15.

Negyedévenkénti megállapodás szerint ÖM

2125/06 Az Európai Uniótól kapott illetve az
Európai Uniónak fizetett transzferek

Havonkénti a tárgyhót követõ 30. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

2128/09 Gazdasági szervezetek éves
mezõgazdasági adatai, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2131/07 A vasúti szállítás negyedéves adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2134/06 A Vám és Pénzügyõrség Országos
Parancsnokság által gyûjtött adók
éves adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ 60. nap Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2143/09 A területi államigazgatási szervek és
az államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap MEH

2160/09 Vízi, légi és csõvezetékes szállítási
teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH
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2161/08 A vasúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2168/08 Adatszolgáltatás a közvetlen
tõkebefektetésekrõl, FATS R01, R29

Évenkénti a tárgyévet követõ augusztus hó Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2182/09 Alapinformációk a nonprofit
szervezetekrõl 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2184/08 Idegenforgalmi adatok negyedéves
adatszolgáltatása (R33)

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ 60. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint MNB

2186/09 A nemzeti számlákban elszámolt
EU-transzferek havi alakulásáról
(R35)

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ 38. nap Havonkénti megállapodás szerint MNB

2192/09 Szõlõültetvények összeírása, 2009 Többévenkénti 2009. október 31. Többévenkénti megálapodás szerint KSH

2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión
kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2203/09 Gyógynövény felvásárlás Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap FVM

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium
1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési

baleset
Havonkénti a tárgyhót követõ 40. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

1058/07 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ április 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit
szervezetek

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1119/00 Sztrájkstatisztikai jelentés Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 3 héten belül Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetek tevékenységérõl, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1183/08 A közúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1185/09 A vízi személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1188/08 A légi szállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1189/09 Közúti és kötöttpályás
személyszállítási teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1190/08 A csõvezetékes szállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1198/08 Adatfelvételi lap a Duna
magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 4. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1222/05 Személy- és jármûforgalmi jelentés Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

248
S

T
A

T
IS

Z
T

IK
A

I
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

4.szám



Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és
pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti a tárgyévet követõ július 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1654/06 A közúti teherszállítás belföldi és
nemzetközi teljesítményei

Negyedévenkénti folyamatos Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1659/09 Alapinformációk a települési
önkormányzatok illetékességi
területén mûködõ, infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezetekrõl, 2009. június 30-án

Évenkénti július 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1709/08 Tájékoztató az országos jelentõségû
védett természeti területekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KvVM

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
gépjármû-,
motorkerékpár-kereskedelem, javítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek elõállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1897/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 25. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2009/06 Jelentés a betöltött és az üres
álláshelyek számáról

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2037/04 Központi költségvetési szervek
mérlegjelentése, a részesedések és a
részesedések utáni osztalékok,
valamint a közteherbevételek
adósainak alakulása

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 45. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2043/04 A kormányzati szektorba sorolt
vállalkozások negyedéves adatai

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 45. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2050/04 ÁPV ZRt. éves beszámoló jelentése Évenkénti a PM-hez való beérkezést követõ 1
hónap

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2131/07 A vasúti szállítás negyedéves adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2160/09 Vízi, légi és csõvezetékes szállítási
teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH
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2161/08 A vasúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2166/08 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2167/08 Az országos hálózaton történõ vasúti
szállításhoz szükséges engedéllyel
rendelkezõ vállalkozások listája

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2198/09 Havi jelentés a központi költségvetés
kiadásainak és bevételeinek
alakulásáról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 10. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium
1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai

jelentés, ipar
Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1217/09 Jelentés az információ, kommunikácó
(J) nemzetgazdasági ágba sorolt
gazdasági szervezetek információ
technológiai tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1470/08 Nemzetközi üzleti és szállítási
szolgáltatások

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1475/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1476/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1789/08 Jelentés az internetszolgáltatásokról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1840/09 Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minõségi
és mennyiségi adatai

Évenkénti április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1874/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés, ipari,
építõipari és pénzügyi vállalkozások

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
ipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
gépjármû-,
motorkerékpár-kereskedelem, javítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1933/08 Éves jelentés a beruházások
összetételérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2010/05 Intrastat kiszállítás Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2012/05 Intrastat beérkezés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH
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2014/08 Éves jelentés a nemzetközi üzleti és
szállítási szolgáltatásokról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2146/09 Az üzleti szolgáltatások árbevétel
szerkezete

Évenkénti a tárgyévet követõ május 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión
kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

Oktatási és Kulturális Minisztérium
1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és

egyéb költségvetési kutatóhelyek
2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1072/07 Jelentés a felsõoktatási
intézményekben mûködõ
kutatóhelyek K+F adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1652/00 Jelentés az idõszaki sajtókiadásról Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1653/00 Jelentés a könyvkiadás adatairól Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1665/09 Adatlap a felnõttképzésrõl Eseményhez kötõdõ a vizsgát /képzés befejezését/
követõ 10. nap, a hatósági jellegû
és a 25 óránál kevesebb képzési
idejû felnõttképzések esetében évet
követõ 10. nap

Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint SzMM

Önkormányzati Minisztérium
1035/08 Jelentés az utazásszervezõ és

-közvetítõ tevékenységrõl
Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1036/09 Jelentés a kereskedelmi
szálláshelyekrõl

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 6. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1054/09 Jelentés a fürdõk forgalmáról Évenkénti a tárgyévet követõ április 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1077/03 Községi, városi lakás-, üdülõépítési és
lakásmegszûnési összesítõ

Évenkénti a tárgyévet követõ január 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1080/05 Jelentés az önkormányzatok
ingatlankezelési és lakásellátási
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1210/09 Jelentés a gyámhatóság
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1227/01 Önkormányzati szabálysértési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ január 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

1444/09 Múzeális intézmények adatai Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1445/08 Jelentés a kiállításokról Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1449/08 Jelentés a szabadtéri játékokról Évenkénti október 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM
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1616/08 Jelentés az önkormányzatok
tulajdonában lévõ ingatlanvagyonról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1646/05 Jelentés a kiskereskedelem és
vendéglátás eladási forgalmáról
árucsoportonként

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1712/09 Jelentés a lakás- és
lakótelek-forgalom alakulásáról

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1761/00 Jelentés a magánszálláshelyekrõl Évenként kétszeri február 26., augusztus 6. Évenként kétszeri megállapodás szerint KSH

1868/06 Jelentés a lakossági lakáshitelezési
tevékenységrõl

Félévenkénti a tárgyfélévet követõ hó 31. Félévenkénti megállapodás szerint KSH

1965/09 Jelentés a nem üzleti céllal
üzemeltetett közösségi, szabadidõs
szálláshelyekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 25. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2084/05 A bõr és nemibeteg gondozók
mûködési mutatói

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30 Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2143/09 A területi államigazgatási szervek és
az államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap MEH

2165/08 Utazásszervezõ és -közvetítõ
tevékenységi engedéllyel rendelkezõ
gazdálkodási szervezetek listája

Évenkénti a tárgyévet követõ március 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2191/09 Új építésû lakóingatlanok értékesítési
ára és alapadatai

Negyedévenkénti a tárgynegyedév harmadik hónap
20.

Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

Pénzügyminisztérium
1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi

kutatási, fejlesztési adatairól
Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1117/08 Munkaerõköltség-felvétel Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetek tevékenységérõl, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1189/09 Közúti és kötöttpályás
személyszállítási teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1206/09 Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1405/06 Adatszolgáltatás az egyéni bérekrõl és
keresetekrõl

Évenkénti a tárgyidõszakot követõ hó vége Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1527/05 Jelentés a sportszervezetek
létszámadatairól és gazdálkodásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM
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Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és
pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti a tárgyévet követõ július 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1639/09 Távközlési és mûsorszórási
teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1640/08 A távközlés területi adatai Évenkénti a tárgyévet követõ április 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1658/00 Statisztikai jelentés a vállalkozási
tevékenységet nem folytató egyházak,
valamint az általuk alapított
intézmények részére

Évenkénti a tárgyévet követõ június 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1712/09 Jelentés a lakás- és
lakótelek-forgalom alakulásáról

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1822/06 Kimutatás a települési
önkormányzatok szociális igazgatási
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1868/06 Jelentés a lakossági lakáshitelezési
tevékenységrõl

Félévenkénti a tárgyfélévet követõ hó 31. Félévenkénti megállapodás szerint KSH

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1897/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

1919/06 Családtámogatási ellátások éves és
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2120/08 Egészségügyi kiadás és bevétel
adatok

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2182/09 Alapinformációk a nonprofit
szervezetekrõl 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

Gazdasági Versenyhivatal
1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi

árstatisztika
Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1007/02 Az ipari termékek és szolgáltatások
árjelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 8. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1021/09 Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1023/08 Éves építõipar-statisztikai szakmai
jelentés

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekrõl

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 15 napon belül Eseményhez kötõdõ eseti nemteljes körû KSH
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1035/08 Jelentés az utazásszervezõ és
-közvetítõ tevékenységrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1039/08 Éves termékstatisztikai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1058/07 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ április 15. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 25. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1062/09 Települési vízellátás,
szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 24. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi
kutatási, fejlesztési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 16. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1084/09 A kalászos gabonák
terméseredménye, 2009.

Évenkénti augusztus 13. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1085/09 Fõbb növénykultúrák
terméseredményei, 2009.

Évenkénti december 3. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1087/09 Állatállomány: 2009. június 1. és
2009. december 1.

Évenként kétszeri június 13., december 15. Évenként kétszeri eseti nemteljes körû KSH

1097/07 Jelentés a felvásárlásról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1099/09 Áruforgalmi mérleg Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1117/08 Munkaerõköltség-felvétel Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1183/08 A közúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1185/09 A vízi személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1188/08 A légi szállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1189/09 Közúti és kötöttpályás
személyszállítási teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1240/08 Árumérleg Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 18. Évenként kétszeri eseti nemteljes körû FVM

1271/08 A növényvédõ szerek értékesítése és
zárókészlete szercsoportonként
mennyiségben és értékben

Évenként kétszeri tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri eseti nemteljes körû FVM

1280/09 A vágóhidak élõállat vágása Havonkénti a tárgyhónapot követõ hó 10. Havonkénti eseti nemteljes körû FVM

1282/09 Mûtrágya értékesítés Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 12. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû FVM

1293/00 Az igazságügyi szakértõi
intézmények tevékenysége

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû IRM

1300/04 Összesítés a végrehajtói irodák
ügyforgalmi és tevékenységi adatairól

Negyedévenkénti,
havi bontásban

a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti,
havi bontásban

eseti nemteljes körû IRM

1321/08 Energiamérleg (Energia szektor, Ipari
szektor)

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti eseti nemteljes körû KHEM
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1322/00 Az energiahordozók felhasználási
mérlege

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KHEM

1323/08 Energiahordozók értékesítési mérlege Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ második
hó 25.

Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KHEM

1324/00 Jelentés a távhõtermelõk és
távhõszolgáltatók adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KHEM

1335/08 Energiafelhasználási beszámoló Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KHEM

1376/09 A közmûves vízellátási és
csatornázási tevékenységek fõbb
mûszaki-gazdasági adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti eseti nemteljes körû KvVM

1475/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1476/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1501/09 Jelentés a közforgalmú
gyógyszertárak támogatott
forgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és
országos összesítésben)

Havonként ill.
évenként

a tárgyidõszakot követõ második
hó 1.,ill. a tárgyévet követõ február
15.

Havonként ill.
évenként

eseti nemteljes körû EüM

1578/09 Jelentés a gyógyszertárakról Évenkénti a tárgyévet követõ február 10. Évenkénti eseti nemteljes körû EüM

1589/00 Kimutatás az orvosok területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû EüM

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és
pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek éves jelentései

Évenkénti a tárgyévet követõ július 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1639/09 Távközlési és mûsorszórási
teljesítmények

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1652/00 Jelentés az idõszaki sajtókiadásról Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1690/09 Távközlési szolgáltatást nyújtó
szervezetek gazdasági adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1713/05 Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi
tevékenységet folytató egyéb
szervezetek negyedéves jelentései

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ második
hó 10.

Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1723/00 Jelentés a településtisztasági
tevékenységrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 25. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1730/04 Önálló birósági végrehajtók
tevékenysége

Negyedévenkénti,
havi bontásban

a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti,
havi bontásban

eseti nemteljes körû IRM

1758/08 A mezõgazdasági és
erdõgazdálkodási termelõk
ráfordításai

Évenkénti a tárgyévet követõ május 15. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1760/08 Az internetszolgáltatások forgalmi
adatai

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1791/09 Baromfikeltetés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH
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1812/07 Vasúti infrasruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti eseti nemteljes körû KHEM

1840/09 Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minõségi
és mennyiségi adatai

Évenkénti április 30. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1861/00 Kimutatás a gyógyszerészek területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû EüM

1869/09 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek
elõállítása

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése,
felvásárlása, felhasználása és nettó
árbevétele

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1874/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés, ipari,
építõipari és pénzügyi vállalkozások

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1877/08 Negyedéves integrált
gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1878/08 Negyedéves integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés
mezõgazdasági, kereskedelmi és
szolgáltatási ágazatok

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 20. Negyedévenkénti eseti nemteljes körû KSH

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
ipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1881/08 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
gépjármû-,
motorkerékpár-kereskedelem, javítás

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1888/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
pénzügyi tevékenység

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH
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1913/09 Havi jelentés a
gyógyszer-nagykereskedõk gyógyszer
beszerzéseirõl és eladásairól, valamint
a gyógyszergyártók saját elõállítású
termékeinek
fekvõbeteg-gyógyintézetek számára
történõ eladásairól

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hónap 15.
nap

Havonkénti eseti nemteljes körû EüM

1933/08 Éves jelentés a beruházások
összetételérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1934/09 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
nagykereskedelem

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
kiskereskedelem

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti eseti nemteljes körû KSH

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról Havonkénti a tárgyhót követõ hó 25. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

2010/05 Intrastat kiszállítás Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

2012/05 Intrastat beérkezés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti eseti nemteljes körû KSH

2031/07 Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti eseti nemteljes körû IRM

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
1021/09 Jelentés a háziorvosok és házi

gyermekorvosok tevékenységérõl
Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekrõl

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 15 napon belül Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, ipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1043/08 Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1045/07 Jelentés a kiskereskedelem és
vendéglátás eladási forgalmáról

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1058/07 Jelentés a települések
villamosenergia-ellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ április 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és
melegvízellátásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 25. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit
szervezetek

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1119/00 Sztrájkstatisztikai jelentés Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ 3 héten belül Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH
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1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit
szervezetek tevékenységérõl, 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1165/07 Statisztikai adatszolgáltató lap a
terhességmegszakításáról

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 10. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1183/08 A közúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1202/09 Kimutatás a tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények mûködési adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1203/09 Bölcsõdei kérdõív Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1206/09 Kimutatás a pénzben és természetben
nyújtható támogatások adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1207/09 Kimutatás egyes szociális
alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1208/09 Jelentés a gyermekotthonok és a
nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1209/09 Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1210/09 Jelentés a gyámhatóság
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1215/00 Kérdõív a város, község
területváltozásának fõbb adatairól

Eseményhez kötõdõ külön értesítés szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint KSH

1217/09 Jelentés az információ, kommunikácó
(J) nemzetgazdasági ágba sorolt
gazdasági szervezetek információ
technológiai tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1223/06 Szabálysértési ügyforgalmi statisztika Évenként kétszeri január 10., július 10. Évenként kétszeri megállapodás szerint IRM

1226/00 Bûnügyi ügyforgalmi statisztika Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1227/01 Önkormányzati szabálysértési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ január 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

1228/09 Egységes nyomozó hatósági és
ügyészségi bûnügyi statisztika ( IRM
és Legfõbb Ügyészség közös
adatgyûjtése)

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 5. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint IRM

1229/00 Hatósági statisztika Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1294/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal
befejezett büntetõ eljárás fiatalkorú
vádlottairól

Eseményhez kötõdõ ütemterv szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint OITH

1298/00 Jelentés a pártfogó felügyelet
tárgyában hozott bírósági határozatról

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint OITH

1306/00 A jogerõsen befejezett büntetõ ügyek
vádlottjai

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH
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1307/07 A megyei bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1382/07 A gazdálkodást jellemzõ fontosabb
adatok

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ 30. nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1410/09 Adatszolgáltatás a közoktatási
intézmények tevékenységérõl

Évenkénti október 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1430/02 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett
vizsgázókról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1434/08 Jelentés a felsõoktatási intézmények
tanév eleji helyzetérõl

Évenkénti november 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1435/08 Jelentés az év folyamán oklevelet
szerzett hallgatókról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap OKM

1515/08 Családi pótlék ellátásban részesülõk
részletezése 20.. évi áprilisi állapot
szerint

Évenkénti május 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap PM

1573/09 Jelentés a HIV-fertõzésekrõl, AIDS
megbetegedésekrõl

Évenkénti 48 óra vagy diagnózis
megerõsítésekor, OEK a tárgyévet
követõ április 30.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1578/09 Jelentés a gyógyszertárakról Évenkénti a tárgyévet követõ február 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap EüM

1621/00 Önkormányzati törzsadattár Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 10. Negyedévenkénti megállapodás szerint ÖM

1714/09 Egészségbiztosítási ellátások éves
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ július 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1728/00 Jelentés a települési önkormányzat
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról 2009.

Évenkénti a tárgyévet követõ január 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1747/09 Egészségbiztosítási ellátások havi
adatai

Havonkénti a tárgyhót követõ 2. hónap 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1748/08 Új nyugdíj-megállapítások Havonkénti a tárgyhót követõ második hó 30. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1788/02 Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1832/09 Alapinformációk a szociális és
gyermekellátást végzõ szervezetekrõl

Évenkénti szeptember 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
ipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1881/08 Éves egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
építõipar

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés,
költségvetési, társadalombiztosítási és
nonprofit szervezetek

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek elõállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1911/03 Kimutatás a fogyatékossági támogatás
adatairól

Évenkénti a tárgyévet követõ február 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1914/09 Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybe vevõkrõl

Negyedévenkénti tárgyidõszakot követõ hónap 11.
napja

Negyedévenkénti megállapodás szerint EüM

1915/08 Családtámogatási statisztikai jelentés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint PM

1919/06 Családtámogatási ellátások éves és
területi adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ április 5. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1921/06 Családtámogatási ellátások havi
adatai

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 30. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1994/08 Internet szolgáltatás évközi adatai Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 30. Negyedévenkénti megállapodás szerint KHEM

1995/08 Az internet szolgáltatás berendezései
és szolgáltatásai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

2009/06 Jelentés a betöltött és az üres
álláshelyek számáról

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ hó 12. Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2023/09 Kérdõív a szociális szolgáltatásokról
és gyermekellátásokról

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2030/05 Jelentés a pártfogó felügyelõi
tevékenységérõl

Évenként kétszeri a tárgyfélévet követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint IRM

2031/07 Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

2039/04 Központi költségvetési szervek,
önkormányzatok és önkormányzati
költségvetési szervek törzsadattára

Félévenkénti a tárgyfélévet követõ 90. nap Félévenkénti megállapodás szerint KSH

2041/04 Helyi önkormányzatok féléves és
éves beszámolója

Félévenkénti a tárgyidõszakot követõ 90. ill.150.
nap

Félévenkénti megállapodás szerint KSH

2045/04 Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és
éves beszámolója

Félévenkénti a tárgyidõszakot követõ 90. ill.
150. nap

Félévenkénti megállapodás szerint KSH

2062/08 Állománystatisztikai adatok a
nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban
részesülõkrõl (január-emelés után)

Évenkénti a tárgyév május 31., augusztus 31.,
szeptember 30.

Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2066/00 Mûködési engedéllyel rendelkezõ
szociális és gyermekvédelmi
szolgálatok és intézmények adatai

Évenkénti szeptember 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2067/05 Termelési beruházások a
kõolaj-feldolgozási szektorban

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

2086/05 A pszichiátriai gondozók jelentése Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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2087/05 Védõnõi jelentés összesítõje Évenkénti a tárgyévet követõ április 28. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2088/05 Jelentés az addiktológiai betegek
gondozásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2096/05 Kimutatás a bõr - és
nemibeteg-gondozókban kezelt
szexuális úton terjedõ betegségekrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2100/09 Jelentés az iskola-egészségügyi
ellátásról

Évenkénti a tárgyévet követõ december 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2101/05 Összesítõ jelentés a veleszületett
rendellenességgel sújtott
újszülöttekrõl (csecsemõkrõl)

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2105/05 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és
kezelésükrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ június 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2108/05 Jelentés az otthoni szakápolási
tevékenységrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ április 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2143/09 A területi államigazgatási szervek és
az államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap MEH

2161/08 A vasúti személyszállítás adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2170/08 TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C,
D, E, F szektorok)

Negyedévenkénti a tárgynegyedévet követõ 85 nap Negyedévenkénti megállapodás szerint KSH

2182/09 Alapinformációk a nonprofit
szervezetekrõl 2009

Évenkénti a tárgyévet követõ május 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

Legfõbb Ügyészség
1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési

baleset
Havonkénti a tárgyhót követõ 40. nap Havonkénti megállapodás szerint KSH

1037/09 Szabálysértési jelentés Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1208/09 Jelentés a gyermekotthonok és a
nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1209/09 Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1210/09 Jelentés a gyámhatóság
tevékenységérõl

Évenkénti a tárgyévet követõ február 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1219/00 Tûzeseti és mûszaki mentési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ február 18. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap ÖM

1223/06 Szabálysértési ügyforgalmi statisztika Évenként kétszeri január 10., július 10. Évenként kétszeri megállapodás szerint IRM

1224/00 Közlekedésrendészeti statisztika Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1225/01 Közbiztonsági tevékenységi
statisztika

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM

1226/00 Bûnügyi ügyforgalmi statisztika Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Havonkénti megállapodás szerint IRM
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1227/01 Önkormányzati szabálysértési
statisztika

Évenkénti a tárgyévet követõ január 30. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

1293/00 Az igazságügyi szakértõi
intézmények tevékenysége

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Negyedévenkénti megállapodás szerint IRM

1294/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal
befejezett büntetõ eljárás fiatalkorú
vádlottairól

Eseményhez kötõdõ ütemterv szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint OITH

1295/04 Jelentõlap a jogerõs határozattal
befejezett büntetõ eljárás felnõtt korú
vádlottairól

Eseményhez kötõdõ ütemterv szerint Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint OITH

1296/04 Jelentés a megyei bíróságok
büntetésvégrehajtási csoportjának
munkájáról

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint OITH

1298/00 Jelentés a pártfogó felügyelet
tárgyában hozott bírósági határozatról

Évenként kétszeri a tárgyidõszakot követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint OITH

1306/00 A jogerõsen befejezett büntetõ ügyek
vádlottjai

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1307/07 A megyei bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1308/04 A helyi bíróság ügyforgalma Havonkénti a tárgyidõszakot követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1390/03 A helyi közutak adatai Évenkénti a tárgyévet követõ augusztus 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1511/00 Jelentés a javítóintézetek helyzetérõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap SzMM

1705/04 A postai, távközlési és mûsorszórási
hatósági tevékenység

Évenkénti a tárgyévet követõ március 1. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KHEM

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 10. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

1856/07 A Legfelsõbb Bíróság ügyforgalmi
statisztikai jelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

1979/07 Ítélõtábla ügyforgalmi statisztikai
jelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint OITH

2030/05 Jelentés a pártfogó felügyelõi
tevékenységérõl

Évenként kétszeri a tárgyfélévet követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint IRM

2031/07 Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

2063/00 Tájékoztató a munkabalesetek
alakulásáról

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2105/05 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és
kezelésükrõl

Évenkénti a tárgyévet követõ június 15. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH

2143/09 A területi államigazgatási szervek és
az államigazgatási szervek területi
egységeinek ügyintézési és mûködési
adatai

Évenkénti a tárgyévet követõ március 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap MEH

2166/08 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai Évenkénti a tárgyévet követõ március 20. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap KSH
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Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

Magyar Nemzeti Bank
1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi

árstatisztika
Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1006/02 Fogyasztói árösszeírás Havonkénti tárgyhó 27-29. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1007/02 Az ipari termékek és szolgáltatások
árjelentése

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 8. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1025/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, építõipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, ipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1043/08 Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, költségvetési,
társadalombiztosítási és nonprofit
szervezetek

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1475/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1476/00 Egységes vámokmány Havonkénti folyamatosan Havonkénti megállapodás szerint KSH

1872/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai
jelentés, mezõgazdasági, kereskedelmi
és szolgáltatási ágazatok

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 12. Havonkénti megállapodás szerint KSH

1938/08 Havi integrált egyszerûsített
gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

Havonkénti a tárgyhót követõ hó 20. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2010/05 Intrastat kiszállítás Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2012/05 Intrastat beérkezés Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített Havonkénti a tárgyhót követõ hó 15. Havonkénti megállapodás szerint KSH

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala
1228/09 Egységes nyomozó hatósági és

ügyészségi bûnügyi statisztika ( IRM
és Legfõbb Ügyészség közös
adatgyûjtése)

Eseményhez kötõdõ az eseményt követõ hó 5. Eseményhez kötõdõ megállapodás szerint IRM

1293/00 Az igazságügyi szakértõi
intézmények tevékenysége

Negyedévenkénti a tárgyidõszakot követõ hó 5. Negyedévenkénti megállapodás szerint IRM

1300/04 Összesítés a végrehajtói irodák
ügyforgalmi és tevékenységi adatairól

Negyedévenkénti,
havi bontásban

a tárgynegyedévet követõ hó 15. Negyedévenkénti,
havi bontásban

megállapodás szerint IRM

1301/04 A megyei bírósági végrehajtók
ügyeire vonatkozó ügyforgalmi és
tevékenységi adatok

Negyedévenkénti,
havi bontásban

a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti,
havi bontásban

megállapodás szerint IRM

1730/04 Önálló birósági végrehajtók
tevékenysége

Negyedévenkénti,
havi bontásban

a tárgyidõszakot követõ hó 15. Negyedévenkénti,
havi bontásban

megállapodás szerint IRM
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Az Adatgyûjtés

Az adatszolgáltatás beérkezési
határideje

Az adatátvétel Az adatgyûjtõ
(átadó)

szerv neve
rövidítve

nyilván-
tartási
száma

Címe Gyakorisága Gyakorisága Igényelt határideje

2030/05 Jelentés a pártfogó felügyelõi
tevékenységérõl

Évenként kétszeri a tárgyfélévet követõ hó 20. Évenként kétszeri megállapodás szerint IRM

2031/07 Jelentés a közvetítõi tevékenységrõl Évenkénti a tárgyévet követõ január 31. Évenkénti a feldolgozást követõ 10. munkanap IRM

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály

A Központi Statisztikai Hivatal elnöke által a 2009. évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló adatgyûjtésekrõl

Jellege: V = változatlan, M = módosított, Ú = új (elsõ ízben elrendelt) adatgyûjtés

A z a d a t g y û j t é s
Az adatszolgáltatás beérkezési

határideje
Irányadó uniós jogi aktusnyilván-

tartási
száma

c í m e
jel-
lege

gyakorisága
a d a t s z o l g á l t a t ó i n a k

meghatározása

1539/09 Munkaerõ-felmérés és kiegészítõ felvételei M Havonkénti a mintába bevont magánháztartások folyamatos 577/98/EK
430/2005/EK
207/2008/EK

rendelet
rendelet
rendelet

1711/09 Idõmérleg felvétel M Egyszeri mintavétel a magánháztatásokból 2010. október
1942/08 A lakosság utazási szokásai V Negyedévenkénti a megfigyelésbe bevont háztartások a negyedévet követõ hó 21. 95/57/EK irányelv

1943/07 A külföldiek magyarországi turisztikai és
egyéb kiadásai

V Folyamatos a hazánkat elhagyó külföldiek kiválasztott
csoportja

folyamatos 95/57/EK irányelv

1960/02 Magyar állampolgárság megszerzése V Negyedévenkénti állampolgársági esküt tett személyek a negyedévet követõ hó 20.
1968/09 Változó életkörülmények adatfelvétel és

kiegészítõ felvétel
M Évenként egyszeri mintavétel a magánháztartásokból 2009. május 10. 1177/2003/EK

1553/2005/EK
rendelet
rendelet

1970/03 Statisztikai adatlap a letelepedést kérõ
külföldi állampolgárokról

V Negyedévenkénti a letelepedést kérõ külföldi állampolgárok folyamatos

2003/09 Felmérés a háztartások információs és
kommunikációs technológiai (IKT) eszköz
használatáról

M Évenként egyszeri kijelölt háztartások május 25. 808/2004/EK
960/2008/EK

rendelet
rendelet

2007/09 A lakosság utazásai külföldön M Folyamatos a külföldrõl hazatérõ magyarok kiválasztott
csoportja

folyamatos 95/57/EK irányelv

2153/09 Háztartási költségvetési felvétel, havi
naplóvezetés

M Havonkénti mintavétel a magánháztartásokból a tárgyhót követõ hónap 16-26.
napja

2154/09 Háztartási költségvetési felvétel, havi
naplóvezetéshez kapcsolódó éves kikérdezés

M Évenkénti mintavétel a magánháztartásokból a tárgyévet követõ március 30.

2194/09 Népszámlálási próbafelvétel 2009 Ú Egyszeri a kijelölt területen élõ személyek 2009. január 10.
2201/09 Európai Lakossági egészségfelmérés (ELEF) Ú Többévenkénti 15 év feletti, nem intézményekben élõ magyar

lakosság reprezentatív mintája
2009. december 01.

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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Tájékoztatás
az OSAP 2010/05, 2011/09, 2012/05 és 2013/09 számú

INTRASTAT adatszolgáltatás 2009-ben érvényes küszöbértékeirõl

Adatszolgáltatási küszöbértékek
beérkezés és kiszállítás esetén egyaránt 100 millió Ft

Kiemelt küszöbértékek
(a) beérkezés esetén 3 milliárd Ft, kiszállítás esetén 12 milliárd Ft
(b) a bérmunka utáni szállítás (51-es kódú) ügyletekre egyedi szabályozás vonatkozik

A küszöbértékek az alábbiak szerint határozzák meg az adatszolgáltatási kötelezettséget:
Az OSAP 2010/05 nyilvántartási számú Intrastat kiszállítás kérdõív kitöltésére kötelezettek azok a gazdasági szer-

vezetek, amelyek EU tagállamokba történõ kiszállításainak éves értéke meghaladja a 12 milliárd forintot, vagy amelyek-
nek 51-es kódú bérmunka ügyletei (is) vannak, és EU tagállamokba történõ kiszállításainak éves értéke meghaladja a
100 millió forintot. (Ez utóbbi esetben az adatszolgáltatónak csak az 51-es kódú ügyleteirõl kell statisztikai értéket kö-
zölnie.)

Az OSAP 2011/09 nyilvántartási számú Intrastat kiszállítás egyszerûsített kérdõív kitöltésére kötelezettek azok a
gazdasági szervezetek, amelyek EU tagállamokba történõ kiszállításainak éves értéke meghaladja a 100 millió forintot,
de nem éri el a 12 milliárd forintot, és nincs 51-es kódú ügyletük.

Az OSAP 2012/05 nyilvántartási számú Intrastat beérkezés kérdõív kitöltésére kötelezettek azok a gazdasági szer-
vezetek, amelyek EU tagállamokból történõ beérkezéseinek éves értéke meghaladja a 3 milliárd forintot, vagy amelyek-
nek 51-es kódú bérmunka ügyletei (is) vannak, és EU tagállamokból történõ beérkezéseinek éves értéke meghaladja a
100 millió forintot. (Ez utóbbi esetben az adatszolgáltatónak csak az 51-es kódú ügyleteirõl kell statisztikai értéket kö-
zölnie.)

Az OSAP 2013/09 nyilvántartási számú Intrastat beérkezés egyszerûsített kérdõív kitöltésére kötelezettek azok a
gazdasági szervezetek, amelyek EU tagállamokból történõ beérkezéseinek éves értéke meghaladja a 100 millió forintot,
de nem éri el a 3 milliárd forintot, és nincs 51-es kódú ügyletük.

A gazdasági szervezet attól a hónaptól köteles Intrastat-jelentést benyújtani, amikor az utolsó tizenkét havi áfa-beval-
lásában szereplõ közösségi beszerzés, illetve közösségi értékesítés összege meghaladja az adatszolgáltatási küszöbérté-
ket.

Tájékoztatás
az adatszolgáltatási kötelezettség internetes elérhetõségérõl

A KSH 2008. december 15-étõl elérhetõvé teszi az Interneten minden érdeklõdõ számára az adatszolgáltatók
2009-ben teljesítendõ 2008. évi éves és 2009. évi évközi kötelezettségét adatszolgáltató/kérdõívek szinten. Az egyes
adatszolgáltatók konkrét adatszolgáltatási kötelezettsége, a kérdõívek, a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatók, segédletek
elérési útvonala:

– KSH honlap: http://www.ksh.hu�Adatgyûjtések�Adatszolgáltatási kötelezettségek.
– Minden 2008. évi éves és 2009. évi évközi adatgyûjtés számítógépen is kitölthetõ kérdõíve elérhetõ a

www.ksh.hu�Adatgyûjtések�Letölthetõ kérdõívek, útmutatók menüponton keresztül.
– Tájékoztató jelleggel elérhetõk továbbá a 2010-ben teljesítendõ, 2009. évre vonatkozó új és módosított éves adat-

gyûjtések mintakérdõívei is, a www.ksh.hu�Adatgyûjtések �Adatgyûjtési program�Vonatkozó jogszabályok

menüpontban.

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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Tájékoztatás
a 2009. évre vonatkozó kötelezõen elrendelt

adatgyûjtések KSH kérdõíveinek használatáról

a 2009. évre vonatkozó adatgyûjtéseket a 154/1999. (X. 22. ), 198/2001. (X. 19.), 227/2002. (XI. 7.), 215/2003. (XII.
10.), 303/2004. (XI. 2.), 247/2005. (XI.14.), 229/2006. (XI. 20.), 300/2007. (XI. 9.) és a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rende-
lettel kötelezõvé tett kérdõíveken kell teljesíteni az alábbiak szerint:

a 154/1999. (X. 22.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1119/00 Sztrájkstatisztikai jelentés

1215/00 Kérdõív a város, község területváltozásának fõbb adatairól

1475/00 Egységes vámokmány ***

1476/00 Egységes vámokmány ***

1633/00 A szerencsejátékokra fordított kiadások
és a szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

1652/00 Jelentés az idõszaki sajtókiadásról

1653/00 Jelentés a könyvkiadás adatairól

1658/00 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem folytató egyházak,
valamint az általuk alapított intézmények részére

1710/00 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek névjegyzékének összeállításához

1723/00 Jelentés a településtisztasági tevékenységrõl

1728/00 Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási
és területváltozásokról 2009.

1761/00 Jelentés a magánszálláshelyekrõl

2063/00 Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról ***

2066/00 Mûködési engedéllyel rendelkezõ szociális és gyermekvédelmi szolgálatok
és intézmények adatai

***

a 198/2001. (X. 19.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1006/02 Fogyasztói árösszeírás

1007/02 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

1600/02 A pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek
éves jelentései

***

1788/02 Nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõk

a 227/2002. (XI. 7.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1005/03 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

1076/03 Megszûnési jelentés a lakóépületekrõl és lakásokról

1077/03 Községi, városi lakás-, üdülõépítési és lakásmegszûnési összesítõ

1081/03 Építési engedélyek

1911/03 Kimutatás a fogyatékossági támogatás adatairól

1917/03 Az MNB halmozott eredménykimutatása ***

1962/03 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási Program (ECP) alapján

1966/03 Jelentés a repülõterek forgalmáról
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a 215/2003. (XII. 10.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1107/04 Állatvásári jelentés

1108/04 Piaci felhozatal és árjelentés

1725/04 Repülõterek forgalmi adatai

2037/04 Központi költségvetési szervek mérlegjelentése, a részesedések és a részesedések utáni osztalékok,
valamint a közteherbevételek adósainak alakulása

***

2038/04 Önkormányzati költségvetési szervek mérlegjelentése, költségvetési jelentése, a részesedések
és a részesedések utáni osztalékok, valamint a közteherbevételek adósainak alakulása

***

2039/04 Központi költségvetési szervek, önkormányzatok és önkormányzati költségvetési szervek törzsadattára ***

2040/04 Központi költségvetési szervek féléves és éves beszámolója ***

2041/04 Helyi önkormányzatok féléves és éves beszámolója ***

2042/04 Központi költségvetési szervek és helyi önkormányzatok költségvetése ***

2043/04 A kormányzati szektorba sorolt vállalkozások negyedéves adatai ***

2044/04 Egészségbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója ***

2045/04 Nyugdíjbiztosítási Alap féléves és éves beszámolója ***

2046/04 Költségvetési zárszámadás közgazdasági/funkcionális adatai ***

2047/04 Tájékoztató egyes jövedelemtulajdonosok bizonyos költségvetési kötelezettségeinek
és juttatásainak pénzforgalmáról

***

2048/04 Éves költségvetési törvényjavaslat ***

2049/04 Éves zárszámadási törvényjavaslat ***

2050/04 ÁPV ZRt. éves beszámoló jelentése ***

a 303/2004. (XI. 2.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1059/05 Jelentés a települések gázellátásáról

1080/05 Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységérõl

1174/05 Jelentés a televíziómûsor-szolgáltatásról

1646/05 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról árucsoportonként

1713/05 Pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató egyéb szervezetek negyedéves jelentései ***

1799/05 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról

1892/05 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a környezetvédelmi termékek elõállításáról
és szolgáltatások nyújtásáról

2005/05 Adatszolgáltatás a FISIM felhasználói szektorokra való felosztásához ***

2010/05 Intrastat kiszállítás

2012/05 Intrastat beérkezés

2083/05 Tüdõbeteg-gondozók éves jelentése ***

2084/05 A bõr és nemibeteg gondozók mûködési mutatói ***

2085/05 Jelentés az onkológiai tevékenységrõl ***

2086/05 A pszichiátriai gondozók jelentése ***

2087/05 Védõnõi jelentés összesítõje ***

2088/05 Jelentés az addiktológiai betegek gondozásáról ***

2095/05 Jelentés a diplomával rendelkezõk szakvizsgáiról ***

2096/05 Kimutatás a bõr - és nemibeteg-gondozókban kezelt szexuális úton terjedõ betegségekrõl ***

2101/05 Összesítõ jelentés a veleszületett rendellenességgel sújtott újszülöttekrõl (csecsemõkrõl) ***

2105/05 Jelentés a kábítószer fogyasztókról és kezelésükrõl ***

2108/05 Jelentés az otthoni szakápolási tevékenységrõl ***
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a 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1019/06 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

1078/06 Részletezõ adatok a lakások és üdülõk végleges használatbavételérõl

1638/06 Jelentés a mûsorszóró szolgáltatásról

1654/06 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

1822/06 Kimutatás a települési önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységérõl

1831/06 Építõipari árstatisztika

1868/06 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységrõl

1919/06 Családtámogatási ellátások éves és területi adatai

1921/06 Családtámogatási ellátások havi adatai

2009/06 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

2123/06 Jelentés a járóbetegellátás valós teljesítményadatairól ***

2124/06 Jelentés az aktív és a krónikus fekvõbetegellátás valós teljesítményadatairól ***

2125/06 Az Európai Uniótól kapott illetve az Európai Uniónak fizetett transzferek ***

2134/06 A Vám és Pénzügyõrség Országos Parancsnokság által gyûjtött adók éves adatai ***

a 229/2006. (XI. 20.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1009/07 Személysérüléses közúti közlekedési baleset

1032/07 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekrõl

1045/07 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

1058/07 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

1060/07 Jelentés a települések távfûtés- és melegvízellátásáról

1072/07 Jelentés a felsõoktatási intézményekben mûködõ kutatóhelyek K+F adatairól

1097/07 Jelentés a felvásárlásról

1165/07 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhességmegszakításáról

1687/07 Jelentés a bejövõ nemzetközi távbeszélõ-forgalomról, 2008

1726/07 Jelentés a mûködõ, megszûnt üzletekrõl

1765/07 Jelentés az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak tagjairól ***

1824/07 Takarmányok értékesítési ára

2082/07 A fekvõ- és járóbeteg ellátó intézetek igénybevétele betegségek szerint ***

2129/07 Magzati veszteség adatai ***

2130/07 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

2131/07 A vasúti szállítás negyedéves adatai

a 300/2007. (XI. 9). Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1017/08 Statisztikai jelentés a mentõszolgálatok tevékenységérõl

1023/08 Éves építõipar-statisztikai szakmai jelentés

1025/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

1035/08 Jelentés az utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységrõl

1039/08 Éves termékstatisztikai jelentés

1042/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

1043/08 Havi integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, ipar
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1109/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási
és nonprofit szervezetek

1117/08 Munkaerõköltség-felvétel

1175/08 Jelentés a rádiómûsor-szolgáltatásról

1180/08 A vasúti áruszállítás adatai

1183/08 A közúti személyszállítás adatai

1188/08 A légi szállítás adatai

1190/08 A csõvezetékes szállítás adatai

1198/08 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit hajóforgalmáról

1470/08 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

1616/08 Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévõ ingatlanvagyonról

1640/08 A távközlés területi adatai

1748/08 Új nyugdíj-megállapítások

1751/08 Havi termékstatisztikai jelentés

1758/08 A mezõgazdasági és erdõgazdálkodási termelõk ráfordításai

1760/08 Az internetszolgáltatások forgalmi adatai

1789/08 Jelentés az internetszolgáltatásokról

1845/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés

1846/08 Telepi adatok

1852/08 Üzletek és más telepek adatai

1871/08 Mezõgazdasági és erdõgazdálkodási szolgáltatások

1872/08 Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés, mezõgazdasági, kereskedelmi
és szolgáltatási ágazatok

1874/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés, ipari, építõipari
és pénzügyi vállalkozások

1877/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés mezõgazdasági, kereskedelmi
és szolgáltatási ágazatok

1878/08 Negyedéves integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés mezõgazdasági,
kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

1880/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, ipar

1881/08 Éves egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés

1882/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

1884/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, gépjármû-, motorkerékpár-kereskedelem, javítás

1886/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, mezõgazdaság és szolgáltató ágazatok

1888/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, pénzügyi tevékenység

1890/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, költségvetési, társadalombiztosítási
és nonprofit szervezetek

1897/08 Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés költségvetési, társadalombiztosítási
és nonprofit szervezetek

1933/08 Éves jelentés a beruházások összetételérõl

1935/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, kiskereskedelem

1938/08 Havi integrált egyszerûsített gazdaságstatisztikai jelentés, építõipar

2014/08 Éves jelentés a nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatásokról

2057/08 Nemzetközi kormányzati szolgáltatások ***

2062/08 Állománystatisztikai adatok a nyugdíjban, nyugdíjszerû ellátásban részesülõkrõl
(január-emelés után)

***
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2120/08 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

2157/08 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott egységekrõl

2159/08 Járóbeteg szakellátás betegforgalmi kimutatása

2161/08 A vasúti személyszállítás adatai

2165/08 Utazásszervezõ és -közvetítõ tevékenységi engedéllyel rendelkezõ gazdálkodási
szervezetek listája

***

2166/08 A vasúti, vízi és légi balesetek adatai

2167/08 Az országos hálózaton történõ vasúti szállításhoz szükséges engedéllyel rendelkezõ
vállalkozások listája

2168/08 Adatszolgáltatás a közvetlen tõkebefektetésekrõl, FATS R01, R29 ***

2169/08 Befektetések jövedelmei: 330 Közvetlen bef. jöv., 339 Portfólió bef.jöv.,
370 Egyéb bef.jöv.

***

2170/08 TB hozzájárulások: D.61, D.62 (A, C, D, E, F szektorok) ***

2171/08 Egyéb viszonzatlan átutalások: D.7 ( A, B, C, D, E, F, J szektorok) ***

2172/08 Tõkeadók: D. 91 (A, C, D, E, F szektorok) ***

2173/08 Adósságelengedés (A, B, C, D, E, F, G, H, I szektorok) ***

2174/08 Egyéb tõketranszferek: D.9n (A, B, C, D, E, F szektorok) ***

2175/08 480 Nem termelt, nem pénzügyi javak ( A, B, C, D, E, F, G, H szektorok) ***

2177/08 Közvetlen tõkebefektetéseket érintõ tranzakciók ***

a 265/2008. (XI. 6.) Korm. rendelethez tartozó kérdõívek

1021/09 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok tevékenységérõl

1036/09 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekrõl

1037/09 Szabálysértési jelentés *

1054/09 Jelentés a fürdõk forgalmáról *

1061/09 Települési hulladékgazdálkodás *

1062/09 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás *

1071/09 Jelentés a kutató-fejlesztõ intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek
2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

1074/09 Jelentés a vállalkozások 2009. évi kutatási, fejlesztési adatairól

1082/09 Földterület és vetésterület: 2009. május 31.

1084/09 A kalászos gabonák terméseredménye, 2009.

1085/09 Fõbb növénykultúrák terméseredményei, 2009.

1087/09 Állatállomány: 2009. június 1. és 2009. december 1.

1089/09 Egyéni gazdaságok állatállománya: 2009. június 1., 2009. december 1.

1099/09 Áruforgalmi mérleg

1156/09 Statisztikai jelentés a nonprofit szervezetek tevékenységérõl, 2009 *

1185/09 A vízi személyszállítás adatai

1189/09 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

1202/09 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények
mûködési adatairól

**, *

1203/09 Bölcsõdei kérdõív **, *

1206/09 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól **, *

1207/09 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó intézmények
adatairól

**, *
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1208/09 Jelentés a gyermekotthonok és a nevelõszülõi hálózatok helyzetérõl **, *

1209/09 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok helyzetérõl **, *

1210/09 Jelentés a gyámhatóság tevékenységérõl

1216/09 Kimutatás a városok, községek területnagyságáról ***

1217/09 Jelentés az információ, kommunikácó (J) nemzetgazdasági ágba sorolt
gazdasági szervezetek információ technológiai tevékenységérõl

1620/09 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

1639/09 Távközlési és mûsorszórási teljesítmények

1651/09 Az egyéni gazdaságok földterületének és vetésterületének összeírása, 2009.

1659/09 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén mûködõ,
infrastrukturális szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekrõl, 2009. június 30-án

1670/09 Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról
és felhasználásáról

1677/09 Egyéni gazdaságok mezõgazdasági összeírása

1690/09 Távközlési szolgáltatást nyújtó szervezetek gazdasági adatai *

1696/09 A családsegítõ szolgálatok mûködési adatai **, *

1712/09 Jelentés a lakás- és lakótelek-forgalom alakulásáról ***

1714/09 Egészségbiztosítási ellátások éves területi adatai

1747/09 Egészségbiztosítási ellátások havi adatai

1764/09 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

1775/09 A gyermekjóléti alapellátások mûködési adatai **, *

1791/09 Baromfikeltetés

1826/09 Növényvédõ szerek értékesítési ára

1827/09 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

1832/09 Alapinformációk a szociális és gyermekellátást végzõ szervezetekrõl

1840/09 Az információs és kommunikációs technológiák állományának minõségi
és mennyiségi adatai

1869/09 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek elõállítása *

1870/09 Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és nettó árbevétele *

1934/09 Éves gazdaságstatisztikai jelentés, nagykereskedelem

1965/09 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidõs szálláshelyekrõl

2011/09 Intrastat kiszállítás egyszerûsített

2013/09 Intrastat beérkezés egyszerûsített

2023/09 Kérdõív a szociális szolgáltatásokról és gyermekellátásokról **, *

2064/09 Statisztikai jelentés az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértõi Intézet munkájáról ***

2076/09 Jelentés a mûködést kezdõ, megszûnt, üzemeltetési kört módosított nem üzleti céllal
üzemeltetett közösségi, szabadidõs szálláshelyekrõl

***

2100/09 Jelentés az iskola-egészségügyi ellátásról ***

2128/09 Gazdasági szervezetek éves mezõgazdasági adatai, 2009

2146/09 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

2155/09 Jelentés a kórházi ápolási esetekrõl ***

2160/09 Vízi, légi és csõvezetékes szállítási teljesítmények

2182/09 Alapinformációk a nonprofit szervezetekrõl 2009

2191/09 Új építésû lakóingatlanok értékesítési ára és alapadatai

2192/09 Szõlõültetvények összeírása, 2009
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2193/09 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi termékforgalomról ****

2196/09 Külföldi állampolgárok adatai ***

2197/09 TAJ számmal rendelkezõ külföldi állampolgárok adatai ***

2198/09 Havi jelentés a központi költségvetés kiadásainak és bevételeinek alakulásáról ***

2200/09 Kimutatás az ÁFA-visszatérítések teljesítésérõl ***

* A nemzetközi módszertani egyeztetések, illetve a hazai jogszabályok módosulása miatt a kérdõívek esetleg változhatnak
** 2023/09 nyilvántartási számú kérdõívhez tartozó integrált adatgyûjtés.

*** Statisztikai célú adatátvétel (nincs kérdõíve)
**** Elektronikus adatátadás ( nincs kérdõíve)

Központi Statisztikai Hivatal

Igazgatási és nemzetközi fõosztály
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A 2008. évi Országos Statisztikai Adatgyûjtési Programról szóló
300/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosított

1. mellékletének KSH elrendelésû mintakérdõívei,
valamint a 2008. évi integrált szociális intézményi statisztika

módosított tartalmú kérdõívei
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû könyvét

A könyvhöz elõszót dr. Lomnici Zoltán, a Legfelsõbb Bíróság, illetve az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke írt,
melyben a következõ szavakkal ajánlja a kötetet:

„Az olvasó kezébe olyan könyv (tankönyv, szakmai háttéranyag) kerül, amely tudományos igényességgel és a gyakor-
lati alkalmazhatóság szándékával mutatja be a bírói etika szakmai-morális alapjait. A kötet jelentõs nemzetközi kitekin-
tést nyújt, amikor más országok gyakorlatának, szabályozásának feltárását is vállalja.
A tapasztalt és a tárgykör nemzetközi összefüggéseit is jól ismerõ szerzõk – helyeselhetõ módon – abból indultak ki,
hogy a bírák etikus magatartása és eljárása az eljárások részvevõi – a peres felek, a vádló, a védõ, a jogi képviselõ, a bün-
tetõügyekben a vádlott – számára garanciális jelentõségû, mert megteremti/megadja az eljárás minõségét is.
A szerzõk a bírói etika érvényesülését is vizsgálták a peres eljárás másik minõségi követelményének, a fair eljárás igé-
nyének megvalósulásával összefüggésben.
A tisztességes eljárás napjainkban nemzetközi jogi, alkotmányos és morális követelményt is jelent, amelynek tartalma
az Emberi Jogok Európai Bírósága és – egyre inkább – az Európai Bíróság esetjogából ismerhetõ meg. A kötet számos
jogeset bemutatásával szolgálja a hazai jogi kultúra színvonalának emelését, a tiszta, demokratikus közállapotok, a bí-
rák és a bíróságok tekintélye megóvását.
A könyv fontos tananyag a bírák, ügyészek, ügyvédek számára, de különös haszonnal forgathatják gyakorló politiku-
sok, a tudományos élet képviselõi, a média munkatársai és mindenki, aki felelõsséget érez a hazai jogállam, a jogrend
minõségéért.”

A kötet 184 oldal terjedelmû, ára 3381 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.
Tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Köz-
löny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó
ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internet-
címen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Kondorosi Ferenc–Uttó György–Visegrády Antal

A bírói etika és a tisztességes eljárás

címû, 184 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3381 forint áfával) ......... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................
Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................
Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû könyvét

A kriminalisztika ma már az egyetemek jogi karain kötelezõ tantárgy, de a tematika, amely szerint tanítják, egyetemen-
ként változó. Mindenütt közös jellemzõ azonban, hogy a tananyag alapvetõen a bûnügyi nyomozás kriminalisztikájá-
hoz igazodik, mondhatni, a Rendõrtiszti Fõiskola kriminalisztikai tananyagának rövidített és egyszerûsített kivonata.
A hagyományos jogi pályákon – bíró, ügyész, ügyvéd – mûködõ jogász számára azonban csaknem feleslegesnek mond-
ható sok olyasmi, aminek a készségszerû ismerete egy nyomozó számára szinte létfontosságú, ugyanakkor létfontossá-
gú sok olyan dolog, amit hasznos ugyan, de nem feltétlenül szükséges egy nyomozónak tudnia. Máshová esnek a hang-
súlyok a nyomozásnál, és máshová a hagyományos jogászi pályák gyakorlásának terepén, a bírósági eljárásban. Más
szempontok vezérlik a jogalkalmazót annak függvényében is, hogy milyen eljárási funkciót lát el.

Ez a könyv több évtizedes jogalkalmazói gyakorlat és a kriminalisztika oktatásában évek hosszú során kifejtett tevé-
kenység tapasztalatait összegzi. Haszonnal forgathatják ügyvédjelöltek, bírósági és ügyészségi fogalmazók, de bizo-
nyára találnak benne újszerû ismereteket már gyakorlottabb jogászok is. A bizonyítás kriminalisztikai indíttatású elmé-
lete, a büntetõeljárási kényszerintézkedések feltételeinek kriminalisztikai szemléletû értelmezése, a perbeszédek szer-
kesztésével, érvelési rendszerével foglalkozó gyakorlatias fejtegetések még azok számára is adhatnak új ötleteket, akik
már rendelkeznek némi gyakorlattal.

A kötet 164 oldal terjedelmû, ára 4305 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax:
318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfél-
szolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Dr. Bócz Endre

KRIMINALISZTIKA A TÁRGYALÓTEREMBEN

címû, 164 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4305 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás

620 STATISZTIKAI KÖZLÖNY 4. szám



A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó gondozásában

megjelent

AZ UNIÓS PÁLYÁZATOK KÉSZÍTÉSÉNEK MÓDSZERTANA

– pályázati sorvezetõ helyi önkormányzatok és kistérségi társulások számára –

Magyarországon jelenleg az egyik legnagyobb kihívás az, hogy az európai uniós csatlakozás elõnyeivel és lehetõségeivel ered-
ményesen tudunk-e élni. A csatlakozásunk óta eltelt idõszak tapasztalatai rendkívül fontosak, hiszen a 2007–2013 közötti progra-
mozási idõszakban még jelentõsebb nagyságrendû támogatás lesz elérhetõ a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások
részére.
A pályázatok elkészítése speciális szakértelmet igényel a helyi önkormányzatoktól. A felmérések adatai szerint a pályázó önkor-
mányzatok, többcélú kistérségi társulások megközelítõleg fele maga készíti a pályázati dokumentációkat. Ezen helyi önkormány-
zatok, többcélú kistérségi társulások mind a pályázatok készítése, mind a már elnyert támogatásokról való elszámolás kapcsán
számos esetben segítségre szorulnak, mert nem tudnak megfelelni a szigorú elõírásoknak. Ma már igen szoros a pályázati
verseny.
Amennyiben a helyi önkormányzatok, kistérségi társulások eredményesen szeretnék elnyerni az EU nyújtotta forrásokat, gon-

dolkodásmód-, illetve szemléletváltásra van szükség. A projektszemléletû fejlesztéstervezés rendkívül kreatív szellemi
munka, amely többféle szakismeretet, készséget és szervezett csapatmunkát igényel.
A kiadvány elsõ fejezete „sorvezetõt” ad arra, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és annak operatív programjai

milyen prioritásokat jelölnek meg, amelyeket a késõbbiekben akciótervek részleteznek, és központi projektek és pályázatok formá-
jában elérhetõk lesznek a kedvezményezettek számára. A projekteknek ugyanis összhangban kell lenniük ezen, valamint a kohé-
zióra vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatásokban meghatározott célokkal.
A kötet gerincét képezik a projektkövetelmények, a projektciklus-menedzsment (PCM) elmélet, a PCM típusú tervezés gyakorlata,
a stratégiai tervezés módszerei, a logikai kerettervezés, a tevékenységtervezés, a projektcsapat kiválasztása, szerepek, felelõs-
ség, hatáskörök, a projektek pénzügyi tervezése, a pályázati információk megszerzése.
A kötetben bemutatásra kerül a pályázatkészítés folyamata, a pályázat kidolgozása, a pályázatírás lépései. Egy pályázatban egy
adott projekt kerül bemutatásra, melynek végrehajtására nyerhetõk források. A kiadvány foglalkozik a szerzõdés elõkészítésével,
a Támogatási Szerzõdés megkötésével, módosításával.
Különös hangsúlyt helyez a kiadvány a projektvégrehajtás szakaszában jelentkezõ feladatokra, a jelentési kötelezettségekre, a
pénzügyi elszámolásra.
A megvalósítás fázisában kiemelt hangsúlyt kapnak az utólagos (kifizetett számlák arányában történõ visszautalás) elszámolás-
hoz szükséges összesítõk, bizonylatok, igazolások.
A hatékony és eredményes szakmai, pénzügyi dokumentálást esettanulmányokkal segíti a kiadvány.

A kiadvány egy fejezete külön kitér továbbá azon közösségi programokra is (pl. Aktív európai polgárságért, LIFE+), amelyekre
a helyi önkormányzatok nem az ÚMFT keretében, hanem közvetlenül az Európai Bizottsághoz pályázhatnak. Ezen programok ke-
retében kiírt pályázatokra ugyanis speciális szabályok vonatkoznak.
A pályázat nem cél, hanem egy eszköz, azaz olyan konkrét fejlesztésekhez történõ társfinanszírozás igénylése, amely hozzájá-
rul a szélesebb közösségek számára is kedvezõ, kijelölt, közép- vagy hosszú távon elérendõ cél megvalósításához.
A kiadvány hasznos segítséget nyújt a napi pályázatírási és projektmegvalósítási munkánál.

A 256 oldalterjedelmû kiadvány ára: 2961 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. Tel./fax: 318-8411),
valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.

...........................................................................................................................................................................................................

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem Az uniós pályázatok készítésének módszertana címû kiadványt (ára: 2961 Ft + postaköltség), ..................... pél-
dányban, és kérem juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ................................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .............................................................................................................................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ........................................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon belül a
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

gondozásában megjelent a

BÛNÜGYI SZEMLE

– a jogalkalmazók folyóirata

Az utóbbi idõben megnövekedett az igény a büntetõ jogalkalmazási kérdések – nyomozati el-
járások, bírósági döntések – korrekt, szakszerû és idõszerû közvetítésére, esetleg kritikájára, új
jogintézmények bemutatására, a gyakorlat során felmerülõ problémái megoldására.

A negyedévente megjelenõ szakfolyóirat elsõsorban a büntetõ jogalkalmazás aktuális kérdései-
vel foglalkozik, így egyaránt érinti az anyagi büntetõjogot, a büntetõ eljárásjogot, a büntetés-
végrehajtási jogot, valamint az igazságügyi szakértõi tevékenységet is. Feltárja a mindennapi jog-
alkalmazás szempontjából jelentõséggel bíró problémákat aktuális események, bírósági dönté-
sek közlésével. Ezen túlmenõen a hazai jogalkalmazás szempontjából releváns nemzetközi és
európai jogi aktusok elemzésének is megjelenést kíván biztosítani. A folyóiratban helyet kapnak a
bûnügyi tudományokkal foglalkozó elméleti tanulmányok is.

Egy példány ára: 3255 Ft.

A 2009. évi éves elõfizetés díja: 12 600 Ft.

MEGRENDELÉS

Megrendelem a BÛNÜGYI SZEMLE címû szakfolyóirat 2009. évi számait ................. példányban.

Az elõfizetési díj: 12 600 Ft/év áfával.

A megrendeléseket a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó címére (1085 Budapest, Somogyi
Béla u. 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357) lehet feladni. Fax: 338-4746 vagy 318-6668.

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................

Címe (város, község, irányítószám): ....................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u.
sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycent-
rum@mhk.hu), illetve megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt inter-
netcímen. Ára: 3255 Ft áfával.

Keltezés: ………………………………………
………………………………………

elõfizetõ neve és cégszerû aláírás
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Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl
a hivatalos lapok megjelentetése az alábbiak szerint változik

A Magyar Közlöny és a mellékletét képezõ Hivatalos Értesítõ tartalma újabb rovatokkal bõvül

Magyar Közlöny

I. Az Alkotmány és annak módosításai

II. Törvények

III. Kormányrendeletek

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének
rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei

VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és
végzései

VII. Jogegységi határozatok

VIII. Az Országos Választási Bizottság
állásfoglalásai

IX. Határozatok Tára

Hivatalos Értesítõ

I. Egységes szerkezetû jogi aktusok

II. Statisztikai közlemények

III. Utasítások, jogi iránymutatások

IV. Állásfoglalások

V. Személyügyi hírek

VI. Alapító okiratok

VII. Pályázati felhívások

VIII. Közlemények

IX. Hirdetmények (a Cégközlöny, az Európai
Unió Hivatalos Lapja, a Közbeszerzési
Értesítõ és a Bírósági Határozatok figyelése,
illetve a tartalomjegyzékek közzététele)

Havonta a kiadó DVD-formátumban tematizált jogszabálygyûjteményeket biztosít az elõfizetõknek.

A jogszabálygyûjtemények árát az elõfizetési díj tartalmazza.

2009. január 1-jétõl

– a Belügyi Közlöny tartalmazza a jövõben a Sport Értesítõt, a Turisztikai Értesítõt és az Önkormányzati

Közlönyt,

– a Szociális Közlöny és a Munkaügyi Közlöny – összevonást követõen – januártól Szociális és Munka-
ügyi Közlöny néven, egy lapként jelenik meg,

– az Oktatási Közlöny és a Kulturális Közlöny elõfizetõi a jövõben az Oktatási és Kulturális Közlönyben
találhatják meg a számukra fontos információkat,

– az Egészségbiztosítási Közlöny az Egészségügyi Közlönybe integrálódik, az érdeklõdõk a jövõben az
Egészségügyi Közlönybõl tájékozódhatnak az ez idáig két lapban közölt információkról.

Budapest, 2008. október 15.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
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Szerkesztésért felelõs: dr. Balogh Miklós.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 15 120 Ft áfával. Egy példány ára: 1470 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával.

HU ISSN 0133–8447

Formakészítés: SPRINT Kft.
08.3588 – Nyomta a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert vezérigazgató.

Tisztelt Elõfizetõk!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a kiadónk terjesztésében levõ lapokra és elektronikus kiadványokra szóló elõfizetésüket

folyamatosnak tekintjük. Csak akkor kell változást bejelenteniük a 2009. évre vonatkozó elõfizetésre, ha a példány-

számot, esetleg a címlistát módosítják, vagy új lapra szeretnének elõfizetni (pontos szállítási, név- és utcacím-megjelölés-

sel). Értesítjük továbbá Önöket, hogy 2009. január 1-jétõl – az Eitv. összevonásra vonatkozó rendelkezéseit figyelembe

véve – egyes lapoknál is változásokra kell számítani. Kérjük, hogy az esetleges módosítást (cím- és példányszámváltozás)

szíveskedjenek levélben vagy faxon megküldeni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a lapszállításról kizárólag az

elõfizetési díj beérkezését követõen intézkedünk. Fontos, hogy az elõfizetési díjakat a megadott

10300002-20377199-70213285 sz. számlára utalják, illetve a kiadó által kiküldött készpénz-átutalási megbízáson fizes-

sék be. Készpénzes befizetés kizárólag a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (1085 Budapest, Somogyi

Béla u. 6.) lehetséges. (Levélcím: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó, 1394 Budapest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2009. évi elõfizetési díjak
(Az árak az áfát tartalmazzák.)

Magyar Közlöny 151 452 Ft/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 27 972 Ft/év

Belügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Egészségügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Értesítõ 27 468 Ft/év

Szociális és Munkaügyi Közlöny 39 564 Ft/év

Oktatási és Kulturális Közlöny 31 500 Ft/év

Pénzügyi Közlöny 45 108 Ft/év

Ügyészségi Közlöny 9 324 Ft/év

L'udové noviny 7 308 Ft/év

Neue Zeitung 7 056 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
hatályos jogszabályok hivatalos számítógépes gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díjai

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 97 200 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 171 600 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 216 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 351 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 459 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 780 000 Ft

AZ EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Európai Unió Jogszabályai gyûjteményének 2009. évi éves elõfizetési díja

(Áraink a 20%-os áfát tartalmazzák.)

Önálló változat 86 400 Ft
5 munkahelyes hálózati változat 156 000 Ft

10 munkahelyes hálózati változat 192 000 Ft

25 munkahelyes hálózati változat 312 000 Ft
50 munkahelyes hálózati változat 408 000 Ft

100 munkahelyes hálózati változat 708 000 Ft

FacsimileMagyarKözlöny.Ahivatalos lap2008-asévfolyamajelenikmegCD-nazeredetikülalakmegõrzésével,dekönnyenkezelhetõen.Ára:18480Ft+áfa.
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Szerkesztésért felelõs: dr. Balogh Miklós.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., www. mhk.hu).
A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Fáma ZRt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746,
e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen,
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6., 1394 Budapest 62., Pf. 357.
Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti Közlöny
Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).
2008. évi éves elõfizetési díj: 15 120 Ft áfával. Egy példány ára: 1470 Ft áfával. Féléves elõfizetési díj: 7560 Ft áfával.
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