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III.

Kormányrendeletek

A Kormány 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól
A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya a Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató
a)
jogi személyekre,
b)
személyes joga szerint jogképes szervezetre,
c)
a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 3. § 17. pontja
alapján egyéni vállalkozónak és az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján mezőgazdasági őstermelőnek minősülő
személyekre, valamint
d)
a gazdasági tevékenységet folytató természetes személyekre
terjed ki.
2. §

(1) A hivatalos statisztikai szolgálat szerveinek közvetlen adatgyűjtéseit és egyéb statisztikai célú adatátvételeit,
valamint a gyűjthető adatköröket az 1–12. melléklet tartalmazza.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a mellékletekben kijelölt adatgyűjtések esetében az ott megjelölt, erre a célra
kialakított informatikai rendszeren keresztül, elektronikus úton kell teljesíteni.

3. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
4. §		
E rendelet a 13. mellékletben meghatározott uniós jogi aktusok átültetését, illetve végrehajtását szolgálja.
5. §		
Hatályát veszti az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009.
(XII. 15.) Korm. rendelet.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

33560

1. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''1. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

AGY Havonkénti

1006

Fogyasztói árösszeírás

AGY Havonkénti

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése AGY Havonkénti

1017

Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok
tevékenységéről és a betegszállításról
Az egészségügyi ellátás állás- és
létszámkimutatása

AGY Évenkénti

Jelentés a háziorvosok és házi
gyermekorvosok tevékenységéről
Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

AGY Évenkénti

1032

Alapinformációk az alakuló gazdasági
szervezetekről

AGY Eseményhez kötődő

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő
tevékenységről

AGY Évenkénti

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

AGY Havonkénti

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

AGY Évenkénti

1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról

AGY Havonkénti

1054

Jelentés a fürdők forgalmáról

AGY Évenkénti

1019
1021
1023

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti

külkereskedelmi forgalmat lebonyolító, a
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
kijelölt üzletek, piacok, szolgáltatóhelyek

a tárgyhót követő hó 8.

a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz- és
hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások
Országos Mentőszolgálat, Emberi Erőforrások
Minisztériuma, Magyar Légimentő Nonprofit Kft.
valamennyi egészségügyi szolgáltató, költségvetési
szerv, szervezet, egészségügyi szolgáltatást nyújtó
települési önkormányzat
háziorvosi és házi gyermekorvosi tevékenységet
végző orvosok
az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő feletti és a
megfigyelésbe bevont 5-9 fős vállalkozások,
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

a tárgyhót követő hó 8.

tárgyhó 24-28.

a tárgyévet követő március 20.

98/715/EK
549/2013/EU
2016/792

Határozat
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

a tárgyévet követő február 15.

KSH Elektra

a tárgyévet követő február 15.

KSH Elektra

a tárgyévet követő június 1.

az alakuló, jogi személyiségű gazdasági
az eseményt követő 15 napon
társaságok, szövetkezetek, jogi személyiség nélküli belül
gazdasági társaságok
Utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői
a tárgyévet követő május 31.
engedéllyel rendelkező, utazásszervező
tevékenységből, valamint az utazással összefüggő,
saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli
(önálló) értékesítéséből származó nettó árbevétele
a tárgyévben meghaladta az 50 millió forintot, illetve
4 főnél több munkavállalót foglalkoztatnak

1614/2002/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
295/2008/EK
2009/251/EK
177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

692/2011/EU

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

gazdasági szervezetek által üzleti céllal
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió,
kemping, üdülőház, közösségi típusú szálláshely)
kivéve az egyéb szálláshely szolgáltató
tevékenységet végzők
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 6.

692/2011/EU

Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő június 1.

a tárgyhót követő hó 20.

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy
vendéglátó tevékenységet végző üzletet
/gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások
valamennyi közfürdő üzemeltetője

3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK
1165/98/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

a tárgyévet követő április 20.

KSH Elektra
KSH Elektra
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1005

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
1058

Jelentés a települések villamosenergiaellátásáról

AGY Évenkénti

1059

Jelentés a települések gázellátásáról

AGY Évenkénti

1060

Jelentés a települések távfűtés- és
melegvízellátásáról
Települési hulladékgazdálkodás

AGY Évenkénti

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

AGY Évenkénti

1071

AGY Évenkénti

1082

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb
költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
Jelentés a felsőoktatási intézményekben
működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési
adatairól
Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési
adatairól
Megszűnési jelentés a lakóépületekről és
lakásokról
Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési
és lakásmegszűnési összesítő
Részletező adatok az új lakások, üdülők
felépítéséről
Jelentés az önkormányzatok
lakásgazdálkodási tevékenységéről
Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez
kötött építési tevékenységek
Földterület és vetésterület, június 1.

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

AGY Évenkénti

1061

1072
1074
1076
1077
1078
1080
1081

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti
AGY Évenkénti
AGY Eseményhez kötődő
AGY Évenkénti
AGY Eseményhez kötődő
AGY Évenkénti
AGY Havonkénti
AGY Évenkénti

a villamosenergia-termelő és -szolgáltató, valamint
lakossági villamosenergia-ellátással is foglalkozó
vagy a villamos energia hálózatot kezelő
vállalkozások
a gáztermelő és szolgáltató, valamint lakossági
gázellátással is foglalkozó vagy gázcsőhálózatot
kezelő vállalkozások
a távfűtő vállalatok, távfűtést és
melegvízszolgáltatást végző egyéb vállalkozások
köztisztasági tevékenységet végző gazdasági
szervezetek
a lakosság részére vízellátást vagy
szennyvízelvezetést és szennyvíztísztítást nyújtó
regionális vízművek, az önkormányzati víz- és
csatornamű-vállalatok, az önálló víz- és
csatornaművel rendelkező város- és
községgazdálkodási, valamint egyéb vállalkozások,
intézmények, szervezetek
kutatóintézetek, kutatási, fejlesztési tevékenységet
végző költségvetési szervek

a tárgyévet követő április 15.

2003/54/EK
1099/2008/EK

Irányelv
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 1.

1099/2008/EK
2003/55/EK
2008/92/EK
2012/27/EU
1099/2008/EK
2150/2002/EK

Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 24.

91/271/EGK
2000/60/EK

Irányelv
Irányelv

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat
Rendelet

KSH Elektra

egyetemek, főiskolák szervezeti egységei
(intézetek, laboratóriumok, tanszékcsoportok,
önálló tanszékek, kutatóintézetek, klinikák stb.)
kutatási, fejlesztési tevékenységet folytató
gazdálkodó szervezetek
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi hatóságok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
önkormányzati lakásállománnyal rendelkező
települési önkormányzatok
külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú
építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok
mezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
mezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 16.

1608/2003/EK
995/2012/EU

Határozat
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 25.
a tárgyévet követő február 25.

folyamatos

KSH Elektra
KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő január 15.
folyamatos
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

1165/98/EK

Rendelet

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 1.
a tárgyhót követő hó 7.

1165/98/EK

Rendelet

KSH Elektra

június 6.

543/2009/EK

Rendelet

KSH Elektra

augusztus 17.

543/2009/EK

Rendelet

KSH Elektra

33561

33562

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
Főbb növénykultúrák terméseredményei

AGY Évenkénti

1087

Állatállomány, június 1.; december 1.

AGY Évenként kétszeri

1092

Növénytermesztési termékek, zöldségfélék,
AGY Évenkénti
gyep és nád termelése, felhasználása és nettó
árbevétele

1094

Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és AGY Évenkénti
nettó árbevétel

1095

AGY Évenkénti

1097

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati
termékek termelése,felhasználása és nettó
árbevétele
Jelentés a felvásárlásról

1099

Áruforgalmi mérleg

AGY Évenkénti

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

AGY Havonkénti

1117

Munkaerőköltség-felvétel

AGY Évenkénti

1119

Sztrájkstatisztikai jelentés

AGY Eseményhez kötődő

AGY Havonkénti

mezőgazdasági földterületet használó, a
megfigyelésbe bevont költségvetési, költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek, nonprofit és
gazdasági szervezetek
mezőgazdasági haszonállatot tartó valamennyi
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági
szervezetek
mezőgazdasági földterületet használó
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági
szervezetek
mezőgazdasági földterületet használó
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági
szervezetek
állatot tartó költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek, nonprofit és gazdasági
szervezetek
a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési
célra mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági termék
nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a
megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak
a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési
célra mezőgazdasági terméket vásárló
vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági termék
nagykereskedelme alágazatba soroltak, továbbá a
megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak
budapesti (Csarnok és Piac Igazgatóság) és a
megfigyelésbe bevont megyei piacok
a megfigyelésbe bevont vállalkozások ,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
az eseményben érintett gazdasági szervezetek

november 25.

543/2009/EK

Rendelet

KSH Elektra

június 12.; december 12.

1165/2008/EK

Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

138/2004/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

138/2004/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

a tárgyhót követő hó 12.

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő február 28.

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

a tárgyhót követő hó 5.

138/2004/EK

Rendelet

a tárgyévet követő május 31.

530/1999/EK
450/2003/EK
224/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

az eseményt követő 3 héten
belül

KSH Elektra
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Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
1156

Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit
szervezetek tevékenységéről

AGY Évenkénti

1165

AGY Eseményhez kötődő

1174

Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség
megszakításáról
Jelentés a médiaszolgáltatásról

Magyarországon bejegyzett civil szervezetek:
június 10.
egyesületek (egyesület, szövetség, szakszervezet,
vallási tevékenységet végző szervezet,
sportegyesület, sportszövetség, vadásztársaság,
biztosító egyesület), alapítványok; továbbá egyéb
nonprofit szervezetek: egyesülések, köztestületek,
közalapítványok, pártalapítványok,
érdekképviseletek, nonprofit gazdasági társaságok,
szociális szövetkezetek, valamint az általuk alapított
intézmények, illetve jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egységeik
egészségügyi intézmények
az eseményt követő hó 10.

AGY Évenkénti

televízió és rádió műsorszolgáltatók

a tárgyévet követő április 15.

1180

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő április 8.

1183

A közúti személyszállítás adatai

AGY Évenkénti

1189

Közúti és kötöttpályás személyszállítási
teljesítmények

AGY Negyedévenkénti

1190

A csővezetékes szállítás adatai

AGY Évenkénti

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi
szakaszának tranzit hajóforgalmáról

AGY Havonkénti

az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
árutovábbításhoz szükséges működési engedéllyel
rendelkező gazdasági szervezetek
városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások
városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és
egyéb szárazföldi személyszállítás alágazatba
sorolt és a megfigyelésbe bevont vállalkozások
kőolaj-, földgáz- és egyéb szénhidrogéncsőhálózatot üzemeltető gazdasági szervezetek
NAV Baranya Megyei Vám- és Pénzügyőri
Igazgatóság (folyami vámhivatal)

1202

Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények működési
adatairól
Gyermekek napközbeni ellátása

AGY Évenkénti

valamennyi tartós és átmeneti bentlakást nyújtó
szociális intézmény

a tárgyévet követő január 31.

AGY Évenkénti

Napközbeni ellátást biztosítók

a tárgyév végét megelőzően
szeptember 15.
a tárgyévet követő március 31.

1203
1206
1207

1208
1209

Kimutatás a pénzben és természetben
AGY Évenkénti
nyújtható támogatások adatairól
Kimutatás egyes szociális
AGY Évenkénti
alapszolgáltatásokról és nappali ellátást nyújtó
intézmények adatairól
AGY Évenkénti
AGY Évenkénti

KSH Elektra
91/2003/EK
2016/2032

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 31.

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
15.

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyhót követő hó 4.

a települési önkormányzatok, járási (fővárosi
kerületi) hivatalok
szociális alapszolgáltatást és nappali ellátást nyújtó a tárgyévet követő január 31.
intézmények, illetve szolgáltatók, valamint az
önkormányzatok abban az esetben, ha nem
intézményként működtetik az ellátást
gyermekotthonok székhelyei, nevelőszülői
a tárgyévet követő január 31.
hálózatok, TEGYESZ-ek
a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatok
a tárgyévet követő január 31.

1365/2006/EK
1304/2007/EK
425/2007/EK
2016/1954

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra
KSH Elektra
KSH Elektra
KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra

33563

Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői
hálózatok és a külső férőhelyek helyzetéről
Jelentés a területi gyermekvédelmi
szakszolgálatok helyzetéről

KSH Elektra
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
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33564

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
1210

Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

AGY Évenkénti

1215

AGY Eseményhez kötődő

1470

Kérdőív a város, község területváltozásának
főbb adatairól
Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

1511

Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

AGY Évenkénti

1600

Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek
éves jelentései
Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

1620
1633

AGY Negyedévenkénti

AÁ Évenkénti
AGY Évenkénti

KSH Elektra

a települési önkormányzatok jegyzői, a járási
(fővárosi-kerületi) hivatalok és a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
a változásban érintett települési önkormányzat
jegyzője, főjegyzője
a megfigyelésbe bevont gazdasági, költségvetési,
valamint nonprofit szervezetek (beleértve a
képviseleteket is)

a tárgyévet követő január 31.

javítóintézetek

a tárgyévet követő január 31.

Magyar Nemzeti Bank, OBA, BEVA, PGA,
Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete
vezetékes műsorelosztást végző gazdasági
szervezetek
Szerencsejáték Zrt.

a tárgyévet követő július 31.

a tárgyidőszakot követő hó 23.
munkanap

549/2013/EU

Rendelet

a műsorszóró és távközlési szolgáltatást, illetve IPhangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek
a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi-, illetve
vendéglátó tevékenységet folytató vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó
25.
a tárgynegyedévet követő hó
20.

1209/2014/EU

Rendelet

KSH Elektra

Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
15.
a tárgynegyedévet követő hó
15.
folyamatos

1553/89/EGK
1287/2003/EK
549/2013/EU

2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

külön értesítés szerint
a tárgynegyedévet követő hó
15.

184/2005/EK
707/2009/EK
555/2012/EU
2016/1013

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

549/2013/EU

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

a tárgyévet követő március 1.

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek
alakulása
Távközlési és műsorszórási teljesítmények

AGY Havonkénti

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás
eladási forgalmáról árucsoportonként

AGY Negyedévenkénti

1652

Jelentés az időszaki sajtókiadásról

AGY Negyedévenkénti

időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

1653

Jelentés a könyvkiadás adatairól

AGY Negyedévenkénti

Országos Széchényi Könyvtár

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi
teljesítményei

AGY Negyedévenkénti

1658

Statisztikai jelentés a vállalkozási
tevékenységet nem folytató bevett egyházak
részére
Alapinformációk a települési önkormányzatok
illetékességi területén működő, infrastrukturális
szolgáltatást nyújtó gazdasági szervezetekről
A család- és gyermekjóléti szolgáltatások
adatai
Bejelentési és módosító lap a gazdasági
szervezetek névjegyzékének összeállításához

AGY Évenkénti

véletlenszerű mintavétel alapján kiválasztott, a
megfigyelésbe bevont 3,5 tonna vagy nagyobb
teherbírású tehergépkocsit, vontatót üzemeltetők
2013. év CXXXIII.tv. szerinti bevett egyházak

AGY Évenkénti

települési önkormányzatok

június 30.

KSH Elektra

AGY Évenkénti

család- és gyermekjóléti szolgáltatást biztosítók

a tárgyévet követő január 31.

KSH Elektra

AGY Eseményhez kötődő

Repülőterek forgalmi adatai

AGY Évenkénti

cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, jogi az eseményt követő 15 napon
személyiséggel nem rendelkező egyéb társaságok belül
és szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók
nyilvántartásba vételéhez nem kötött
tevékenységet végzők
repülőteret üzemeltető kijelölt szervezetek
a tárgyévet követő március 10.

1639

1696
1710

1725

a tárgyévet követő június 30.

1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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AGY Negyedévenkénti

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
1726
1728
1751

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet
folytatókról
Jelentés a települési önkormányzatok
hatáskörébe tartozó közigazgatási és
területváltozásokról
Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

AÁ Évenként kétszeri

települési önkormányzatok

a tárgyfélévet követő hó 31.

AGY Évenkénti

települési önkormányzatok jegyzője, főjegyzője

a tárgyévet követő január 31.

AGY Havonkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyhót követő hó 10.

mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végző valamennyi költségvetési,
költségvetési rend szerint gazdálkodó, nonprofit és
gazdasági szervezet
internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

1758

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási,
AGY Évenkénti
halászati tevékenységet végzők ráfordításai és
árbevételei

1760

Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi AGY Negyedévenkénti
adatai
Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről AGY Évenkénti

1761
1764

települési önkormányzatok

a tárgynegyedévet követő hó
25.
a tárgyévet követő február 26.

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő február 28.

önkéntes nyugdíjpénztárak

a tárgyévet követő április 30.
a tárgyévet követő január 31.

1775

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak
AGY Évenkénti
felülvizsgálatához
Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak
AÁ Évenkénti
tagjairól
A gyermekjóléti alapellátások működési adatai AGY Évenkénti

1789

Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

AGY Évenkénti

gyermekjóléti alapellátást végző szervezetek
(Biztos kezdet gyerekházak, átmeneti gondozást
biztosítók)
internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

1791

Baromfikeltetés

AGY Havonkénti

baromfikeltető állomások

a tárgyhót követő hó 12.

1799

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

1824

Jelentés a folyó környezetvédelmi
ráfordításokról és a környezetvédelmi
beruházásokról
Takarmányok értékesítési ára

AGY Negyedévenkénti

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

AGY Negyedévenkénti

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára AGY Negyedévenkénti

1831

Építőipari tevékenységek ára

AGY Évente négyszeri

a mezőgazdasági termelők részére takarmányt
értékesítő, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a mezőgazdasági termelők részére növényvédő
szert értékesítő, a megfigyelésbe bevont
vállalkozások
az állatgyógyászati készítmények forgalmazására
jogosult, a megfigyelésbe bevont vállalkozások
a megfigyelésbe bevont építőipari vállalkozások

1840

Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minőségi és
mennyiségi adatai

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

február 1.

1765

295/2008/EK

Rendelet

KSH Elektra
KSH Elektra

3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK
973/2007/EK
138/2004/EK
1893/2006/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
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KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
692/2011/EU

Rendelet

KSH Elektra

177/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 1.
1234/2007/EK
617/2008/EK
295/2008/EK
538/2014/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
12.
a tárgynegyedévet követő hó
12.

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
12.
február 23., május 23.,
augusztus 23., november 23.

138/2004/EK

Rendelet

KSH Elektra

1165/98/EK
98/715/EK
1503/2006/EK
808/2004/EK
1006/2009/EK

Rendelet
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

33565

33566

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
Éves gazdaságstatisztikai jelentés

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

1846

Székhely és telepi adatok

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 15.

1852

Üzletek és más telepek adatai

AGY Évenkénti

Jelentés a lakossági lakáshitelezési
tevékenységről

AGY Félévenkénti

1869

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek
előállítása

AGY Havonkénti

a 19 főnél többet foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások
a lakossági lakáshitelezéssel foglalkozó bankok,
szakosított hitelintézetek, szövetkezeti
hitelintézetek, lakás-takarékpénztárak, pénzügyi
vállalkozások
tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával
foglalkozó valamennyi gazdasági szervezet

a tárgyévet követő június 15.

1868

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása,
felhasználása és nettó árbevétele

AGY Évenkénti

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

a tárgyévet követő január 31.

1892

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és
szolgáltatások nyújtásáról
Éves jelentés a beruházások összetételéről

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő május 31.

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő március 31.

Fogyasztói árösszeírás az Európai
Összehasonlítási Program (ECP) alapján

AGY Évenként kétszeri

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
Budapesten, - kijelölt üzletek, piacok,
szolgáltatóhelyek

1933
1962

1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
696/93/EGK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU
295/2008/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Eurostat igénye szerint

KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyfélévet követő hó 31.

a tárgyhót követő hó 15.

KSH Elektra

96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU
295/2008/EK
538/2014/EU

Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat
Irányelv
Határozat
Irányelv
Határozat
Határozat
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

1893/2006/EK
1445/2007/EK
549/2013/EU
1445/2007/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra
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1845

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
1965

nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshelyek üzemeltetői
az éves 150 ezer fő utasforgalmat meghaladó
repülőteret üzemeltető gazdasági szervezet(ek)

a tárgyévet követő február 28.

692/2011/EU

Rendelet

a tárgyhót követő hó 25.

a megfigyelésbe bevont vállalkozások ,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó
12.

AGY Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

Intrastat beérkezés

AGY Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

AGY Havonkénti

az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat
lebonyolító, a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

a tárgyhót követő hó 15.

1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK
1062/2008/EK
453/2008/EK
19/2009/EK
1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU
1982/2004/EK
638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU
96/2010/EU
1093/2013/EU
659/2014/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett
közösségi, szabadidős szálláshelyekről
Jelentés a repülőterek forgalmáról

AGY Évenkénti

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek
számáról

AGY Negyedévenkénti

2010

Intrastat kiszállítás

AGY Havonkénti

2011

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

2012

2013

1966

AGY Havonkénti

a tárgyhót követő hó 15.

KSH Elektra
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

KSH Elektra
E-STAR

E-STAR

E-STAR

E-STAR

33567

33568

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
A nem költségvetési formában működő
egészségügyi szolgáltatók bevételei és
kiadásai

AGY Évenkénti

2023

Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról

AGY Évenkénti

2076

2120

Jelentés a működést kezdő, megszűnt,
üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és
nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyekről,
az egyéb szálláshelyek kivételével
Jelentés az orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek, pszichológusok
egészségügyi szakvizsgáiról
Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése AGY Negyedévenkénti

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

AGY Negyedévenkénti

2132

Jelentés a vállalkozások innovációs
tevékenységéről

AGY Többévenkénti

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

AGY Évenkénti

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a
szakosodott egységekről

AGY Évenkénti

2095

1338/2008/EK
2015/359/EU

a tárgyévet követő június 1.

AÁ Negyedévenkénti

Nem költségvetési formában működő
egészségügyi szolgáltatást nyújtó gazdasági
szervezetek (vállalkozás, egyéni vállalkozás,
egyházi, alapítványi, közalapítványi illetve
közhasznú szervezet és külön jogszabályban
meghatározott, jogi személynek nem minősülő
egyéb szervezet).
a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi alapés szakosított ellátást, szolgáltatást nyújtó
szervezetek, intézmények, tevékenységet végzők
települési önkormányzatok

AÁ Évenkénti

Állami Egészségügyi Ellátó Központ

a tárgyévet követő január 31.

Minisztériumok, melyek felügyelete alá
egészségügyi intézmény tartozik, illetve melyek
egészségügyi szolgáltatást finanszíroznak, Állami
Egészségügyi Ellátó Központ
üzleti szolgáltatást végző, a megfigyelésbe bevont
gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő szeptember 1338/2008/EK
2015/359/EU
30.

országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
árutovábbításhoz, illetve személyszállításhoz
szükséges működési engedéllyel rendelkező
gazdasági szervezetek
a kijelölt vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó
20.

AGY Évenkénti

a TEÁOR'08 szerinti 49, 50, 51, 52, 53, 58, 61, 62,
63, 69, 70, 71, 73, 78, 80, 81 és 95 ágazatokba
tartozó főtevékenységű vállalkozások
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
15.

KSH Elektra

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

98/715/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
549/2013/EU
91/2003/EK
2016/2032

Határozat
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő szeptember 1608/2003/EK
1450/2004/EK
30.
540/2009/EK
995/2012/EU
1158/2005/EK
a tárgyévet követő május 5.
295/2008/EK

Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
8. nap

a tárgyévet követő június 1.

696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU

KSH Elektra

KSH Elektra
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2016

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
2160

Vízi, légi és csővezetékes szállítási
teljesítmények

AGY Negyedévenkénti

2161

A vasúti személyszállítás adatai

AGY Évenkénti

2193

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli
külkereskedelmi termékforgalomról

AGY Havonkénti

2210
2218

Jelentés a központi állami költségvetésben
K+F célra tervezett és kifizetett összegekről
Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

AGY Évenkénti

2234

Adatszolgáltatás PPP projektekről

AGY Évenkénti

2235

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

2236

a csővezetékes szállítás és a légi szállítás
ágazatokba sorolt gazdasági szervezetek, a vízi
szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági
szervezetek, valamint a MOL NYRt.
az országos vasúti pályahálózaton történő vasúti
személyszállításhoz szükséges működési
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak történő részletes
adattartamú Egységes Vámokmány benyújtása alól
felmentett vállalkozások

a tárgynegyedévet követő hó
15.

AGY Évenkénti

költségvetési fejezetgazda szervezetek

március 16.

AGY Évenkénti

június 15.

AGY Havonkénti

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
mezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont egyéni
gazdaságok
Az elmúlt évek során PPP fejlesztést végzők közül
a KSH által kijelöltek
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY Negyedévenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó
20.

2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

AGY Negyedévenkénti

a tárgynegyedévet követő hó
20.

2238

Havi munkaügyi jelentés

AGY Havonkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek
a megfigyelésbe bevont vállalkozások ,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

KSH Elektra

a tárgyévet követő április 8.

91/2003/EK
2016/2032

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyhót követő hó 15.

471/2009/EK
113/2010/EU
92/2010/EU
1253/2016/EU
1608/2003/EK
995/2012/EU
1165/2008/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Határozat
Rendelet
Rendelet
Rendelet

E-STAR

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
479/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

E-Mező

1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
656/2007/EK
461/2012/EU
549/2013/EU
1165/98/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
549/2013/EU
1893/2006/EK
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

1165/98/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK
329/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

december 15.
tárgyévet követő február 28.
a tárgyhót követő hó 20.

a tárgyhót követő hó 12.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

E-Mező

KSH Elektra

KSH Elektra

33569

33570

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
2239

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

2240

Éves beruházásstatisztikai jelentés

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra
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1165/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
2241

Éves munkaügyi jelentés

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont vállalkozások ,
költségvetési, költségvetési rend szerint
gazdálkodó szervek és nonprofit szervezetek

a tárgyévet követő március 31.

2253

Jelentés a magyarországi mozikról

AGY Évenkénti

mozgóképet vetítő gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

2254

Jelentés a befejezett filmekről

AGY Évenkénti

filmgyártó gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő január 31.

2255

Támogatás értékű havi EU-transzferek
prioritásonként

AGY Havonkénti

a tárgyhót követő 30. nap

2256

Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről
prioritásonként

AGY Évenként kétszeri

2257

A támogatott lakhatás adatai

AGY Évenkénti

az EU-támogatások felhasználásának rendjére
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR
(Egységes Monitoring Információs Rendszer)
valamint a FAIR EUPR (a Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós
Programok Rendszere) működtetéséért felelős
szervezet(ek)
az EU-támogatások felhasználásának rendjére
vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az EMIR
(Egységes Monitoring Információs Rendszer)
valamint a FAIR EUPR (a Fejlesztéspolitikai
Adatbázis és Információs Rendszer Európai Uniós
Programok Rendszere) működtetéséért felelős
szervezet(ek)
támogatott lakhatást nyújtó szervezetek

2262

Katonai célú eszközök adatai

Honvédelmi Minisztérium

március 15. és augusztus 15.

2375

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása
(kiemelt egyéni gazdaságok)

AGY Évenkénti

2394

Éves regiszterkarbantartó kérdőív

AGY Évenkénti

AÁ Évenként kétszeri

1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 20.
és augusztus 5.

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy
december 15.
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő június 15.

549/2013/EU

Rendelet

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK
696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

E-Mező
KSH Elektra

33571

33572

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
Gazdasági egységek éves statisztikai
jelentése

2417

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt AGY Évenkénti
egyéni gazdaságok)

2419

Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017

AGY Többévenkénti

2438

Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

AGY Havonkénti

2439

Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének AGY Többévenkénti
feltérképezése, 2017

2444

Jelentés a Szolgáltató Központok (Shared
Services Centers - SSC-k) tevékenységéről
Jelentés a startup vállalkozások
tevékenységéről

2445

AGY Évenkénti

1165/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
1165/2008/EK
543/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

2018. április 16.

1337/2011/EK

Rendelet

E-Mező

a tárgyhó végét megelőző 25én
február 20.

2016/792

Rendelet

1165/98/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK
1669/2003/EK
1670/2003/EK
1158/2005/EK
1893/2006/EK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK
2009/250/EK
2009/251/EK
275/2010/EU

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

a tárgyévet követő június 1.

mezőgazdasági földterületet használó és/vagy
állatot tartó, a megfigyelésbe bevont kiemelt egyéni
gazdaságok
A megfigyelésbe bevont alma, körte, őszibarack,
kajszi, meggy, cseresznye, szilva, bodza és dió
ültetvényt használók
a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi
üzletláncok
a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

június 15.

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

április 30.

AGY Évenkénti

a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek
(startupok)

március 1.

E-Mező

KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra
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2414

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Központi Statisztikai Hivatal
2450

Jelentés az Állami Digitális Megoldások
exportjáról

AGY Évenkénti

A megfigyelésbe bevont állami szervezetek

január 30.

KSH Elektra
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33573

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33574

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1005 Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

(1)

Az exportált vagy importált reprezentánsok tranzakciós egységára

1006 Fogyasztói árösszeírás

(1)

A lakosság által vásárolt termékek és igénybe vett szolgáltatások fogyasztói árai

1007 Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

(1)
(2)

Exportra és belföldre értékesített ipari termékek havi termelői átlagára és mennyisége;
Exportra és belföldre nyújtott ipari szolgáltatások díja és mértéke

1017 Statisztikai jelentés a mentőszolgálatok tevékenységéről és
a betegszállításról

(1)
(2)

Az Országos Mentőszolgálat működési adatai (mentőállomások, mentőgépkocsik, mentőfeladatok; működésének személyi feltételei)
Mentési esetek jellemzői (száma ok szerint, száma helyszín szerint)
Tömeges balesetek adatai
Magyar Légimentő Nonprofit Kft. adatai

(3)
(4)
(5)
1019 Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása

(1)
(2)
(3)

1021 Jelentés a háziorvosok és házi gyermekorvosok
tevékenységéről

(1)
(2)
(3)

Az egyéb mentőszolgálatok működési adatai (betegszállító állomások száma; betegszállító gépkocsik száma jellegük szerint; betegszállítási
feladatok száma többféle bontásban)
Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása munkaköri csoportok (orvos, gyógyszerész, egyéb egyetemi végzettségű, szakdolgozó,
gazdasági-műszaki-ügyviteli, kisegítő) szerint.
Az egészségügyi ellátás szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkakörönként.
A fekvő- és járóbeteg-szakellátás orvosi és szakdolgozói állás- és létszámkimutatása munkahely/osztály-szakrendelés) szerint
A háziorvosi/házi gyermekorvosi praxisok jellemzői (praxisok száma praxisszervezés, típus, jogállás szerint; orvosok száma nemenként;
szolgálathoz bejelentkezett lakosok száma nemenként, korcsoportonként; praxis központi ügyeleti szolgáltatásainak formái)
A háziorvosi/ házi gyermekorvosi szolgálat betegforgalmi adatai
A háziorvosi /házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott körzeti ápolók tevékenysége

1023 Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

(1)
(2)

Építőipari tevékenység termelési értéke építmény alcsoportonként, illetve megyénként

1032 Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

(1)

A megalakult gazdasági szervezetek tervezett/várható gazdasági és egyéb alapadatai

1035 Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

(1)

Az utazásszervezés vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
Az utazásszervezés árbevételi adatai

1036 Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

(1)
(2)
(3)
(4)

Az utazásszervezés utazási csomagban értékesített szolgáltatásokra vonatkozó adatai
Az utazásszervezés utazásközvetítésre vonatkozó információi
A kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetésére vonatkozó általános adatai
A kereskedelmi szálláshelyek vendégforgalma (vendégek és vendégéjszakák száma) nemzetközi bontásban
A kereskedelmi szálláshelyek kapacitás adatai (szobák és férőhelyek száma)
A kereskedelmi szálláshelyek árbevétele, és egyéb árbevételhez kapcsolódó adatai
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(2)
(3)
(4)

Építőipari tevékenységen foglalkoztatott fizikai foglalkozásúak átlagos állományi létszáma megyénként

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1039 Éves termékstatisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)

Ipari termékek termelési adatai (termelt mennyiség; bérmunkában termelt mennyiség)
Ipari termékek értékesítési adatai (értékesített export mennyiség; bérmunkában értékesített export mennyiség; értékesített belföldi mennyiség;
bérmunkában értékesített belföldi mennyiség)
Ipari termékek nettó árbevétel adatai (Export értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett export értékesítés nettó árbevétele; Belföldi
értékesítés nettó árbevétele; Bérmunkában végzett belföldi értékesítés nettó árbevétele)
Ipari termékeket terhelő adók (regisztrációs, jövedéki és energiaadó)

1045 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról

(1)
(2)
(3)
(4)

A kiskereskedelmi üzletet/ vendéglátóegységet/ gyógyszertárat üzemeltető vállalkozások bruttó árbevétele
Bolti kiskereskedelmi forgalom, csomagküldő-, internetes forgalom, egyéb nem bolti forgalom, vendéglátás forgalom
Üzemeltetett egységek száma

1054 Jelentés a fürdők forgalmáról

(1)

A fürdők típusa, területe, vízfelhasználása és medencéinek főbb adatai
A fürdők üzemeltetési és terhelési adatai

(2)
1058 Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

(1)
(2)
(3)

1059 Jelentés a települések gázellátásáról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1060 Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1061 Települési hulladékgazdálkodás

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

A vállalkozás kijelölt üzleteinek eladási forgalma, nyitvatartási napok száma

Településsoros adatok a szolgáltatott villamos energia mennyiségéről
Településsoros adatok a fogyasztók számáról
Településsoros adatok a kisfeszültségű hálózatok hosszáról
Településsoros adatok gázszolgáltatás lakossági díjbevételeiről
Településsoros adatok gázfogyasztók számáról
Településsoros adatok a gázcsőhálózat hosszáról
Településsoros adatok az értékesített gázmennyiségről
Településsoros adatok a gáz fűtőértékéről
Távfűtés- és melegvízellátás díjbevétel adatai
Településsoros adatok szolgáltatott hőmennyiségről
Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt lakások számáról
Településsoros adatok a távfűtés- és melegvízellátásba bekapcsolt fogyasztók számáról
Településsoros adatok hőközpontok számáról
Településsoros adatok távhővezeték-hálózat hosszáról
Településsoros adatok szolgáltatott melegvíz mennyiségéről
A hulladékgyűjtés és szállítás adatai
A szelektíven gyűjtött hulladék összetétele
A hulladékok hasznosítása és ártalmatlanítása
Az adatszolgáltató által kezelt hulladéklerakók, hulladékátrakók és válogatóművek adatai
A közterület-tisztítás adatai

33575

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33576

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1062 Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

(1)
(2)
(3)

1071 Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1)

(2)
(3)
(4)
1072 Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

(1)

(2)
(3)
(4)
1074 Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

(1)

(3)
(4)

Létszámadatok a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma
munkakörök (kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele;
tudományos fokozattal és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma valamint az
ösztöndíjasok száma; külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F
munkára fordított idő aránya alapján teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+Fráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
A K+F intézetek és egyéb költségvetési kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző
megjelenési formák szerint.
Létszámadatok a felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyekről (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök
(kutatók, segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos
fokozattal és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma valamint az ösztöndíjasok száma;
külföldi kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A kutatás, fejlesztési tevékenységet végzők munkaidejének megoszlása az oktatás
és a K+F tevékenység között az egyes munkakörökben
A felsőoktatási intézményekbenben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítás adatai (költség és beruházás bontásban;
K+F-ráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott
kutatás, kísérleti fejlesztés) szerint)
A felsőoktatási intézményekben működő kutatóhelyek kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző
megjelenési formák szerint.
Létszámadatok a K+F tevékenységet folytató vállalkozásokról (a kutatás, fejlesztést végzők állományi létszáma munkakörök (kutatók,
segédszemélyzet, egyéb fizikai, nem fizikai) bontásában nemek szerint; létszám iskolai végzettség szerinti összetétele; tudományos fokozattal
és címmel rendelkezők száma, az adott évben megszerzett tudományos fokozatok, címek száma;valamint az ösztöndíjasok száma; külföldi
kutatók száma; kutatók életkor szerinti összetétele; A K+F számított létszám (a teljes munkaidőből a K+F munkára fordított idő aránya alapján
teljes munkaidejű dolgozóra átszámított létszám) munkakörök szerint)
A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési tevékenység ráfordítási adatai (költség és beruházás bontásban; K+Fráfordításainak forrásai; K+F-ráfordításainak társadalmi, gazdasági célok szerinti bontása)
A K+F tevékenységet folytató vállalkozások projektjeinek adatai (száma és költsége a K+F tevékenység típusa (alap-, alkalmazott kutatás,
kísérleti fejlesztés) szerint)
A K+F tevékenységet folytató vállalkozások kutatási, fejlesztési eredményei: publikációk magyar és idegen nyelven a különböző megjelenési
formák szerint.

1076 Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról

(1)

A megszűnt lakások száma, területe, a megszűnés oka, a megszűnt lakás tulajdoni jellege és kora, falazata, felszereltsége és
közműellátottsága és az épületnagyság szerint

1077 Községi, városi (kerületi) lakás-, üdülőépítési és
lakásmegszűnési összesítő

(1)

Községi, városi lakás, üdülőépítések és lakásmegszűnések összesített adatai. (az érvényben lévő építési engedélyek vagy egyszerű
bejelentések alapján építendő lakások és üdülőegységek száma, a befejezett és folyamatban lévő, továbbá az el nem kezdett lakás- és
üdülőépítések, valamint -megszűnések száma.)
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(2)

Települési vízellátás jellemzői (közüzemi víztermelés, szolgáltatott vízmennyiség, ivóvízvezeték-hálózat, ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások, üdülőegységek száma; az ivóvízellátás díja, díjbevételek)
Települési szennyvízelvezetés és szennyvíztisztítás jellemzői (Szennyvízkibocsátás, -tisztítás, a települési szennyvíztisztítók fontosabb
paraméterei; szennyvízgyűjtő-hálózat, a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma; Szennyvíz-elvezetési, tisztítási díjak, díjbevételek)
Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1078 Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről

(1)

A használatbavételi engedélyt vagy hatósági bizonyítványt kapott lakások, üdülők, lakóépületek jellemzői (száma, területe, építtetők, építési cél,
építési jelleg, építési forma, kivitelezők, falazat szerint; közműellátottsága, fűtése; szobaszáma, helyiségei, felszereltsége; építésének
időtartama; az épület nagysága és külső jellemzői)

1080 Jelentés az önkormányzatok lakásgazdálkodási
tevékenységéről

(1)

Az önkormányzati tulajdonban lévő lakásállomány adatai (lakóépület- és lakásállomány száma; lakásgazdálkodás bevételei, kiadások; felújítás,
korszerűsítés; lakásállomány csökkenése; lakbérek; lakásigénylők)

1081 Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységek

(1)

Építési engedélyt kapott, vagy egyszerű bejelentéssel építendő lakó-, üdülő és nem lakóépületek jellemzői (számuk, beépítendő hasznos
alapterületük, létesítendő lakások száma)

1082 Földterület és vetésterület, június 1.

(1)
(2)
(3)

Földterület használat szerint
Földforgalmi adatok
Üvegház és fólia alapterülete
Gombatermesztésre használt alapterület
Szántóterület hasznosítása
Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A gazdaság által használt szántó,szőlő,gyümölcsös,gyepterület megyénkénti elhelyezkedése
A használt földterület változása

1084 A kalászos gabonák terméseredménye

(1)

A kalászos gabonák betakarított területe és termésmennyisége

1085 Főbb növénykultúrák terméseredményei

(1)
(2)
(3)

A főbb szántóföldi növények és zöldségfélék betakarított területe valamint betakarított összes termésmennyisége

1087 Állatállomány, június 1.; december 1.

1092 Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele

1094 Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó
árbevétel
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Gyümölcs- és szőlő termőterülete és betakarított termésmennyisége
A gyep használt területe és betakarított termésmennyisége

(4)

Őszi vetésű növények vetésterülete (tárgyév őszén vetett növények)

(1)
(2)
(3)

A gazdaság állatállománya ( ló, juh, kecske, tyúk, lúd, kacsa, pulyka, szarvasmarha, sertés) faj, kor, ivar és tartási cél szerint, továbbá az egyéb
mezőgazdasági haszonállatok összesen állománya
Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
Értékesített állatállomány és eladási ár

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A földterületek hasznosítása
Faiskolai termesztés adatai (területe és árbevétele)
Gyepgazdálkodás és nádtermelés adatai (területe, betakarított termésmennyisége és árbevétele)
Szántóföldi növények és zöldségfélék adatai (betakarított területe, termésmennyisége és felhasználása, árbevétele)
Vetőmagtermesztés adatai (területe és mennyisége, felhasználása és árbevétele)
Gombatermesztés adatai (területe, termésmennyisége és árbevétele)

(7)

Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád termelése esetén

(1)
(2)

Gyümölcs- és szőlőtermesztés (terület, termésmennyiség, felhasználás, árbevétel), telepítés, kivágás adatai
Agrotechnika (szerves- és műtrágyázás, öntözés, növényvédelem) a gyümölcs- és szőlőtermesztésnél

33577

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33578

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1095 Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése,felhasználása és nettó árbevétele

(1)

A gazdaság állatállományának változása és vágóállat-termelés

(2)

Állati termékek és melléktermékek adatai (termelése és felhasználása, árbevétele)

1097 Jelentés a felvásárlásról

(1)

A mezőgazdasági termelők által feldolgozó szervezeteknek, kereskedőknek értékesített mezőgazdasági termékek mennyisége, értéke és
átlagára

1099 Áruforgalmi mérleg

(1)
(2)

Mezőgazdasági termékek (szántóföldi növények, zöldség- és gyümölcsfélék, vágóállatok és egyéb mezőgazdasági termékek) mérlegszerű
elszámolása (készlet, felvásárlás, beszerzés, értékesítés, felhasználás, veszteség)
Mezőgazdasági termékek felvásárlásának mennyisége megyék szerinti bontásban

1108 Piaci felhozatal és árjelentés

(1)

A mezőgazdasági termelők által piacra felhozott mezőgazdasági termékek mennyisége és ára

1117 Munkaerőköltség-felvétel

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A foglalkoztatottak összes keresete a kereset összetevői, a kifizetés jogcíme szerint

(8)
1119 Sztrájkstatisztikai jelentés
1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek
tevékenységéről

Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
Létszám és munkaóra
Egyéb, munkáltatót terhelő költség
Foglalkoztatást segítő támogatások és a munkáltatót terhelő foglalkoztatással kapcsolatos adók

(1)
(2)

Sztájkeseménnyel kapcsolatos adatok (kieső munkaidő; résztvevők létszáma és felsorolásszerűen a főbb foglalkozások)

(1)

A nonprofit szervezetek működési jellemzői (regiszter adatai, a szervezetek, képviselők elérhetősége; tevékenységi alapadatai, jogi formája,
közhasznúsága, tevékenységi köre)
Nonprofit szervezetek létszámjellemzői (a szervezeteknél tevékenykedő tagok, foglalkoztatottak, önkéntesek létszáma és az általuk végzett
munka mennyisége és értéke; a szervezet alapítóinak, vezetőségének összetétele; a foglalkoztatottak demográfiai adatai, foglalkoztatási
formák)
A nonprofit szervezetek tárgyévi bevételei (központi állami támogatások források szerint; önkormányzati támogatások források szerint; belföldi
magántámogatások források szerint; külföldi támogatások források szerint; tagdíjbevételek, alaptevékenység bevételei, gazdálkodási
tevékenység bevételei források szerint)
A szervezetek által nyújtott támogatások, juttatások magánszemélyeknek, szervezeteknek, külföldi és belföldi bontásban
Főbb mérlegtételek, kiadási szerkezet alakulása, nem működési célú támogatások részletezése források szerint, immateriális javak és tárgyi
eszközök
A nonprofit szervezetek tevékenységi jellemzői (infrastrukturális ellátottsága; kommunikációs eszközei és csatornái; a működésével
kapcsolatos adminisztratív, pénzügyi feladatok ellátásának módja és formája)

(2)

(4)
(5)
(6)
(1)

Sztrájk típusa, célja, eredménye

A terhességmegszakításokra vonatkozóan a terhes nő demográfiai ismérvei és a terhességgel kapcsolatos egészségügyi adatai
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(3)

1165 Statisztikai adatszolgáltató lap a terhesség
megszakításáról

Egyéb munkajövedelem és megfigyelt további egyéb személyi jellegű kifizetések jogcímenkénti adatai
A munkáltató munkavállalóival kapcsolatos alapokba történő befizetései
A munkavállalónak közvetlenül nyújtott, a munkavállaló érdekében teljesített szociális juttatások, szociális hozzájárulások

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1174 Jelentés a médiaszolgáltatásról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Éves adásidő
A műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
A műsoridő részletes adatai (műsortípus, műsorkategória és nyelv szerint)
A műsorszolgáltató pénzügyi adatai (bevételek, kiadások részletezése; nemzetközi kereskedelem)
A saját filmgyártási tevékenység adatai (darab, műsoridő)

1180 A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

(1)
(2)
(3)

A vasúti áruszállítási teljesítmények adatai
Kombinált és konténeres fuvarozás adatai
A vasúti áruszállítás bevételei

1183 A közúti személyszállítás adatai

(1)

Közúti személyszállítás járműállományi adatai megyei bontásban
Közúti személyszállítás pályaállományi adatai megyei bontásban
Közúti személyszállítás teljesítmény adatai megyei bontásban
Közúti személyszállítás bevételei

(2)
(3)
(4)
1189 Közúti és kötöttpályás személyszállítási teljesítmények

(1)
(2)
(3)
(4)

1190 A csővezetékes szállítás adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

1198 Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának
tranzit hajóforgalmáról

(1)
(2)
(3)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Helyi személyszállítási teljesítmények
Helyközi személyszállítási teljesítmények (belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem menetrend szerinti bontásban)
Közúti és kötöttpályás személyszállítás menetdíjbevételi adatai
Összes megtett kocsikilométer
Kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-csőhálózatot üzemeltető vállalkozások adatai
Áruszállítási teljesítmények (tonna, árutonna-kilométer) csővezetékenként
Üzemben lévő kőolaj-, földgáz és egyéb szénhidrogén-vezetékek hossza
A kőolaj, kőolajtermékek, földgáz és egyéb szénhidrogének továbbításához felhasznált üzemanyagok
Csővezetékes szállítás bevételi adatai
A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (hajó nemzetisége, a hajó neme, indulási és rendeltetési helye)
A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállított áru fajtája, súlya, ADN-osztályozás)
A Duna magyarországi szakaszán tranzit forgalmat lebonyolító hajó adatai (szállítás módja, indulási és rendeltetési hely, a berakodás és a
kirakodás helye, a hajó utazási iránya (lejt- vagy hegymenet))

33579

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33580

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1202 Kimutatás a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények működési adatairól

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

1203 Gyermekek napközbeni ellátása

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó otthonok engedélyezett és működő férőhelyeinek száma az ellátás típusai szerint.
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények adatai (száma nem és korcsoport szerint, ellátástípusonként; tárgyévben
kikerültek száma a kikerülés oka szerint, ellátási típusonként; tárgyévben felvételt nyertek száma ellátási típusonként)
A tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekbe tárgyévben új felvétellel elhelyezést nyertek száma a várakozási idő
hossza szerint, ellátási típusonként.
Idősek otthonában lévő demens betegek adatai (betegek száma; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma a kikerülés oka szerint;
tárgyévben felvételt nyertek száma nem és korcsoport szerint)
A működési és felhalmozási költségre, térítési díjra, valamint a foglalkoztatottakra vonatkozó adatok
Szenvedélybetegek adatai a betegség típusa szerint
Az ellátottak megoszlása a fogyatékosság típusa szerint
Az ellátottak cselekvőképességük szerint.
Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
Engedélyezett, működő,szünetelő, létesülő, megszűnt férőhelyek adatai
Nyitvatartási napok jellemzői (teljesített, lehetséges nyitvatartás)
A csoportok adatai, jellemzői
Nevelési év folyamán igénybevevő gyermekek adatai (szeptember 1-augusztus 31. között)
A beíratott gyermekek adatai május 31-én
A felvételt nyert gyermekek családi körülményeinek adatai

A szolgáltatásokat igénybe vevő gyermekek adatai
A napközbeni ellátást biztosítóhoz jelentkezett, de férőhely hiányában fel nem vett gyermekek száma az év során
Álláshelyek, foglalkoztatottak, egyéb szakemberek adatai
(10) Adatok a gondozási díjakról
(8)
(9)

1206 Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható
támogatások adatairól

(1)

(3)
(4)
(5)
(6)

Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma életkor szerint jogcímenként
Szociális ügyintézők adatai
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(2)

Rendszeres szociális ellátások általános jellemzői (ellátásban részesülők számának változása; támogatást kérő és elutasított személyek
száma, támogatottak havi átlagos száma, támogatottak száma a jövedelmi helyzetük alapján, támogatásra felhasznált összeg)
Aktív korúak ellátása (jogosult személyek száma életkor, nem és a megállapított támogatás havi összege szerint, családjaik száma
családszerkezet szerint, jogosult személyek együttműködésének jellemzői foglalkoztatási formák, életkor és nem szerint)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak adatai (gyerekek száma életkor szerint, valamint családjuk jövedelmi helyzete alapján,
családok száma a gyerekek száma szerint)
Rászorultságtól függő egyéb ellátások adatai (támogatásban részesített személyek száma, támogatási esetek száma, felhasznált összeg)

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1207 Kimutatás egyes szociális alapszolgáltatásokról és nappali
ellátást nyújtó intézmények adatairól

Szociális étkeztetésben, házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
szenvedélybetegek közösségi ellátásában, támogatószolgáltatásban részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, év folyamán
ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év végén ellátásra várók száma, ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi
elhelyezésre várók száma, az ellátottak közül tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(2) Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátásában részesülők száma tárgyév végén, utcai szociális munkában részesülők száma nem és
korcsoportok szerint tárgyév végén, tartós intézményi elhelyezésre várók száma
(3) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában, az engedélyezett férőhelyek száma.
(4) Időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában részesülők száma nem és korcsoport szerint tárgyév végén, az év folyamán ellátásba vettek, ellátásból kikerültek, év
végén ellátásra várók száma,, az ellátottak közül térítési díjat fizetők száma, tartós intézményi elhelyezésre várók száma.
(5) Szociális étkeztetésben, népkonyhánál foglalkoztatottak száma.
(6) Házi segítségnyújtásban, jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, pszichiátriai betegek közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek
közösségi ellátása területén, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása esetén, támogatószolgáltatásban, utcai szociális munka területén,
időskorúak nappali ellátásában, fogyatékos személyek nappali ellátásában, pszichiátriai betegek nappali ellátásában, szenvedélybetegek
nappali ellátásában, hajléktalan személyek nappali ellátásában, foglalkoztatottak száma.
(7) Népkonyha, nappali melegedő kapacitása és napi átlagforgalma, utcai szociális munka napi átlagforgalma.
(8) A falugondnoki szolgáltatás és a tanyagondnoki szolgáltatás foglalkoztatottainak száma, a működtetett gépjárművek száma,
támogatószolgáltatásban működtetett gépjárművek száma, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívásainak száma,
(9) Szociális étkeztetés, népkonyhák, házi segítségnyújtás, a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása, támogatószolgáltatás, utcai szociális
munka, időskorúak, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok nappali ellátása (a befolyt térítési díjak
összege ,működési költség, felhalmozási célú kiadások, egyéb kiadások)
(10) Fejlesztő foglalkoztatásban részesülők
(1)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
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Statisztikai
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1208 Jelentés a gyermekotthonok, a nevelőszülői hálózatok és
a külső férőhelyek helyzetéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

A gyermekotthonok, nevelőszülői hálózatok férőhelyei, és azok külső férőhelyei.
A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek, fiatal felnőttek száma nem, a gondoskodási forma, a
gyermekotthon típusok és a nevelőszülői típusok szerint
A telephelyek adatai (férőhelyszám és az ellátottak száma szerint)
A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett különleges szükségletű (3 éven aluli, fogyatékos vagy tartósan beteg),
speciális szükségletű (súlyos pszichés tüneteket mutató, súlyos disszociális tüneteket mutató, pszichoaktív szerekkel küzdő) és kettős
szükségletű gyermekek száma
A gyermekotthonokban és a nevelőszülőknél a tárgyévben bekövetkezett gyermeklétszám és fiatal felnőtt létszám növekedése és csökkenése,
azok okai
A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett gyermekek száma, fiatal felnőttek száma a bekerülési státuszuk, a születési
év, a gondozási forma, a gondozásban eltöltött idő és a tartózkodási hely szerint
A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban elhelyezett bölcsődét, óvodát igénybe vevő gyermekek száma, valamint a gyermekek
és a fiatal felnőttek fejlesztésére, az általános iskolai, a középiskolai és a felsőfokú tanulmányaira vonatkozó adatok
Adatok a gyermekotthonokban működő gyermekcsoportokról korcsoportos bontásban
A nevelőszülők száma és jellemzői, a náluk elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek száma a nevelőszülő típusa szerinti bontásban és egyes
gyámi feladatok nevelőszülő által történő ellátására vonatkozó adatok
Adatok a tárgyévben bekerült, a bekerülés előtt szabálysértést, bűncselekményt elkövető / vagy hatóság által meggyanúsított gyermekekről
Adatok azon gyermekről, akiket a gyermekotthonba vagy nevelőszülőhöz kerülést követően a tárgyévben bűncselekmény elkövetésével
gyanúsítanak
Adatok a gyermekotthonokból és a nevelőszülői hálózatokból elszökött gyermekekről a gondozási hely és a szökési esetek száma szerinti
bontásban, valamint a szökések alatt bűncselekményt elkövetők száma
Az utógondozói ellátásban részesülő fiatalok száma az utógondozói ellátás elrendelésének oka, életkor, iskolai végzettség, folyamatban lévő
tanulmányok, munkaviszony (munkavégzés) és a távozás helye szerint tárgyévben bekerülők, kikerülők és nyilvántartottak bontásban
Adatok a gyermekotthonokban elhelyezett 3 éven aluli gyermekekről kor és gondoskodási forma szerinti bontásban

1209 Jelentés a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok
helyzetéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál nyilvántartott gyermekvédelmi szakellátásban élő kiskorúak és az utógondozói ellátásban
részesülők adatai: gondozási forma, nem, szükséglet (különleges, speciális vagy kettős), életkor, gondozás időtartama, gondozási hely szerint.
Az év végi létszámadatok és az év közben előforduló változások (kikerülés, bekerülés, ennek okai),
tárgyévi kikerülők adatai az utolsó gondozás helye, a gondozásban töltött idő és a gondozási forma szerinti bontásban,
adatok az örökbefogadásokról (örökbefogadások száma, örökbefogadni szándékozók, örökbefogadható gyermekek és örökbefogadásutánkövetések adatai)
a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak létszámadatai (munkakörök szerinti
bontásban, nemek szerint, képesítés szerint),
a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma (munkaidő hossza és
munkakör szerint),
adatok a gyermekvédelmi szakértői bizottságok vizsgálatairól, szakvéleményeiről, javaslatairól (a vizsgálat típusa, a szakvélemények,
javaslatok száma és iránya, az érintett gyermekek száma, azok ellátási típusa és szükséglete szerint).
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(14)
(15) Adatok a 3 éven aluli gyermekeket ellátó gyermekotthonokban gondozott anyákról, a gondozásba vétel okai szerint; a tárgyévben a
gondozásból távozó anyákról a gondozás időtartama szerint, engedélyezett férőhelyek száma
(16) A gyermekotthonokban és a nevelőszülői hálózatokban foglalkoztatottak jogszabályban előírt - statisztikai állományi létszámadata, végzettség
szerint
(17) A gyermekotthonban egyéb munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszámadata (munkaidő hossza és munkakör szerint)
(18) Adatok a gyermekotthon, a nevelőszülői hálózat, a külső férőhely által utógondozottakról kor szerint (ebből kiemelve az otthonteremtési
támogatás miatt utógondozottak számát)
(19) A személyes szabadság korlátozására irányuló intézkedések adatai

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1210 Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Jegyző:Hátrányos helyzetűnek és halmozottan hátrányos helyzetűnek minősített gyermekek és fiatal felnőttek adatai (okok, korcsoport szerint)
Jegyző:Szünidei gyermekétkeztetés adatai (kiskorúak jogosultsága, igénybevétel helye és időtartama szerint)
Járási hivatal:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
Járási hivatal:ügykezelők száma,
Járási hivatal:adatok a védelembe vettekről (a védelembe vétel oka szerinti és az elrendelt intézkedések szerint)
Járási hivatal:adatok a kiskorúak házasságkötéseinek engedélyezéséről,
Járási hivatal:adatok a az ideiglenes hatályú elhelyezésekről és az azt követő döntésekről
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Járási hivatal:adatok az iskoláztatási támogatás folyósítása szüneteltetésének kezdeményezéséről és az azokra történő figyelmeztetésről
(jelzés fajtája mulasztott óraszám szerint, korcsoportos bontásban, megszüntetett eljárások ok szerint, folyamatban lévő eljárások, támogatás
jogerős szüneteltetésének kezdeményezése rászorultság szerint, felülvizsgálat eredménye, eseti gondnokok személye szerint)
(9) Járási hivatal:adatok a családi jogállás rendezéséről,
(10) Járási hivatal:adatok a kapcsolattartási ügyekről (szakellátásban és abban nem részesülő gyermekek esetében a szabályozás módja és
végrehajtása szerint)
(11) Járási hivatal:szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítások adatai,
(12) Járási hivatal:a gyámhatóság által kezdeményezett büntetőeljárások adatai az eljárást kiváltó ok és az ítélet formája szerint,
(13) Járási hivatal:adatok a hozzátartozók közötti erőszakkal kapcsolatos családvédelmi koordinációs feladatokról,
(14) Járási hivatal:adatok a tárgyévben nevelésbe vett kiskorúakról ( a nevelésbe vétel oka szerinti bontásban)
(15) Járási hivatal:a tárgyév folyamán kezdeményezett nevelési felügyeletek adatai,
(16) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozási esetek száma az utógondozó személye szerinti bontásban

(17) Járási hivatal:a tárgyév folyamán elrendelt utógondozói ellátások adatai (nem, gondozási hely és elutasított kérelmek szerint)
(18) Járási hivatalok:családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett gyermekek adatai
(19) Járási hivatalok:harmadik személyként vagy családba fogadó személyként nyilvántartott személyek adatai
(20) Járási hivatal:adatok a gyámság alatt álló kiskorúakról (a gyám személye és a gyámok típusa szerint (nevezett, gyámságból kizárt,
számadásra kötelezett, külön információk a családba fogadó vagy harmadik személynél elhelyezett kiskorúakról), a gyermekvédelmi gyámság
intézményének jellemzői.
(21) Járási hivatal:gondnokság alatt állók adatai (gondnokság típusa, gondnokoltak életkor és nem szerinti bontásban, a gondnokság alá helyezés
felülvizsgálat, a választójogból való kizárás, a gondnok személye és munkaviszonya, támogatott döntéshozatal adatai),
(22) Járási hivatal:a gyámhatóságnál nyilvántartott vagyoni ügyek adatai (ingó- ingatlanügyek, betétállományok, kötvények),
(23) Járási hivatal:a tárgyévben lezajlott örökbefogadások és felbontások adatai (gondozási forma szerint)Az örökbefogadásra alkalmasnak
nyilvánított házaspárok és egyedülállók adatai. A származás megismerésére irányuló kérelmek adatai. Örökbefogadás utánkövetésének
adatai, Örökbefogadás előkészítésének adatai.
(24) Járási hivatal:adatok a gyermektartásdíj kifizetésekről (eljárások száma, megelőlegezések száma, kifizetések összege és időtartama szerint),
(25) Járási hivatal:otthonteremtési támogatásként kifizetett összegek a befektetés típusa szerint és a részesülők életkora szerint,
(26) Járási hivatal:adatok az adott évben gyermekvédelmi szakellátásba került kiskorúakról (a gyermek vér szerinti családi összetétele, a
testvérei/féltestvérei lakóhelye, az adott gyermek iskolai eredményei, a sajátos nevelési igénye és beilleszkedési, tanulási, magatartási
nehézsége szerint),
(27) Járási hivatal:a közvetítői eljárás elrendelésének adatai,
(28) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:a gyámhatósági ügyeket intézők száma (iskolai végzettség, továbbtanulási adatok szerint)
(29) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:koordinátorok száma iskolai végzettség szerint

33583
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1210

(30) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:ügykezelők száma,
(31) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás és bentlakásos gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szakellátások engedélyezése szolgáltatói nyilvántartásba vétele
(32) Fővárosi és megyei kormányhivatalok:hivatásos gondnokok és támogatók adatai

1215 Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól

(1)

A közigazgatási egységek (községek, városok, fővárosi kerületek) területátcsatolásban érintett területeinek alapvető adatai (az átadó és átvevő
település neve, az átadásban érintett terület nagysága, az átadott terület településrészekre vonatkozó adatai (változás előtt és után), valamint
az érintett terület legutolsó népszámláláskor összeírt címei és azonosítói.

1470 Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

(1)

Az Európai Uniós és egyéb országokkal lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelem (import, export) valamint reexport eFt-ban megadott értéke
időszak (negyedév), törzsszám, cégnév, forgalmi irány, szolgáltatás kategóriánként, ország (országkód) szerint.

1511 Jelentés a javítóintézetek helyzetéről

(1)
(2)
(3)

A javítóintézetek férőhelyeinek száma
A javítóintézeti csoportokra vonatkozó adatok
A javítóintézetekben jogerős ítélettel bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, az elkövetett bűncselekmény
típusa és a távozás helye szerint
A javítóintézetekbe előzetes letartóztatással bekerülők száma életkor, a bekerülést megelőző állapotok, a családi állapot, tartózkodási hely, a
feltételezett bűncselekmény típusa és a távozás helye szerint
A tárgyévben a javítóintézetben jogerős ítélettel és előzetes letartóztatással elhelyezettek száma az oktatásban, képzésben, foglalkoztatásban
való részvétel szerint az év folyamán
A javítóintézetben a jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak statisztikai állományi létszáma
A javítóintézetben egyéb munkakörben alkalmazottak száma
A javítóintézetekből szökést elkövetők száma és a szökés alatt elkövetett bűncselekmény típusa szerint

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9) A javítóintézetben jogerős ítélettel és előzetes letratóztatottként elhelyezett növendékek családi reszocializációját segítő tevékenységek adatai
(10) A javítóintézetben lefolytatott fegyelmi eljárásra vonatkozó adatok
(11) A biztonsági elkülönítésre vonatkozó adatok
(12) A jutalmazásra és büntetésre vonatkozó adatok

1620 Jelentés a kábeltelevíziós szolgáltatásról

(1)
(2)
(3)
(4)

Kábeltelevízió szolgáltatókra vonatkozó gazdasági, pénzügyi és technikai adatok
Kábeltelevízió előfizetők és a kábeltelevíziós hálózatba kötött lakások száma
Szolgáltatott programcsomagok és műsorok adatai
Kábeltelevíziós szolgáltatás (bekapcsolt lakások száma) településsoros bontása

1633 A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

(1)
(2)
(3)

Adott hónapban a sorsolási játékokból, totóból és egyéb fogadásokból származó bevételek
Adott hónapban a sorsolási játékokra, totóra és egyéb fogadásokra kifizetett nettó nyereményösszeg
Adott hónapban az Eurojackpot játékot érintő mutatók (árbevétel, nettó hazai nyeremények, nyeremény szja, bruttó hazai nyeremények,
kompenzáció tárgyhét társaságoktól, kifizetés a letéti számláról, befizetés a letéti számlára, kompenzáció és letéti számlák tranzakció
egyenlege, bruttó nyeremény könyvelt hazai egyenlege, nyereményarány bruttó hazai aránya (%), Eurojackpot partnerséggel kapcsolatos
költségek)

(1)
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(2)

Hitelintézetek és hitelintézeti fióktelepek mérleg és eredménykimutatás adatai, pénzügyi vállalkozások és pénzügyi tevékenységet folytató
egyéb szervezetek mérleg és eredménykimutatás adatai
Garancia alapok éves jelentése

1600 Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1639 Távközlési és műsorszórási teljesítmények

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Műsorszórás adásideje
Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetekhez tartózó vezetékes telefonhívások adatai (száma és időtartama,
a hívás fajtája és előfizető típusa szerint)
Mobil telefonhívások adatai (száma és időtartama, a hívás fajtája szerint)
Mobil adatforgalom adatai (típus szerint)
Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek távközlési szolgáltatásból származó nettó árbevétele
Távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek adatai a vezetékes vonalakról ill. mobiltelefon előfizetések
számáról
A távközlési szolgáltatást, illetve IP-hangátvitelt nyújtó gazdasági szervezetek kezdeményezett nemzetközi hívásainak percideje (a hívott
ország szerint)

1646 Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként

(1)
(2)

A kiskereskedelem eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként
A vendéglátás eladási forgalmának megoszlása árucsoportonként

1652 Jelentés az időszaki sajtókiadásról

(1)
(2)

A sajtótermékek megjelenési száma, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként
A sajtótermékek példányszám adatai, megjelenési gyakoriság, témakör és megjelenési nyelv szerint, negyedévenként

1653 Jelentés a könyvkiadás adatairól

(1)
(2)

A kiadott művek száma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként

1654 A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

(1)

A Magyarországon üzemben lévő 3,5 tonna és azt meghaladó teherbírású tehergépjárművek és a vontatók közúti teherszállításának belföldi
és nemzetközi teljesítményei

1658 Statisztikai jelentés a vállalkozási tevékenységet nem
folytató bevett egyházak részére

(1)

Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint
Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak pénzügyi adatai (bevétel főtevékenység szerint; kiadás főtevékenység
szerintberuházás főtevékenység szerint)
Vállalkozási tevékenységet nem folytató bevett egyházak munkaügyi adatai (főállásban foglalkoztatottak száma és keresete; részmunkaidősök
száma és keresete; megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak száma és keresete)

(2)
(3)

1659 Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi
területén működő, infrastrukturális szolgáltatást nyújtó
gazdasági szervezetekről

(1)
(2)
(3)
(4)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

A kiadott művek példányszáma, műfaj, nyelv, szerző nemzetisége szerint, negyedévenként

A települési önkormányzat illetékességi területén köztisztasági tevékenységet végző szervezetek azonosító adatai
A települési önkormányzat illetékességi területén ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást végző szervezetek azonosító adatai
A települési önkormányzat illetékességi területén fürdőszolgáltatást nyújtó szervezetek azonosító adatai
A települési önkormányzat illetékességi területén kábeltelevíziós szolgáltatást nyújtó szervezetek adatai

33585

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33586

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1696 A család- és gyermekjóléti szolgáltatások adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Szolgálatok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
Szolgálatok: Az ellátottak adatai településenként (gondozás formája, nem, korcsoport, gazdasági aktivitás, iskolai végzettség, problémák
szerint)
Szolgálat: Adatok az átmeneti gondozásban részesülő gyermekek családjával végzett gondozási tevékenységekről
Szolgálatok: Az elvégzett szakmai tevékenységek adatai
Szolgálatok: A prevenciós és egyéb szolgáltatások adatai
Szolgálatok: A jelzőrendszer tagjai által az év folyamán küldött jelzések száma

Szolgálatok: Az újként keletkezett gondozási esetek száma a kapcsolatfelvétel módja szerint
Szolgálatok: Adatok a veszélyeztetett kiskorúakról
Szolgálatok: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
(10) Központok: A jogszabályban előírt munkakörben foglalkoztatottak adatai
(11) Központok: Az ellátottak adatai (gondozás formája, nem, korcsoport)
(12) Központok: A központ speciális szolgáltatásainak adatai (a szolgáltatás típusa, a rendelkezés és a szolgáltatásban részesülők száma szerinti
bontásban)
(13) Központ: Hatósági intézkedések jellemzői és az azzal érintett kiskorúak adatai (korcsoport, ellátás típusa, tevékenység típusa, lakóhely)
(14) Központ: Bántalmazott és elhanyagolt kiskorúak adatai
(15) Központ: A szociális diagnózissal kapcsolatos szakmai tevékenység adatai
1710 Bejelentési és módosító lap a gazdasági szervezetek
névjegyzékének összeállításához

1725 Repülőterek forgalmi adatai

(1)
(2)

Új szervezet azonosító adatai (név, adószám, székhelycím)
Új szervezet elérési adatai (levelezési és email cím, telefonszám)

(3)
(4)

Létszám (megalakulás első évében)
Személyi adatok (Felelős vezető adatai; Hozzájárulás a szervezet felelős névének, telefonszámának közzétételéhez)

(1)

A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban

(4)

Légi járatok adatai
Utasforgalom adatai
Áru- és postai küldemények forgalmának adatai

1726 Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

(1)
(2)

Kereskedő adatai (statisztikai törzsszám; a kistermelő regisztrációs száma (őstermelői igazolványszám); név; székhelycím)
A kereskedelmi tevékenység adatai (kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások üzletei a tevékenység helyszíne vagy a kereskedelmi
tevékenység formája és jellege szerint; az üzletek alapterülete)

1728 Jelentés a települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó
közigazgatási és területváltozásokról

(1)

A települési önkormányzatok hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozások

1751 Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

(1)

Energiaszektor termékei (termelt mennyiség)
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(2)
(3)

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1758 A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei
Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási szolgáltatások
Mezőgazdasági feldolgozói tevékenység
Mezőgazdasági munkát végző fizetett munkaerő
Mezőgazdasági beruházások

1760 Az internetszolgáltatások negyedéves forgalmi adatai

(1)
(2)

Internetes előfizetések száma kapcsolati módonként részletezve
Internet szolgáltatók nettó árbevétele kapcsolati módok szerint részletezve

1761 Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

(1)
(2)

Az üzleti célú egyéb szálláshelyek vendégforgalmi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és belföldi bontásban
Az üzleti célú egyéb szálláshelyek kapacitás adatai (vendéglátók, szobák, ágyak, férőhelyek száma)

1764 Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

(1)

A szervezet jellemzőinek változása (elérési adatok, azonosító adatok, működési állapot, hozzájárulás a szervezet felelőse adatainak
közzétételére)
A szervezet pénzügyi- és létszámadatai (árbevétel, éves átlagos létszám)

(2)
1765 Jelentés az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjairól

(1)

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tagjainak száma, a befizetett tagdíjak összege, a fedezeti tartalékok nagysága a tagok születési éve, neme és
lakóhelye szerinti bontásban

1775 A gyermekjóléti alapellátások működési adatai

(1)
(2)
(3)

Átmeneti gondozás: Az ellátottak száma az ellátás kezdeményezője szerint
Átmeneti gondozás: Ellátottak száma az ellátást kiváltó probléma szerinti bontásban
Átmeneti gondozás: Ellátottak száma nem és korcsoport szerint
Átmeneti gondozás: Ellátottak és engedélyezett férőhelyek száma december 31-én (családok átmeneti otthonainál az ellátott szülők száma is)

(4)
(5)
(6)
(7)

(14)
(15)

Átmeneti gondozás: Ellátásból kikerülők száma a gondozás időtartama és a távozás helye szerint
Átmeneti gondozás: Ellátottak száma a gondozási hely változásai szerint
Átmeneti gondozás: Adatok a helyettes szülőkről
Átmeneti gondozás: Az átmeneti otthonokban a jogszabályban előírt munkakörökben foglalkoztatottak adatai
Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora,
szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan hátrányos helyezete)
Biztos kezdet gyerekház: A biztos kezdet gyerekházat rendszeresen igénybe vevő családok, háztartások adatai (család, háztartás szerkezete
és a gazdasági aktivitás szerint)
Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház gondozásából kilépő gyermekek adatai (távozás helye szerint)
Biztos kezdet gyerekház: A gyerekház foglalkoztatottjainak adatai
Tanoda: A Tanodát igénybe vevő gyermekek adatai az év folyamán (száma, kora, szükségletei, megállapított hátrányosan vagy halmozottan
helyzete, családi állapota)
Tanoda: A Tanoda foglalkoztatottainak adatai
Tanoda: A Tanoda működésének adatai

(1)

Internet hozzáférési szolgáltatásokból származó nettó árbevétel

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

1789 Éves jelentés az internetszolgáltatásokról

(2)
(3)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Web-jelenléttel kapcsolatos nettó árbevétel
Internet-előfizetések számának megoszlása településenként és kapcsolattípus szerint

33587

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33588

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1791 Baromfikeltetés

(1)
(2)

Keltetésre berakott tojások faj és tartási cél szerint
Naposbaromfi hasznosítása faj és tartási cél szerint

1799 Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek
Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások
Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
Környezetvédelmi beruházások jellemzői
Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
Melléktermékekből származó bevételek
Az adatszolgáltató szervezet jellemzői

1824 Takarmányok értékesítési ára

(1)

Mezőgazdasági termelők részére értékesített takarmányok mennyisége, értéke és átlagára

1826 Növényvédő szerek értékesítési ára

(1)

Mezőgazdasági termelők részére értékesített növényvédő szerek mennyisége, értéke és átlagára

1827 Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

(1)

Mezőgazdasági termelők részére értékesített állatgyógyászati készítmények mennyisége, értéke és átlagára

1831 Építőipari tevékenységek ára

(1)

Építési tételek egységára

1840 Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai

(1)
(2)

Számítógépek és a számítógépes hálózatok használata

(3)
(4)
(5)
(6)

Informatikai szakértők és informatikai ismeretek
Internetfelhasználás

(7)
(8)
(9) Elektronikus kereskedelem
(10) Az információs és kommunikációs eszközök állománya
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Felhő alapú számítástechnika (Cloud computing)
3D nyomtatás használata
Robotika használat
Számlázás
Big Data elemzés

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1845 Éves gazdaságstatisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Munkaügyi adatok (éves átlagos létszám, éves munkajövedelem, teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak által teljesített munkaórák
száma)
Értékesítés nettó árbevétele
Tárgyi eszközök eladásából származó bevétel
Anyag- és energiaköltség
Eladott áruk beszerzési értéke
Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

(8)

Egyéb költségek
Beruházási adatok (Épületek és egyéb építmények, Belföldi és import gépek, berendezések, Belföldi és import gyártású járművek, Ültetvények,
erdők, tenyész- és igásállatok, föld telek és más nem termelt tárgyi eszközök beruházási értéke)

1846 Székhely és telepi adatok

(1)
(2)

Éves átlagos állományi létszám
Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés

1852 Üzletek és más telepek adatai

(1)

Üzletek és telepek adatai

1868 Jelentés a lakossági lakáshitelezési tevékenységről

(1)
(2)
(3)

Tárgyidőszakban engedélyezett lakáshitelek
Tárgyidőszak végén fennálló lakáshitel állomány

(1)
(2)

Tej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők
Tehéntej alapú tejtermékek termelése

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

(1)
(2)

Tej és tejtermékek termelése, felvásárlása és felhasználása, beltartalmi jellemzők
Tejtermékek (tehén, juh, kecske) termelése és felhasználása, árbevétel

1892 Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról

(1)
(2)

A környezetvédelmi szolgáltatást végző vállalkozásnak fizetett összegek

1869 Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Tárgyidőszakban folyósított lakáscélú hitelek

Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvédelmi ráfordítások: a környezetvédelmi tevékenység folyó ráfordításai és egyéb folyó
ráfordítások
Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozása
Környezetvédelmi beruházások
Környezetvédelmi beruházások finanszírozása
Melléktermékekből származó bevételek
Az adatszolgáltató szervezet jellemzői
Környezetvédelmi termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása: közvetlen és integrált
Saját célra előállított környezetvédelmi termékek és szolgáltatások

33589

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33590

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
1933 Éves jelentés a beruházások összetételéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Épület- és egyéb építményberuházások összetétele építménycsoportonként
Épület- és egyéb építményberuházások részét képező egyéb költségek és szolgáltatások beruházási értéke
Gép-, berendezés- és járműberuházások összetétele termékcsoportonként
Saját kivitelezésben végzett beruházások értéke

(6)

Felújítások értéke
Selejtezési adatok

1962 Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján

(1)

Az Európai Összehasonlítási Programban kijelölt termékek és szolgáltatások fogyasztói árai

1965 Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről

(1)
(2)
(3)

A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai üzemeltetőre és egységre vonatkozóan
A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek adatai: SZÉP kártya elfogadása, szálláshely típusa
A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek kapacitás adatai (szobák, férőhelyek, területegységek száma)
A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek vendégforgalomi adatai (vendégek és vendégéjszakák száma) külföldi és
belföldi bontásban havonta
A nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi, szabadidős szálláshelyek árbevétel adatai

(4)
(5)
1966 Jelentés a repülőterek forgalmáról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A megfigyelt repülőterek adatai kereskedelmi-, illetve nem kereskedelmi célú forgalom szerinti bontásban
Légi járatok adatai: kiindulási, illetve érkezési repülőtér neve, ICAO-kódja, IATA-kódja, országa, menetrend szerinti, illetve nem menetrend
szerinti járat, utasszállító, illetve áruszállító járat, szállító légitársaság neve, ICAO-kódja, szállító repülőgép ICAO-kódja, azonos jellegű járatok
száma
Utasforgalom
Áru- és postai küldemények forgalma
Rendelkezésre álló férőhelyek

(1)
(2)

A szervezet tevékenységében résztvevők FEOR főcsoportok szerinti létszáma

2010 Intrastat kiszállítás

(1)

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, partner ország,
fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2011 Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

(1)

Magyarországról az Európai Unió más tagállamaiba szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, partner ország, fuvarozási
mód és ügylettípus szerint

2012 Intrastat beérkezés

(1)

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége, számlázott és statisztikai értéke árucikkek, származási
ország, partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2013 Intrastat beérkezés, egyszerűsített

(1)

Az Európai Unió más tagállamaiból Magyarországra szállított termékek mennyisége és számlázott értéke árucikkek, származási ország,
partner ország, fuvarozási mód és ügylettípus szerint

2016 A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai

(1)
(2)
(3)

Működési bevételek a szolgáltatás jellege és a finanszírozók szerint
Ráfordítások a szolgáltatás jellege és költségnemek szerint

2009 Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

Üres álláshelyek száma a FEOR főcsoportok szerinti bontásban
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Tárgyévi beruházások a szolgáltatás jellege szerint

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2023 Kérdőív a szociális szolgáltatásokról és
gyermekellátásokról

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek jellemzői (azonosító adatok, telephely, szolgáltatás és
annak működési formája)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásba bevont település neve, a településen nyújtott ellátások jellemzői (ellátás típusa, ellátás
működési formája)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító intézmény fenntartójának adatai (törzsszáma, neve, típusa)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást biztosító szervezet gazdálkodásának módja és integráltsága (szervezeti felépítése)
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást, szolgáltatást nyújtó szervezetek munkaügyi adatai (statisztikai állományi létszám,
természetes létszáma, foglalkoztatottak szakképzettsége)

2076 Jelentés a működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört
módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett
szálláshelyekről, az egyéb szálláshelyek kivételével

(1)

A működést kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított kereskedelmi és nem üzleti céllal üzemeltetett szálláshelyek adatai:(a
nyilvántartásba vétel indoka;a szálláshely nyilvántartási száma;a nyilvántartásba vétel időpontja;a szálláshely jellege, jelzőszáma, minősítése;a
szálláshely neve, címe, nyitvatartása;szobaszám;férőhelyszám;a szálláshelyet üzemeltető szolgáltató neve, statisztikai törzsszáma)

2095 Jelentés az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek,
pszichológusok egészségügyi szakvizsgáiról

(1)

Szakképesítést szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, pszichológusok száma szakképesítésenként, nemek szerint

2120 Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

(1)

Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a
szolgáltatás jellege szerint: gyógyító ellátás,rehabilitációs célú és hosszú ápolási idejű ellátás,kiegészítő szolgáltatások,egészségügyi termékek
a járóbeteg ellátásban,prevenció és népegészségügyi ellátás,egészségügyi adminisztráció,egyéb és tőkefelhalmozás
Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi kiadásai a
szolgáltató intézmény szerint: kórházak és ápolási intézetek,járóbeteg ellátás,egészségügyi termékek szolgáltatói,népegészségügyi
intézmények,nem egészségügyi ágazatba sorolt intézmények
Az egészségügyi intézményeket felügyelő, illetve egészségügyi szolgáltatásokat finanszíró költségvetési szervek egészségügyi bevétele a
finanszírozás forrásai szerint,államháztartás,magánszektor (társaságok, non-profit intézmények, háztartások)

(2)
(3)
2130 Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

(1)
(2)

A belföldi és külföldi partnereknek nyújtott reprezentáns szolgáltatások negyedéves kibocsátási (egység) ára
Az érintett szolgáltatáscsoportok TESZOR'15 szerinti 6 és 4 számjegyű előző évi belföldi és export árbevétele

2131 A vasúti szállítás negyedéves adatai

(1)
(2)

Áruszállítási teljesítmények; Fuvardíjbevétel (bruttó)
Személyszállítási teljesítmények; Menetdíjbevétel (bruttó)

2132 Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

(1)
(2)
(3)

A termékinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, a termék újdonságfoka)
Az eljárásinnovációra vonatkozó információk (fejlesztő, az eljárás újdonságfoka)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

A folyamatban lévő vagy félbehagyott innovációk száma
A termék és eljárásinnovációval összefüggő tevékenységek, ráfordítások és támogatások
Az innovációs tevékenységet segítő információforrások és azok jelentősége
Az innovációs együttműködésben résztvevő partnerek típusai
Az innováció céljai, a célok fontossága
A szervezeti innovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)
A marketinginnovációra vonatkozó információk (típusai, céljai, azok fontossága)

(9)
(10) A gazdasági szervezet főbb adatai (foglalkoztatottak száma, árbevétel)
2146 Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

(1)
(2)

Az üzleti szolgáltatások árbevételének megoszlása szolgáltatási termékek szerint
A szolgáltatási termékhez tartozó árbevétel felosztása hazai és export árbevételre, külön feltüntetve az EU-ba történő export árbevételt is,
valamint a nem lakosság felé történő értékesítést

33591

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33592

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2157 Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről

(1)
(2)
(3)

Átlagos állományi létszám
Szakosodott egységek teljesítményadatai
Szakosodott egységek beruházásadatai

2160 Vízi, légi és csővezetékes szállítási teljesítmények

(1)
(2)

Negyedéves áruszállítási teljesítmény- és fuvardíjbevétel adatai, belföldi és külföldi bontásban
Negyedéves helyközi és helyi személyszállítási teljesítmény- és menetdíjbevétel adatai belföldi és külföldi, illetve menetrend szerinti és nem
menetrend szerinti bontásban

2161 A vasúti személyszállítás adatai

(1)
(2)
(3)
(4)

Nemzetközi vasúti kimenő és bejövő személyszállítás országonként
A vasúti személyszállítás megoszlása kilométer-övezetek szerint
A vasúti személyszállítás megoszlása kocsiosztály szerint
A vasúti vonatmozgások

(5)

Bevételek

2193 Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

(1)

Magyarország és az Európai Unión kívüli országok között lebonyolított termékforgalom (import és export) mennyisége és értéke árucikkek,
partnerországok, fuvarozási mód, ügylettípus, vámeljárás, vámpreferencia, számlázási pénznem szerint

2210 Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről

(1)

A központi költségvetésben kutatás, fejlesztési célokra tervezett illetve az abból kutatás, fejlesztési célokra ténylegesen kifizetett összegek
társadalmi, gazdasági célok szerinti bontásban

2218 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

(1)

Földterület használat szerint

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Gombatermesztésre használt alapterület
Szántóterület hasznosítása
Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös és gyepterületek megyénkénti elhelyezkedése
Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban

Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
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(7)
(8)
(9)

Földforgalmi adatok
Üvegház és fólia alapterülete

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2219 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
Gyepgazdálkodás és nádtermelés
Faiskolai termékek területe
Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás
Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
Bortermelés
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Mezőgazdasági termelési módszerek
Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
(10) Élőállat-vágás
(11) Tyúktojás termelés
(12) Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése
(13) Mezőgazdasági munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
2234 Adatszolgáltatás PPP projektekről

(1)

Az egyes PPP projektek üzemeltetése: szolgáltatási díj, hatályos szerződés, üzemeltető, monitoring rendszer

2235 Havi teljesítménystatisztikai jelentés

(1)

Ipari teljesítmény adatok
Ipari rendelés adatok

(2)
(3)
(4)

Építőipari teljesítmény adatok
Építőiparon kívüli tevékenység árbevétele

33593

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33594

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2236 Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(14)

Belföldi értékesítés árbevétele
Export értékesítés árbevétele
Értékesítés nettó árbevétele
A termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs és jövedéki adó
Eladott áruk beszerzési értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Fizetett bérmunkadíj
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
Saját termelésű készletek állománya

Összes termelési érték
Vásárolt készletek állománya
Anyag- és energiaköltség
Egyéb szolgáltatások értéke
(15) Saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor megfizetett
jövedéki adó
2237 Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

2238 Havi munkaügyi jelentés

(1)
(2)
(3)

Minisztériumoknál és önkormányzatoknál: a teljesített beruházás szakágazata
Nemzetgazdasági beruházások
Használt tárgyi eszközök

(4)
(5)

Pénzügyi lízing-szerződések
Immateriális javak

(1)

Létszám
Kereset és munkajövedelem
Teljesített munkaórák száma

2239 Éves teljesítménystatisztikai jelentés

(1)

Gazdasági szervezetek teljesítményadatai

2240 Éves beruházásstatisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)

Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások
Pénzügyi lízing-szerződések adatai

(4)
(5)
(6)
2241 Éves munkaügyi jelentés

(1)
(2)
(3)

Tárgyi eszközök hosszú távú bérletének és operatív lízingjének jellemzői
Az immateriális javak tárgyévi változásainak jellemzői
A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése
Értéktárgyak tárgyévi változásai
Létszám
Kereset és munkajövedelem
Teljesített munkaórák száma
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(2)
(3)

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2253 Jelentés a magyarországi mozikról

(1)
(2)

2254 Jelentés a befejezett filmekről

(1)
(2)
(3)
(4)

A magyarországi mozik: jellege; A mozitermek (vetítővásznak) száma; A mozi befogadóképessége; A működés módja; A működés jellege; A
gazdálkodás módja; A fenntartó/üzemeltető típusa; A vetített filmek száma; Előadások száma; Látogatások száma; Jegybevétel
A magyarországi mozik forgalmazási adatai
Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek száma adathordozó típusonként és kategóriánként
Az év folyamán befejezett egész estés és rövidfilmek műsorideje
Az év folyamán befejezett koprodukciós filmek száma
Az év folyamán elkészült filmek cím szerinti felsorolása

(1)
(2)

Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú bevételek adatai

2256 Részletes kimutatás az Európai Uniótól kapott
támogatásokról és azok kifizetéseiről prioritásonként

(1)

A mindenkori zárszámadásban megjelenő sorok, a részletes bontást tartalmazó forrásadatokkal kiegészítve.

2257 A támogatott lakhatás adatai

(1)
(2)
(3)
(4)

Engedélyezett férőhelyek száma
Az ellátottak száma nem és korcsoport szerint
Tárgyévben az ellátásból kikerültek és az ellátásba bekerültek száma

2255 Támogatás értékű havi EU-transzferek prioritásonként

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
2262 Katonai célú eszközök adatai

(1)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Támogatás értékű havi EU-transzferek működési felhalmozási célú kiadási adatai

Térítési díjat fizetők száma
Térítési díjból eredő bevétel
Működési költség alakulása
Napközbeni szociális szolgáltatásban részesülők
Az ingatlan adatai
Az ellátottak cselekvőképességük szerint
Az ellátottak foglalkoztatására vonatkozó adatok
Fegyverrendszerek beszerzési értéke és átlagos várható életkora: Az előző és tárgyévre vonatkozó Zárszámadás (illetve költségvetés) szerint
részletezett adatok állóeszköz és készlet bontásban. Az eszközbeszerzések élettartam és szerződéstipusonkénti kimutatása.

33595

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33596

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2375 Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Szántóföldi növények, zöldségfélék termesztése és felhasználása
Gyepgazdálkodás és nádtermelés
Faiskolai termékek területe
Szőlő-és gyümölcstelepítés és kivágás
Szőlő-és gyümölcstermesztés, termékek mérlegszerű elszámolása
Bortermelés
Mezőgazdasági termelési módszerek
Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
Élőállat-vágás
Tyúktojás termelés
Tej és tejtermékek termelése, feldolgozott tejtermékek termelése

Munkaerő
(14) Mezőgazdasági szolgáltatás
(15) Mezőgazdasági beruházások
(16) Mezőgazdasági tevékenységek ráfordítása
(1)

Regiszterkarbantartó adatok (pl. azonosító adatok és a vállalatcsoportra vonatkozó információk)

2414 Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése

(1)
(2)

Gazdasági szervezetek teljesítményadatai
Gazdasági szervezetek beruházási adatai

2417 Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)

(1)

Földterület használat szerint
Földforgalmi adatok
Üvegház és fólia alapterülete
Gombatermesztésre használt alapterület
Szántóterület hasznosítása

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

Szántóföldi növények és zöldségfélék vetésterülete
A gazdaság által használt szántó, szőlő, gyümölcsös és gyepterületek megyénkénti elhelyezkedése
Állatállomány darabszáma fajok szerinti bontásban
Fő állatfajokat érintő állatállomány-változás
Élőállat-vágás

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

2394 Éves regiszterkarbantartó kérdőív

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Központi Statisztikai Hivatal
2419 Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017

(1)
(2)
(3)
(4)

Gazdaságra vontakozó információk
Ültetvény területe
Ültetvény jellemzői

(5)
(6)

Fajtamegoszlás
Termőképesség
Gazdálkodási módszerek

2438 Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

(1)
(2)

Az értékesített termékek fogyasztói ára
Az értékesített termékek mennyisége

2439 Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének
feltérképezése, 2017

(1)
(2)
(3)
(4)

Általános információk
A vállalkozás hazai tevékenysége
Az üzleti funkciók kiszervezése belföldön

(5)
(6)
(7)

Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezése
A kiszervezést motiváló tényezők és a kiszervezés korlátai
Üzleti funkciók visszaszervezése külföldről Magyarországra
Üzleti funkciók beszervezése külföldről Magyarországra

2444 Jelentés a Szolgáltató Központok (Shared Services
Centers - SSC-k) tevékenységéről

(1)
(2)

Létszám, kereseti adatok

2445 Jelentés a startup vállalkozások tevékenységéről

(1)
(2)
(3)
(4)

Az alapításra, alapítókra vonatkozó kérdések
A vállalkozás működésére vonatkozó kérdések
A foglalkoztatottakra vonatkozó kérdések
Elégedettség a politikai, jogi környezettel valamint vállalkozása gazdasági helyzetével

2450 Jelentés az Állami Digitális Megoldások exportjáról

(1)

Az adott szerv által birtokolt/használt, HDML-ben szereplő megoldások száma. Ebből: előkészületben lévő exportértékesítés, folyamatban lévő
exportértékesítés, teljesített exportértékesítés
Export szerződéses értéke, projektek, száma
Export célországok neve, száma
Export finanszírozás forrása
Export érdekében történő munkerő ráfordítás

(2)
(3)
(4)
(5)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Az SSC tevékenység keretében nyújtott szolgáltatások típusai és jellemzői

"

33597

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''2. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

33598

2. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Belügyminisztérium
1219

Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

AGY Évenkénti

1222

Személy- és járműforgalmi jelentés

AGY Havonkénti

központi katasztrófavédelmi szerv (a központi,
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján)
rendőrség

1224

Közlekedésrendészeti statisztika

AGY Havonkénti

Országos Rendőr-főkapitányság

1225

Közbiztonsági tevékenységi statisztika

AGY Havonkénti

Országos Rendőr-főkapitányság

1226

Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

AGY Havonkénti

rendőrség

a tárgyidőszakot követő hó 5.
munkanap
a tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó
nyolcadik munkanap
a tárgyidőszakot követő hó 5.

1228

Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika (azonos a Legfőbb
Ügyészség 2341 számú adatgyűjtésével)
A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő
statisztikája

AGY Eseményhez kötődő

rendőrség, Legfőbb Ügyészség, Nemzeti Adó-és
Vámhivatal

a tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő február 18.

1741

Beépített tűzvédelmi berendezések

AGY Évenkénti

2349

Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelői tevékenységről

központi katasztrófavédelmi szerv (a központi,
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján)
központi katasztrófavédelmi szerv (a központi,
területi és helyi katasztrófavédelmi szervek adatai
alapján
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

1740

AÁ Félévenkénti

a tárgyévet követő február 18.
692/2011/EU

Rendelet

a tárgyévet követő február 18.
a tárgyfélévet követő hó 10.
nap
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nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Belügyminisztérium
(1)
(2)
(3)

Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint

1222 Személy- és járműforgalmi jelentés

(1)

A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok

1224 Közlekedésrendészeti statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Szabálysértési feljelentések száma
Büntetőfeljelentések száma

1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Helyszíni bírságolások (fő, forint)
Helyszínen elvett vezetői engedélyek,forgalmi engedélyek, hatósági jelzések száma
Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal
kapcsolatos adatok [Kkt. 20. §bekezdés c), d) pontok]
Közlekezési bírságok [Kkt. 20.bekezdés k) pont]
Egyéb előírások [Kkt. 20. §bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]

(7)
(8)
(9) Alkoholos állapot vizsgálat
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(12) Légirendészeti tevékenység
(13) Vízirendészeti tevékenység
1225 Közbiztonsági tevékenységi statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(14)
(15)

Szabálysértési feljelentések száma
Büntető feljelentések száma
Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
Helyszíni bírságolások (fő, forint)
Alkoholos állapot vizsgálat
Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés)
Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások)
száma
Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)

33599

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33600

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Belügyminisztérium
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Büntetőfeljelentések száma bűncselekmények szerinti bontásban
Feljelentés kiegészítések száma bűncselekmények szerinti bontásban
Feljelentés elutasítások száma bűncselekmények szerinti bontásban
Nyomozás elrendelések száma bűncselekmények szerinti bontásban
Feljelentések tárgyában tett egyéb intézkedések
Nyomozás felfüggesztése, illetve nyomozás megszüntetése után továbbfolytatott nyomozások száma bűncselekmények szerinti bontásban
Ügyész utasítása alapján továbbfolytatott nyomozások száma bűncselekmények szerinti bontásban
Folyamatban lévő nyomozások száma a nyomozás időtartama és bűncselekmények szerinti bontásban
Nyomozás felfüggesztések száma a befejezés módja és bűncselekmények szerinti bontásban
Nyomozás megszüntetések száma a befejezés módja és bűncselekmények szerinti bontásban
Vádemelési javaslattal befejezett nyomozás száma bűncselekmények szerinti bontásban
Bíróság elé állítások száma bűncselekmények szerinti bontásban

Befejezett nyomozások száma a nyomozás időtartama és bűncselekmények szerinti bontásban
(14) Elrendelt őrizetbe vételek száma (bűnügyi, közbiztonsági, szabálysértési)
(15) Elrendelt előzetes letartóztatások száma
(16) Elrendelt lakhelyelhagyási tilalmak száma
(17) Elrendelt házi őrizetek száma
(18)
(19)
(20)
(21)

Elrendelt távoltartások száma
Elrendelt megelőző távoltartások és ideiglenes megelőző távoltartások száma
Elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelések száma
Rendkívüli haláleset miatt indított eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
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(22) Rendkívüli haláleset miatt folyamatban levő eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
(23) Rendkívüli haláleset miatt befejezett eljárások száma befejezés módja és esetkörök szerinti bontásban
(24) Tulajdon elleni szabálysértés miatt tett feljelentések száma szabálysértések szerinti bontásban
(25) Folyamatban levő tulajdon elleni szabálysértések száma szabálysértések szerinti bontásban
(26) Befejezett tulajdon elleni szabálysértések száma a befejezés módja és szabálysértések szerinti bontásban

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Belügyminisztérium
1228 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika (azonos a Legfőbb Ügyészség 2341 számú
adatgyűjtésével)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és
megtérült összege, megtérülésének módja
Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága,
foglalkozása
A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek
száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet
tevékenysége körében követték-e el
A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
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(15)
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés,
bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
sem
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása,
lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként
nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja

33601

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33602

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Belügyminisztérium
1228

(32) Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
(33) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
(34) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
(35) Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1741 Beépített tűzvédelmi berendezések

(1)
(2)

Katasztrófavédelmi szervek ellenőrzési adatai
Katasztrófavédelmi szervek közérdekű bejelentései és panaszügyei
Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó hatósági ügyek
Katasztrófavédelmi szervekhez tartózó szakhatósági ügyek
Katasztrófavédelmi szervek által kezdeményezett szankciók
Katasztrófavédelmi szervek más tűzmegelőzési tevékenységgel összefüggő ügyei
Katasztrófavédelmi szervek tűzvizsgálati tevékenysége
Használatba vett beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések, valamint kiegészítőik adatai (berendezések megoszlás, típusa, jelzésadók,
szórófejek száma, oltóanyag mennyisége, típusa, vezérlések, stb.)
Befogadó létesítmény jellemzői (kockázati osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa)
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nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Belügyminisztérium
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenységről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban (a
tárgyidőszakot megelőző időszakról
folyamatban maradt ügyek száma, a tárgyidőszakban érkezett ügyek száma, a tárgyidőszakban befejezett ügyek száma, a tárgyidőszak végén
folyamatban maradt ügyek száma)
A tárgyidőszakban felnőtt korúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma ügyforgalmi bontásban
A tárgyidőszakban fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemények száma nemek szerinti bontásban
Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
Felnőtt korúakról büntetés-végrehajtási intézet megkeresése alapján készített környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
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Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma ügyforgalmi bontásban
Fiatalkorúakról készített büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői környezettanulmányok száma nemek szerinti bontásban
Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
Felnőtt korúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(13) Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
(14) Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
(15) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(16) Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
(17) Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
(18) Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
(19)
(20)
(21)
(22)

Visszaeső pártfogolt fiatalkorúak száma
Társadalmi kötődés programra vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

Társadalmi kötődés programban részt vett elítéltek száma nemek szerinti bontásban

Utógondozott felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(23) Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(24) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
(25) Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

"

33603

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''3. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

33604

3. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
Jelentés a felsőoktatási intézmények első
félévi és második félévi helyzetéről
Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú
szakképzettséget szerzett hallgatókról
Jelentés a közművelődési tevékenységekről

AGY Évenkénti

köznevelési intézmények

október 15.

AGY Évenként kétszeri

felsőoktatási intézmények

AGY Évenkénti

felsőoktatási intézmények

Első félévről: november 15.,
második félévről: április 15.
a tárgyévet követő január 20.

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő március 1.

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti

települési, munkahelyi, felsőoktatási és
szakkönyvtárak, nemzeti könyvtár
muzeális intézmények

a tárgyévet követő március 1.

1444

Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről
Jelentés a könyvtárak helyzetéről és
tevékenységéről
Muzeális intézmények adatai

valamennyi alapfeladatként közművelődési
tevékenységet folytató költségvetési szerv,
társadalmi civil szervezet, alapítvány,
közalapítvány, gazdasági társaság, vállalkozás,
egyéni vállalkozás
állatkertek vadasparkok kultúrparkok

1445

Jelentés a kiállításokról

AGY Évenkénti

kiállítást szervezők

a tárgyévet követő március 1.

1446

Jelentés a levéltárak működéséről

AGY Évenkénti

levéltárak

a tárgyévet követő március 1.

1447

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő január 31.

1451

Jelentés a hangversenyekről

AGY Évenkénti

1477

Az egészségügyi intézmények árinformációi

AGY Negyedévenkénti,
évenkénti

1485

Beszámoló jelentés a foglalkozásAGY Évenkénti
egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
Jelentés a DSA(5583), Besugárzó (Lineáris
AGY Eseményhez kötődő,
gyorsító 5815, Kobalt ágyú 5801), MRI (5101),
évenkénti
Gamma Kamera (5788), Kőzúzó (4411, 4417),
Mammográf (5534) , PET-CT (5790), SPECT
készülék (5790), Computer tomográf (5591),
Altatógép (2911,2921,2931), Lélegeztetőgép
(3001,3031) egészségügyi gépek és
műszerek állományának változásáról
Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak
AGY Havonként ill.
támogatott és nem támogatott
évenként
gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és országos
összesítésben)

EMTV. hatálya alá eső előadó-művészeti
szervezetek - színházak, szabadtéri színházak,
opera
Hangversenyszervező szervezetek, Emtv. hatálya
alá eső előadó-művészeti szervezetek, zenekarok, énekkarok
A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő
és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény, és az Országos Mentőszolgálat
foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző
orvosok
Állami tulajdonban, önkormányzati tulajdonban
vagy magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg intézményei

Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti
gyógyszertárak közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző részlegei (Nemzeti
Egészségbiztosítási Alapkezelő által)

a tárgyidőszakot követő
második hó 1.,ill. a tárgyévet
követő február 15.

1434
1435
1438

1441
1442

1501

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.
a t.negyedévet követő 1. nap,
és a tárgyévet követő június
30.
a tárgyévet követő február 15.
a tárgyhót követő hó 15., a
tárgyévet követő január 31.,
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1498

AGY Évenkénti

452/2008/EK
912/2013/EU
452/2008/EK
912/2013/EU
452/2008/EK
912/2013/EU

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1510

AGY Eseményhez kötődő

a szakképzésben vizsgát szervező intézmények

1514

Jelentés az egészségügyi szakképzésben
végzettekről
Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

AGY Havonkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

1570

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

AGY Évenkénti

az egészségügyi ellátást végző intézmények
(kórházak klinikák egészségcentrumok)
háziorvosok mentők

1572

Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és
fokozott expozíciós esetekről
Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási
és felújítási kiadásainak alakulásáról

AGY Évenkénti

1578

Jelentés a gyógyszertárakról

AGY Évenkénti

1626

Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

AGY Évenkénti

1913

Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők
gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól
valamint a gyógyszergyártók saját előállítású
termékeinek kiszállításairól
Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybevevőkről
Jelentés a táncegyüttesekről

AGY Havonkénti

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási
intézmények oktatási kiadásairól
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről
Jelentés a csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről

1576

1914
2179
2220
2395
2396

eseményt követő 30 napon
belül
a tárgyidőszakot követő hó
11.napja
a tárgyévet követő március 31.

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés
és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság
(1) A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi
fekvő és járóbeteg szakellátást nyújtó
egészségügyi intézmény, az Országos
Mentőszolgálat és az Országos Vérellátó Szolgálat.
(2) A települési önkormányzatok.
Valamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közreműködésével
A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a
tárgyévben MÁK számfejtési körből kilépett
települési önkormányzatok, ÁNTSZ, valamennyi
ÁNTSZ engedéllyel rendelkező, közszolgáltatásban
résztvevő egészségügyi szolgáltató (kivéve a
vállalkozási, vagy egyéni gazdasági tevékenység
formájában működő egészségügyi szolgáltatókat,
ha nem nyújtanak fekvő vagy járóbeteg
szakellátást).
valamennyi gyógyszergyártó és
gyógyszernagykereskedő

a tárgyévet követő március 10.

1893/2006/EK
1338/2008/EK

Rendelet
Rendelet

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

AGY Évenkénti

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

AGY Évenkénti

Emtv. hatálya alá eső előadó-művészeti
szervezetek - táncegyüttesek
A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények

a tárgynegyedévet követő
hónap 11. napja
a tárgyévet követő január 31.
a tárgyévet követő május 31.

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

452/2008/EK
912/2013/EU
883/2004/EK
987/2009/EK
883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő március 31.
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

OSZIR-Országos
Szakrendszeri
Információs
Rendszer

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyidőszakot követő hónap
15. nap

a tárgynegyedévet követő
hónap 11.
a tárgynegyedévet követő
hónap 11.

33605

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33606

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második
félévi helyzetéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;
továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása; pedagógiaiszakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)
Utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat adatai
Kiegészítő nemzetiségi nyelvoktatás adatai
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa)
karonként, képzési helyenként, munkarend szerint és szakonként
A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként
Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben
A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége
Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben
A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma
A felsőoktatási intézmények hallgatóinak térítési és juttatási adatai
Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben
Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága

1435 Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról

(1)

A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és
képzési szint szerint.

1438 Jelentés a közművelődési tevékenységekről

(1)

A közművelődési tevékenységet végző szervezetek adatai (A szervezet típusa, gazdálkodásának jellemzője, a tevékenység ellátásának
infrastruktúrája, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
A közművelődési tevékenység adatai: Alkotó művelődési közösségek; Klubok, körök, szakkörök; Tanfolyamok; Képzések;Ismeretterjesztés;
Táborok;Kiállítások, műsorok, rendezvények;Nemzetiségi közművelődési tevékenység; Szolgáltatások; Szakmafejlesztési aktivitás; Külső
szervek tevékenysége; Külföldiek részvétele a hazai programokban; Külföldön rendezett programok; Kiadott közművelődési ismerethordozók;
Székhelyen kívül végzett tevékenység;Székhely, telephely településen, de nem a tevékenységellátó infrastruktúrájában megvalósuló
programok

(2)
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(8)
(9)

Köznevelési intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága, iskolai könyvtár)
Adatok a köznevelési intézményekben dolgozó pedagógusok továbbképzésben való részvételéről
A köznevelési intézmény által ellátott óvodai, általános iskolai, szakközépiskolai, szakiskolai, gimnáziumi, szakgimnáziumi feladatok
alábontása: csoportok, osztályok, termek, gyermekek, tanulók, magántanulók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek
száma, tanévvégi létszámok, külföldi tanulók száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési
igényű gyermekek, tanulók száma, szakképzésben résztvevők száma szakképesítésenként, diákjóléti adatok, emelt szintű oktatásban
részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli ill. nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók,
mulasztási adatok
Alapfokú művészetoktatás jellemzői
Adatok a kollégiumi ellátásról

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és
kultúrparkok tevékenységéről

(1)
(2)
(3)
(4)

1442 Jelentés a könyvtárak helyzetéről és tevékenységéről

1444 Muzeális intézmények adatai

Állatkertek, vadasparkok és kulturparkok adatai állatállománya
Állatkertek látogatottságának jellemzői
Közművelődési tevékenység: klubok, körök, szakkörök, ismeretterjesztés, kiállítások, műsorok, rendezvények, szolgáltatások, oktatás, képzés,
kiadott ismerethordozók
Az állatkertek, vadasparkok és kulturparkok egyéb adatai (munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

A könyvtári telephelyek adatai ( száma, alapterület, nyitva tartás)
A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
A könyvtárhasználat adatai
Könyvtári programok és képzések
Adatok a könyvtár digitalizált anyagáról
A más településen (nem a székhelyen) működő szolgáltatóhelyek adatai
A könyvtárak adatai (Szakmai besorolás, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

(1)
(2)
(3)

Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói

(1)
(2)

Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai

(9)

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

1445 Jelentés a kiállításokról

(1)
(2)

Kortársművészeti kiállítások jellemzői (címe, helye, műfaja, látogatók száma)
A kiállítás szervező adatai (Munkaügyi adatok, pénzügyi adatok)

1446 Jelentés a levéltárak működéséről

(1)

A levéltári anyag feldolgozása
A levéltári anyag mennyiségének változása

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

A levéltári anyag rendezettsége
Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
A levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
A levéltár anyagáról készült biztonsági másolatok
A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, levéltári anyag kölcsönzése, digitális szolgáltatások
Tudományos és közművelődési feladatok
A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

33607

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33608

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

1451 Jelentés a hangversenyekről

(1)
(2)
(3)

1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi

1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatok munkájáról

A színházak és operák látogattottsági adatai jegyfajták szerint
Színházi (opera) bérletezés (bérletes előadások; látógatószám)
Színházi (opera) előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
Az év folyamán bemutatott és felújított darabok
A színház (opera) külföldi vendégszereplésének adatai
Vendégszereplő színházi (opera) társulatok adatai
A színház (opera) adatai (típusa, befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
Hangvereseny bérletezés adatai
Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai

(2)

Egészségügyi intézmények által vásárolt anyagok, termékek és szolgáltatások adatai (értéke beszerzési forrás, ártípus, felhasználási terület,
mennyiség és egységár szerint)
Adatok az egészségügyi intézmények éves dologi kiadásairól

(1)
(2)

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői

(1)

(3)
(4)
(5)
(6)

A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
Munkahigiénés feladatok
A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
Egészségmegőrző tevékenység

(1)

Jelentés a DSA(5583), Besugárzó (Lineáris gyorsító 5815, Kobalt ágyú 5801), MRI (5101), Gamma Kamera (5788), Kőzúzó (4411, 4417),
Mammográf (5534) , PET-CT (5790), SPECT készülék (5790), Computer tomográf (5591), Altatógép (2911,2921,2931), Lélegeztetőgép
(3001,3031) állományának változásáról (az állománynövekedés jogcíme, működési hely, származási ország, gyártó cég megnevezése,
gyártás éve, beszerzés és üzembe helyezés időpontja és a beszerzés értéke szerint, funkcionális vizsgálatok jellemzői.

1501 Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak támogatott és nem
támogatott gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és országos összesítésben)

(1)
(2)

(6)

Vényre kiadott közfinanszírozásban részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok jogcímenként
Vényre (orvosi vényre, állatorvosi vényre, külföldi vényre) kiadott közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerekre vonatkozó forgalmi
adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével)
Vény nélkül egészségügyi szakember részére kiadott, kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a
gyógyszer nevének és dobozszámának feltűntetésével
Vény nélkül kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok (a gyógyszer nevének és dobozszámának feltüntetésével)
Egészségügyi szolgáltató részére megrendelőlapra kiadott gyógyszerekre vonatkozó forgalmi adatok a gyógyszer nevének és a
dobozszámának feltüntetésével
Gyógyszertárakra vonatkozó gyógyszerforgalmi adatok megyénként és országos összesítésben

(1)
(2)

Az egészségügyi szakképzés adatai (formája és ideje; vizsga időpontja; kiadott bizonyítványok száma szakképesítések szerint)
Adatok az egészségügyi szakképzésben végzettekről (nem és állampolgárság szerint)

(3)
(4)
(5)

1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről
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1498 Jelentés a DSA(5583), Besugárzó (Lineáris gyorsító 5815,
Kobalt ágyú 5801), MRI (5101), Gamma Kamera (5788),
Kőzúzó (4411, 4417), Mammográf (5534) , PET-CT (5790),
SPECT készülék (5790), Computer tomográf (5591),
Altatógép (2911,2921,2931), Lélegeztetőgép (3001,3031)
egészségügyi gépek és műszerek állományának
változásáról

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről

(1)
(2)
(3)
(4)

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
Csecsemőgondozási díj adatai
Gyermekgondozási díj adatai
Gyógyszermérgezések adatai
Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
Növény-védőszer mérgezések adatai
Egyéb mérgezések adatai
Foglalkozási megbetegedések jellemzői (száma és gyakorisága kórformák szerint, megbetegedések száma nemzetgazdasági ágazatonként; a
betegségek oka szerint; területi bontásban)
Fokozott expozíciós esetek jellemzői (száma és aránya; esetek száma nemzetgazdasági ágazatonként; az expozíció oka szerint; területi
bontásban)

1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről

(1)

1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási
kiadásainak alakulásáról

(1)
(2)

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

1578 Jelentés a gyógyszertárakról

(1)
(2)

Intézeti gyógyszertárak adatai

(2)

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

(3)
(4)

Fiókgyógyszertárak adatai
Közforgalmú gyógyszertárak adatai
Kézi gyógyszertárak adatai

1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez

(1)

Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai

1913 Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők gyógyszer
beszerzéseiről és kiszállításairól valamint a
gyógyszergyártók saját előállítású termékeinek
kiszállításairól

(1)
(2)

Gyógyszer-nagykereskedők gyógyszerbeszerzési és eladási adatai

1914 Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről

(1)
(2)
(3)

A gyermekgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
A gyermekgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
A gyermekgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A táncegyüttesek látogatottsági adatai jegyfajták szerint
Táncegyüttes előadások és látogatók adatai (megyei bontásban; az előadott darabok szerinti részletezésben)
A táncegyüttesek az év folyamán bemutatott és felújított darabjai
Táncegyüttes külföldi vendégszereplései
Vendégszereplő táncegyüttes társulatok
A táncegyüttes adatai: állandó játszóhely befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság

2179 Jelentés a táncegyüttesekről
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára

33609

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33610

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Emberi Erőforrások Minisztériuma
2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól

(1)

A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai

2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről

(1)
(2)
(3)

Lezárt keresőképtelenségi esetek

(1)
(2)

Csecsemőgondozási díjat igénybe vevőkre és a gyermekre vonatkozó adatok
A csecsemőgondozási díj folyósítására vonatkozó adatok
A csecsemőgondozási díj kifizetett összegére vonatkozó adatok

2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről

(3)

Lezárt keresőképtelenségi esetekből a betegszabadság adatai
Lezárt keresőképtelenségi esetekből a táppénz (baleseti táppénz) mérték szerinti megbontása

"
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''4. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Földművelésügyi Minisztérium
1066

Levegőtisztaság-védelmi adatok

1254

Beszámoló az erdősítésekről és a
fakitermelésről
Nettó fakitermelés

AGY Évenkénti

Megyei Kormányhivatalok

AGY Évenkénti

erdőgazdaságok

1259

Az erdei fatermékek termelése és
készletváltozása

AGY Évenkénti

erdőgazdaságok

1260

Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról AGY Évenkénti

erdőgazdálkodók

1703

Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a
támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági
hitelekről
Tájékoztató az országos jelentőségű védett
természeti területekről és a "Natura 2000"
területekről

AGY Negyedévenkénti

kereskedelmi bankok, takarékszövetkezetek és
egyéb hitelintézetek

AGY Évenkénti

nemzeti park igazgatóságok

1257

1709

AÁ Évenkénti

Országos Meteorológiai Szolgálat

a tárgyévet követő szeptember 2008/50/EK
2011/850/EU
30.
a tárgyévet követő augusztus
31.
a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
a tárgyévet követő március 17. 1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
a tárgyévet követő február 20. 1668/2003/EK
1893/2006/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
2009/251/EK
a tárgyidőszakot követő hó 15.
a tárgyévet követő március 31.

92/43/EGK
2009/147/EK

Irányelv
Határozat

Elektronikus
adatszolgáltatás
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4. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

Irányelv
Irányelv

33611

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33612

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Földművelésügyi Minisztérium
1066 Levegőtisztaság-védelmi adatok

(1)
(2)
(3)

A levegő kén-dioxid (SO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő nitrogén-dioxid (NO2) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő 10 mikrométer alatti szálló porral (PM10) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A levegő nitrogén-oxidok (NOx) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő ózon (O3) koncentrációja az automata mérőhálózat adatai alapján

(1)
(2)
(3)

Területkimutatás
Fahasználat használati módonként

(4)
(5)

Erdőfelújítás és erdőfelújítást pótló telepítés
Erdőtelepítés és fásítás

1257 Nettó fakitermelés

(1)

A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban

1259 Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása

(1)
(2)
(3)

A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett fontosabb erdei fatermékek éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
A faipari alapanyagok éves nyitó készlete, beszerzése, felhasználása, értékesítése
Erdészeti fatermékek értékesítéséből származó árbevétel.

1260 Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról

(1)

A kitermelt vagy bérmunkában kitermeltetett nettó fatömeg mennyiségi adatai, a fontosabb fafajok szerint iparifa és tűzifa bontásban

1703 Tájékoztatás az agrárgazdaság hiteleiről, és a támogatás
mellett igényelhető agrárgazdasági hitelekről

(1)

A támogatás mellett igényelhető agrárgazdasági hitelek és állami kezességvállalások állománya gazdálkodótípusonként, a folyósítások,
törlesztések összege
Az egyéni gazdaságok, és a gazdasági szervezetek teljes hitelállománya és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hitelek összege a hitel
pénzneme (forint/deviza), futamideje, célja (forgóeszköz, beruházási hitel), valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája
szerint

1709 Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről

(1)

1254 Beszámoló az erdősítésekről és a fakitermelésről

(2)

Települések átlagos kén-dioxid és nitrogén-dioxid koncentrációja

Fahasználat fafajonként

A védett természeti területek összesített adatai, védelmi kategóriák, megyék és régiók szerinti bontásban
Natura 2000 területek összesített országos adatai védelmi kategóriák szerinti bontásban

"
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(2)

A levegő szén-monoxid (CO) szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján
A levegő 2,5 mikrométer alatti szálló porral (PM2,5) való szennyezettsége az automata mérőhálózat adatai alapján

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''5. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Igazságügyi Minisztérium
1300
1301
1730
2030
2031

Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és AGY Negyedévenkénti, havi
tevékenységi adatairól
bontásban
A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó AGY Negyedévenkénti, havi
ügyforgalmi és tevékenységi adatok
bontásban
Önálló birósági végrehajtók tevékenysége
AGY Negyedévenkénti, havi
bontásban
Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői
AGY Évenként kétszeri
tevékenységről
Jelentés a közvetítői tevékenységről
AGY Évenkénti

törvényszékek
törvényszékek
önálló birósági végrehajtók
fővárosi és megyei kormányhivatalok
közvetítők a közvetítőket foglalkoztató jogi
személyek

a tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
a tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
a tárgynegyedévet követő
második hónap utolsó napja
a tárgyfélévet követő hó 20.

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás
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5. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

a tárgyévet követő január 31.

33613

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33614

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Igazságügyi Minisztérium
1300 Összesítés a végrehajtói irodák ügyforgalmi és
tevékenységi adatairól

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
1301 A törvényszéki végrehajtók ügyeire vonatkozó ügyforgalmi
és tevékenységi adatok

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
1730 Önálló birósági végrehajtók tevékenysége

(3)

(4)
(5)
(6)

Az érkezett és a befejezett ügyek száma megyénként
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi zárlatra vonatkozó
végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti bontásban; megyénként)
A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és bűnügyi
zárlatra vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és
pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet (a továbbiakban:Vüsz) 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban
megyénként (a bírósági végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); időtartam szerinti megoszlása
megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a felszámolás miatt
megszüntetésre került ügyekben és a tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyekben megyénként
Az eredményes ingatlanárverések számára vonatkozó adatok megyénként
A törvényszéki végrehajtók száma megyénként
A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma megyénként
A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); Az érkezett ügyek száma új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerinti
bontásban, megyénként)
A befejezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); az érdemi befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági végrehajtói
ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 33. § szerint); az ügyviteli befejezés módja szerinti bontásban megyénként (a bírósági
végrehajtói ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) Vüsz 34. § szerint); A befejezett ügyek időtartam szerinti megoszlása
megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az érkezett ügyekben, a befejezett ügyekben, a szünetelő ügyekben (a Vht.
52. § e) pontja szerint) és felszámolás miatt megszüntetésre került ügyekben megyénként
Az eredményes ingó- és ingatlanárverések száma a befejezett ügyekben megyénként
A tárgyidőszak végén folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó
végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek)
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(1)
(2)

A tárgyidőszakban érkezett és befejezett ügyek száma megyénkénti bontásban
Az érkezett ügyek száma (az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény tanúsítására
vonatkozó végrehajtási ügyek); új ügyek száma és újra megindult ügyek száma szerint; megyénként)
A befejezett ügyek száma (a befejezés módja szerinti bontásban megyénként (letiltó végzések száma, átutalási végzések száma, kiállított
végrehajtási lapok száma, végrehajtási záradékok száma, megtagadások száma, elutasítások száma, megszüntetések száma, egyéb
befejezések száma); az ügyek tárgya szerinti bontásban megyénként (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott
cselekmény tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek); befejezett ügyekből a törvényszéki végrehajtónak és a önálló bírósági végrehajtónak
átadott ügyek száma megyénként)
A pénzkövetelés (tőkekövetelés) forintösszegére vonatkozó adatok az elrendelt végrehajtási ügyekben a foganatosító bíróságnál, a
törvényszéki végrehajtónak átadott ügyekben és az önálló bírósági végrehajtónak átadott ügyekben
A törvényszéki végrehajtók és az önálló bírósági végrehajtók számára vonatkozó adatok megyénként
A folyamatban maradt ügyek száma az ügyek tárgya szerint (pénzkövetelésre vonatkozó végrehajtási ügyek és meghatározott cselekmény
tanúsítására vonatkozó végrehajtási ügyek) megyénként

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Igazságügyi Minisztérium
2030 Jelentés az igazságügyi pártfogó felügyelői tevékenységről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A tárgyidőszakban készített pártfogó felügyelői vélemények (száma, kor, ügyforgalmi szempontból, felügyeletet elrendelő szerv és az
elrendelés oka szerint, nemek szerinti bontásban)
Fiatalkorúakról készítet környezettanulmányok jellemzői (száma, ügyforgalmi bontásban, a megkereső szerv és a megkeresés oka szerinti
bontásban, nemek szerinti bontásban)
Közérdekű munka büntetésével összefüggő ügyek jellemzői (kor, ügyforgalmi bontásban, befejezés módja szerinti bontásban, nemek szerinti
bontásban)
Pártfogó felügyeletre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, pártfogó felügyelet elrendelésének oka szerinti bontásban, pártfogó
felügyelet elrendelésének oka és a pártfogó felügyelő által tett javaslat (indítvány) tartalma szerinti bontásban )
A pártfogoltak száma kor és nemek szerint
A visszaeső pártfogoltak száma, kor szerint
Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
Megelőző pártfogásra vonatkozó adatok (ügyforgalmi bontásban, pártfogoltak száma nemek szerint)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Közvetítői tevékenységre vonatkozó adatok (kor, ügyforgalmi bontásban, közvetítői eljárást elrendelő szerv szerinti bontásban,
bűncselekmény típus szerinti bontásban)
(10) Közvetítői eljárásban résztvevő terheltek száma kor és nemek szerint
(11) A tárgyidőszakban befejezett közvetítői ügyek száma kor és a befejezés módja szerint
(9)

2031 Jelentés a közvetítői tevékenységről

(1)
(2)

A közvetítői eljárással érintett ügyek ügyforgalmi adatai (előző évről folyamatban maradt, érkezett, befejezett (eredményesen,
eredménytelenül), a tárgyév végén folyamatban maradt ügyek száma) az ügyek tárgya szerint (családjogi ügyek, munkajogi ügyek, egyéb
polgári jogviták)
A tárgyévben eredménytelenül befejezett ügyek száma az eredménytelenség oka (a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 35.
§ (1) bekezdés b)-d) pontja alapján) szerint

"

33615

33616

6. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''6. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Miniszterelnökség
1229

Hatósági statisztika

AGY Félévenkénti

közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok

a tárgyidőszakot követő hónap
31. napja

1621

Önkormányzati törzsadattár

AGY Félévenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

1622

Önkormányzati törvényességi felügyeleti
információs rendszer

AGY Félévenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyidőszakot követő 50.
nap
a tárgyidőszakot követő hó 20.

2118

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének AGY Évenkénti
engedélyezéséről szóló statisztika
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi
AGY Évenkénti
eljárások statisztikája
Társasházi statisztika
AGY Évenkénti

fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyévet követő február 15.

2350
2447

Hatósági
Statisztika
elektronikus
rendszer
NJT
Törvényességi
Felügyelet
Írásbeli
Kapcsolattartás

a helyi önkormányzatok jegyzői fővárosi és megyei a tárgyévet követő január 31.
kormányhivatalok
a helyi önkormányzatok jegyzői
a tárgyévet követő január 31.
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nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Miniszterelnökség
1229 Hatósági statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Hatósági eljárásokban született döntések
Hatósági eljárásokban született döntésekkel szembeni jogorvoslatok eredménye
Másodfokú döntésekkel szembeni bírósági felülvizsgálatok eredménye
Hatósági ellenőrzések száma
Belföldi jogsegélyek száma
Ügyintézési idő
Eljárási költség
Közigazgatási bírságok
Ügyfelek száma
Kirendelt szakértők száma
Ügyintézők száma
Eljárások száma
Végrehajtási eljárások

1621 Önkormányzati törzsadattár

(1)
(2)

Helyi önkormányzatok és társulásaik azonosító adatai (név, típus, elérhetőségek, KSH azonosító adatok)
A helyi önkormányzatok vezető tisztségviselőinek (polgármester, alpolgármester(ek), jegyző, aljegyző(k) neve, elérhetősége

1622 Önkormányzati törvényességi felügyeleti információs
rendszer

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

a döntéshozó (képviselő-testület, bizottság, polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, jegyző) megnevezése,
a döntések (határozat, önkormányzati rendelet) száma,
a törvényességi felhívások és a jogszabálysértések száma,

2118 Külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének
engedélyezéséről szóló statisztika

2350 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárások
statisztikája

az el nem fogadott törvényességi felhívások száma,
a bírósági indítványok, illetőleg a Kormánynál kezdeményezett alkotmánybírósági indítványok száma

(6)
(7)

a felügyeleti bírságot megállapító döntések száma, valamint az ezen döntések elleni jogorvoslati eljárások száma
a fővárosi és megyei kormányhivatalok által megalkotott önkormányzati rendeletek száma

(1)

Külföldiek magyarországi ingatlanszerzését engedélyező hivatalok eljárási adatai

(4)

Ingatlanszerzők állampolgársága
Megszerzett ingatlan adatai
Az ingatlanszerzés jogcíme

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A birtokvédelmi eljárások ügyiratforgalma
A birtokvédelmi eljárásokban született döntések
A birtokvédelmi határozatok végrehajtására vonatkozó adatok
A birtokvédelmi határozat megváltoztatása iránt benyújtott keresetek száma
A kormányhivatal kizárással, illetve kijelöléssel kapcsolatos döntéseinek száma

(2)
(3)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

33617

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33618

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Miniszterelnökség
2447 Társasházi statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)

A társasházakra vonatkozó adatok
A közösség ügyintézését ellátó tisztségviselőkre vonatkozó adatok
Az éves elszámolás közzétételére vonatkozó adatok
A társasházi nyilvántartásra vonatkozó eljárási adatok

"
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''7. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1382

A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

AGY Negyedévenkénti

1390

A helyi közutak és hidak adatai

AGY Évenkénti

1392

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, AGY Évenkénti
saját használatú kikötők és vízi
úszólétesítmények adatai

1396

Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről

1397

a tárgyidőszakot követő 30.
nap

AGY Évenkénti

Fővárosi és megyei kormányhivatalok

a tárgyévet követő április 15.

AGY Évenkénti

létesítményt üzemeltető vállalkozások

a tárgyévet követő április 30.

1399

Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és
sífelvonó szállítási és baleseti adatai
A vízi utak fenntartási munkái és költségei

AGY Évenkénti

vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok

a tárgyévet követő május 30.

1707

A távközlési tevékenység évközi adatai

AGY Negyedévenkénti

1708

A távközlési tevékenység berendezései és
szolgáltatásai
A postai szolgáltatás és eszközei

AGY Évenkénti

a tárgynegyedévet követő 40.
nap
a tárgyévet követő március 10.

1812

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök,
üzemi és szállítási teljesítmények adatai

AGY Évenkénti

1857

A kikötői áru- és hajóforgalom

AGY Havonkénti

távközlési tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
távközlési tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz
és személyszállításhoz szükséges működési
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel
rendelkező vállalkozások

1957

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek
gazdálkodását jellemző adatok

AGY Félévenkénti

Hírközlési tevékenységet végző szervezetek,
valamint a Magyar Posta Zrt.

1994

Az internet és a televízió szolgáltatás évközi
adatai

AGY Negyedévenkénti

internet hozzáférési, illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások

1811

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő február 28.
a tárgyévet követő február 28.

KSH Elektra

1108/70/EGK
1384/79/EGK
91/672/EGK
96/50/EK
2005/44/EK
2006/87/EK
2016/1954
91/439/EGK
2000/53/EK
2163/2001/EK
2003/59/EK
2006/126/EK
2006/22/EK
561/2006/EK
2007/46/EK
2008/65/EK
2008/68/EK
2009/40/EK

Rendelet
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Rendelet
Irányelv
Irányelv
Irányelv
Irányelv

1893/2006/EK

Rendelet

KSH Elektra

1893/2006/EK

Rendelet

KSH Elektra

91/2003/EK
2016/2032

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra

1365/2006/EK
1304/2007/EK
425/2007/EK
2016/1954
1893/2006/EK
I. tárgyfélév: a tárgyidőszakot
követő 30. nap; II. tárgyfélév: a 1209/2014/EU
tárgyidőszakot követő 45. nap
1893/2006/EK
a tárgynegyedévet követő hó
30.
a tárgyhót követő hó 10.

KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 10.
a tárgyévet követő április 30.

KSH Elektra

KSH Elektra

33619

a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt
vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet
Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat
kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt
vállalkozások
települési önkormányzatok (Budapesten
kerületenként)
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)
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7. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

33620

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1995

AGY Évenkénti

2145

Az internet és a televízió szolgáltatás
berendezései és szolgáltatásai
A postai szolgáltatás negyedéves adatai

2222

Az út infrastruktúra adatai

AGY Évenkénti

2223

A vasút infrastruktúra adatai

AGY Évenkénti

2224

A vízi út infrastruktúra adatai

AGY Évenkénti

2225

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti AGY Évenkénti
adatai
A közlekedés rendészet ráfordítás adatai
AGY Évenkénti

2226

AGY Negyedévenkénti

A közlekedési hálózati infrastruktúra
központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai

AGY Évenkénti

2246

Légijárművek és az alkalmazott személyzet
adatai

AGY Évenkénti

2247

Légiszállítási teljesítmények adatai

AGY Évenkénti

2248

Légiszállítás az indulási és célállomások
szerint

AGY Negyedévenkénti

2249

Légiszállítás a repülés szakaszai szerint

AGY Évenkénti

2250

Légitársaságok pénzügyi adatai

AGY Évenkénti

2251

Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

AGY Negyedévenkénti

2446

Jelentés az önkormányzatok által biztosított
nyilvános elérésű vezeték nélküli internethozzáférési pontokról

AGY Évenként kétszeri

a tárgyévet követő március 10.
a tárgynegyedévet követö hó
20.
a tárgyévet követő szeptember
30.
a tárgyévet követő szeptember
30.
a tárgyévet követő szeptember
30.
a tárgyévet követő szeptember
30.
a tárgyévet követő szeptember
30.

1893/2006/EK

Rendelet

KSH Elektra
KSH Elektra

1108/70/EGK
1384/79/EGK
1108/70/EGK
1384/79/EGK
1108/70/EGK
1384/79/EGK
1108/70/EGK
1384/79/EGK
1108/70/EGK
1384/79/EGK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

a tárgyévet követő szeptember 1108/70/EGK
1384/79/EGK
30.

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra

KSH Elektra
KSH Elektra
KSH Elektra
KSH Elektra

a tárgyévet követő március 31.

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
30.

KSH Elektra

a tárgyévet követő január 31.

KSH Elektra

a tárgyévet követő május 31.

KSH Elektra

a tárgynegyedévet követő hó
20.

KSH Elektra

2018. április 25. és 2018.
október 25.

KSH Elektra
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2227

internet hozzáférési, illetve műsorelosztási
szolgáltatást végző vállalkozások
a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt
vállalkozások
az utak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével
foglalkozó szervezetek
a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út)
felügyeletével megbízott szervezet
az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz
és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot
ellátó szervezet
az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi
utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő
szervezet
valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot
üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt nemzetközi menetrend szerinti és/vagy
nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető
társaság, amelynek központi ügyintézési helye
Magyarországon található
valamennyi nemzetközi menetrend szerinti
légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető
kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi
ügyintézésének helye Magyarországon található
Magyarországon található nemzetközi
kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem
nemzetközi repülőterek
települési önkormányzatok

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2453

Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra,
közlekedési eszközök, üzemi és szállítási
teljesítmények adatai 2017.

AGY Évenkénti

keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton történő
vasúti személyszállítási szolgáltatás turisztikai
célból való nyújtását vagy mezőgazdaságierdészeti társaságként áruszállítást végző vagy
ilyen társaság részére vasúti árufuvarozási
szolgáltatás nyújtását végző kisvasutak

a tárgyévet követő április 30.

91/2003/EK
2016/2032

Rendelet
Rendelet

KSH Elektra
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33621

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33622

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1382 A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

(1)
(2)

Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után,
vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása

1390 A helyi közutak és hidak adatai

(1)
(2)
(3)

A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége

1392 A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai

(4)
(5)

A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
A kiépített helyi közutak burkolatának területe
A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban

(1)

Hajózási engedélyek adatai

(4)
(5)
(6)

Áruszállítás
Személyszállítás
Rév és komp üzemeltetés
Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
Duna

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

Tisza
Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
Egyéb
Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint

(1)

Közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységek (belföldi, külföldi járművek) - Közúti, telephelyi, közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi,
ADR ellenőrzés; Forgalmi engedélyezés, bejelentés és egyéb hatósági munka; Vezetési és pihenőidő ellenőrzés
A járművezetők vizsgáztatásának adatai (Kategóriák, Vizsgatárgyak szerint)
A gépjárműfenntartó szervezetek adatai (műhelyek száma, tevékenység jellege, foglakoztatott létszám, gépjárműjavító műhelyek
tevékenységére vonatkozó adatok)
Járművizsgálati tevékenység statisztikai adatai, járműkategóriák szerint (Saját/külső vizsga; Forgalomba helyezés előtti/időszakos vizsga)
Veszélyes árut szállító járművek jóváhagyási igazolásai

(2)
(3)

(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

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

(1)
(2)

Autójavító szolgáltatási panaszügyek
Minősítésre kötelezett alkatrész ellenőrzési tevékenység (gyártónál, kereskedőnél, felhasználónál)
Kötélpálya, távolsági szalagpálya és sikló szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, következményei)
Sífelvonó szállítási és baleseti adatai (rendkívüli események és balesetek okai, valamint következményei)
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1396 Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1399 A vízi utak fenntartási munkái és költségei

1707 A távközlési tevékenység évközi adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Általános kiadások
Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)

(1)
(2)
(3)
(4)

Bekapcsolt fővonalak száma

(5)
(6)
(7)
1708 A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

1811 A postai szolgáltatás és eszközei

Vízi utak fenntartási munkái és költségei
Vízi út jellemzői
Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
Beruházási kiadások
Folyó kiadások

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
A kezdeményezett hívások száma és időtartama
Közvetítőválasztás
A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
Mobiltelefon szolgáltatás adatai
Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)
Bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
Év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
A kezdeményezett hívások száma és időtartama településenként, az év folyamán
Közvetítőválasztás
A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén
Állandó postai szolgáltatóhellyel, mobil postával ellátott települések a vonatkozási időszak végén
Csomagküldemények (egyetemes vagy engedélyes szolgáltatás keretében)
Levélküldemények
A belföldön felvett küldemények és pénzforgalmi szolgáltatások száma, területi bontásban

Egyetemes szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatások forgalmi adatai
A küldemények mennyisége felvételi hely szerint, területi bontásban
A küldemények mennyisége teljesítési (kézbesítési) hely szerint, területi bontásban
Pénzforgalom
Táviratforgalom
Bélyegkibocsátás
(11) Hírlapforgalom
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

33623

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33624

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1812 Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
Kombinált szállítás
Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km

(7)
(8)
(9)
(10)

Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km

1857 A kikötői áru- és hajóforgalom

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
Kikötő neve, helye
Rakodás helye
Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)

1957 A hírközlési tevékenységet végző szervezetek
gazdálkodását jellemző adatok

(1)
(2)
(3)
(4)

Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai

(5)
(6)

Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
Beruházások adatai
Munkaügyi adatok

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

(7)
(8)
(9)

Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1994 Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

1995 Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2145 A postai szolgáltatás negyedéves adatai

(1)
(2)
(3)
(4)

2222 Az út infrastruktúra adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési
irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban
(letöltési irányban), a negyedév végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
A mobilinternet szolgáltatás
Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adatai
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes jelátviteli technológiák esetén, negyedév végi
adatai
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött sugárzott jelátviteli technológiák esetén negyedév végi
adatai, db
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, nem helyhez kötött technológiák esetén negyedév végi adatai, db
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési
bontásban, év végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma
települési bontásban, év végén, db
Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, települési
bontásban, év végén, db
Digitális műsorterjesztés
Küldemények száma és összértéke a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
A küldemények megoszlása a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
A belföldön felvett küldemények száma (db), valamint a belföldön kézbesített küldemények nettó árbevétele (ezer Ft) CEP szegmensek szerint
a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
Bevételi adatok a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
Az útra fordított költségek, autópálya
Az útra fordított költségek, autóút
Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
Az útra fordított költségek, mellékutak
Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
Országos úthálózati kategóriákban
7 jármű kategóriában
Úthasználati (forgalmi) adatok
Országos úthálózati kategóriákban
15 (teher) jármű kategóriában
Hitelszolgálati adatok az útpályákról

33625

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33626

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2223 A vasút infrastruktúra adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

2224 A vízi út infrastruktúra adatai

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

2225 A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
A vízi utak használatára vonatkozó adatok
Vízi út osztályonként
Hajókategóriánként
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
Összevont osztályokban
Hitelszolgálati módonként

(1)
(2)

A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)

(5)
(6)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)

Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként
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(7)
(8)
(9)

2227 A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag
nyilvántartott hitelszolgálati adatai

A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként

(9)

(3)
(4)

2226 A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2246 Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai

(1)
(2)

A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai
Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége

2247 Légiszállítási teljesítmények adatai

(1)

Menetrend szerinti járatok adatai
Nem menetrend szerinti járatok adatai
Légitaxi járatok adatai
Bevételt nem jelentő járatok

(2)
(3)
(4)
2248 Légiszállítás az indulási és célállomások szerint
2249 Légiszállítás a repülés szakaszai szerint

2250 Légitársaságok pénzügyi adatai

2251 Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

2446 Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános
elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról

(2)

Indulási és célállomás
Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)

(1)
(2)
(3)
(4)

Indulási és célállomás
Repülőgép típusa
Járatok száma
Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)

(1)

(5)

Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)

(1)
(2)
(3)
(4)

Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai

(1)
(2)
(3)

Légijármű mozgások
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Eredménytartalék kimutatás
Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok
Kereskedelmi utasforgalom
Szállítmány (áru, posta)

(4)
(5)

Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)

(1)
(2)
(3)
(4)

Önkormányzati kapcsolattartó adatai
Az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok (wifi pontok)
A nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot biztosító eszköz adatai (wifi eszköz - access point)
A wifi eszköz (access point) által sugárzott hálózatok

33627

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33628

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalod statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
2453 Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2017.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
Személyforgalmi adatok
Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km

"
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''8. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Nemzetgazdasági Minisztérium
1405
1515
1665

1668
1915

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és
keresetekről
Családi pótlék ellátásban részesülők
részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint
Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

AGY Évenkénti

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és
keresetekről
Családtámogatási statisztikai jelentés

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti
AGY Eseményhez kötődő

AGY Havonkénti

2 fő és afeletti vállalkozások és nem profit orientált
szervezetek
Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,
Magyar Államkincstár
iskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézmények

a költségvetési intézmények létszámnagyságtól
függetlenül
Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,
Magyar Államkincstár

a tárgyidőszakot követő hó
vége
május 15.

530/1999/EK
1916/2000/EK

Rendelet
Rendelet

a vizsgát /képzés befejezését/
követő 10. nap, a hatósági
jellegű és a 25 óránál
kevesebb képzési idejű
felnőttképzések esetében évet
követő 10. nap
a tárgyidőszakot követő 6. hét

452/2008/EK

Rendelet

530/1999/EK
1916/2000/EK

Rendelet
Rendelet

a tárgyhót követő hó 15.

Tarifa
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8. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

33629

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33630

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzetgazdasági Minisztérium
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről

(1)
(2)
(3)
(4)

1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi
márciusi állapot szerint

(1)

(2)

(5)
(6)
(1)

Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)
(4)

Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
Beiratkozott személyek adatai (száma)
Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
Részvételi díj és annak költségviselője
A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
A képzés eredményességét összefoglaló adatok
A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma)
A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése,
vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi
rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb
munkajövedelme)
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(7)
1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről

Adatok a családi pótlék ellátásban részesülőkről (családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított
gyermekek figyelembevételével; Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek
számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának
megoszlása családtípus, összeg szerint;Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban
részesülő családok és gyermek száma)
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők;intézetben élők)
Intézetben elhelyezett gyerekek adatai
Saját jogon ellátásban részesülők adatai
A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai
Gyermekgondozást segítő ellátásban részesülő nagyszülő

(3)
(4)

1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel;
kollektív bérmegállapodás típusa)
A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
A munkavállaló kereseti adatai (a május 31-i állapot szerinti alapbére, május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete,
rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete,
egyéb munkajövedelme)

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Nemzetgazdasági Minisztérium
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Gyermekgondozást segítő ellátás folyósításának adatai (napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó); segélyre
jogosultak nemenként, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő; beteg, súlyosan fogyatékos
gyermeke száma)
Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén,gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban
részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

"

33631

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''9. melléklet a .../2017. Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

33632

9. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Agrárgazdasági Kutató Intézet
1249

Lehalászás

1253

Tájékoztató jelentések

1269

A termelőeszközök árjelentése

AGY Havonkénti

1270

A mezőgazdasági gépek forgalma

1271

Rendelet

a mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel a tárgyhónapot követő hó 15.
foglalkozó kijelölt vállalkozások

138/2004/EK

Rendelet

AGY Negyedévenkénti

mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások

a tárgyidőszakot követő hó 15.

138/2004/EK

Rendelet

A növényvédő szerek értékesítése

AGY Évenkénti

mezőgazdasági termelőeszköz kereskedelemmel
foglalkozó vállalkozások

a tárgyidőszakot követő hó 15.

1185/2009/EK

Rendelet

1280

Vágóhidak élőállat vágása

AGY Havonkénti

valamennyi engedélyezett vágóhíd

a tárgyhónapot követő hó 10.

1165/2008/EK

Rendelet

1282

Műtrágya értékesítés

AGY Negyedévenkénti

a tárgyidőszakot követő hó 15.

138/2004/EK

Rendelet

2202

Dísznövénytermesztés

AGY Évenkénti

a műtrágya előállítással, a mezőgazdasági
termelőeszköz kereskedelemmel foglalkozó
vállalkozások
dísznövénytermesztéssel foglalkozó kijelölt
szervezetek és gazdálkodók

2203

Gyógynövény felvásárlás

AGY Évenkénti

gyógynövények és fűszernövények felvásárlásával
foglalkozó kijelölt szervezetek és gazdálkodók

a tárgyévet követő március 31.

2335

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi
mutatók alakulása

AGY Évenkénti

az élelmiszer,- ital- és dohánytermék gyártása
ágazatba sorolt gazdálkodó szervezetek

a tárgyévet követő március 1.

2336

Öntözés

AGY Évenkénti

vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek és egyéni gazdálkodók

a tárgyévet követő január 20.

2386

Vetőmagforgalmazás

AGY Évenkénti

szaporítóanyag forgalmazással foglalkozó
vállalkozások

a tárgyidőszakot követő
szeptember 1.

138/2004/EK

Rendelet

2387

Takarmánygyártás

AGY Évenkénti

Engedélyezett takarmány-előállító létesítménnyel
rendelkező vállalkozások

a tárgyévet követő április 30.

2416

Mezőgazdasági biztosítások

AGY Évenkénti

mezőgazdasági biztosítással foglalkozó biztosító
társaságok és biztosítási egyesületek

a tárgyévet követő február 28.

2436

Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza
felhasználása

AGY Évenkénti

Energiahordozóként szilárd biomasszát hasznosító a tárgyévet követő február 28.
erőművek, fűtőművek

AÁ Eseményhez kötődő

halastóval és/vagy intenzív haltermelő üzemmel
rendelkező gazdálkodó szervezetek és egyéni
gazdaságok
Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara

a tárgyévet követő március 31.
eseményt követő

a tárgyévet követő március 31.

Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
Agrárstatisztikai
Információs
Rendszer (ASIR)
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762/2008/EK

AGY Évenkénti

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Agrárgazdasági Kutató Intézet
(2)
(3)
(4)

A tógazdaságok által kihelyezett, lehalászott halak fajonként és korcsoportonként
A tógazdaságok területi adatai, termelési mutatói, foglalkoztatottak száma
Intenzív haltermelő üzemek termelése fajonként, korcsoportonként
Az értékesített étkezési hal átlagára és mennyiségének megoszlása halfajonként

1253 Tájékoztató jelentések

(1)

A tavaszi, nyári és őszi mezőgazdasági munkák helyzete

1269 A termelőeszközök árjelentése

(1)

A mezőgazdasági termelőeszközök (mezőgazdasági gép, műtrágya és növényvédő szerek) közvetlen végfelhasználóknak történő
értékesítése

1270 A mezőgazdasági gépek forgalma

(1)

A mezőgazdasági gépek közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb gépfajták és kategóriák szerint mennyiségben, és főbb
gépkategóriánként értékben

1271 A növényvédő szerek értékesítése

(1)

A növényvédő szerek közvetlen végfelhasználóknak történő értékesítése cikkcsoportonként mennyiségben és értékben

1280 Vágóhidak élőállat vágása

(1)
(2)

A vágóhidak élőállat vágása állatfajok szerint (szarvasmarha, sertés, juh, kecske, ló, vágóbaromfi és nyúl)
A vágóhidak élőállat vágása mennyiségben (darab)

1282 Műtrágya értékesítés

(1)

Egyszerű és összetett műtrágyák közvetlen végfelhasználóknak értékesített mennyisége (természetes- és hatóanyagsúly), értéke és ára

2202 Dísznövénytermesztés

(1)
(2)
(3)

Dísznövénytermesztés területe
A gazdaságban munkát végzők száma

1249 Lehalászás

(1)

(4)

Használt terület elszámolása növénycsoportonként
Értékesített mennyiség darabszáma és nettó árbevétele

(1)
(2)
(3)

Gyógynövények és fűszernövények felvásárlása (termesztett, vadon termő, import)
Értékesítése mennyiségben (nyers és drog kg) főbb növényenként (virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)

2335 Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók
alakulása

(1)

Az élelmiszeripari beruházások és pénzügyi mutatók alakulása

2336 Öntözés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözhető területe

2386 Vetőmagforgalmazás

(1)

Vetőmagok közvetlen végfelhasználói értékesítése főbb növényfajták szerint mennyiségben és értékben

2387 Takarmánygyártás

(1)
(2)

takarmányelőállításhoz beszerzett alapanyagok mennyisége
Előállított takarmányok mennyisége takarmánytípusonként

2416 Mezőgazdasági biztosítások

(1)

Mezőgazdasági biztosítások üzleti adatai kockázati csoportok szerint

2203 Gyógynövény felvásárlás
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Feldolgozása mennyiségben (drog előállítás, lepárlás kg) főbb növényenként(virág, levél, fű, gyökér, mag-termés, vegyes)

Vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet megöntözött területe
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet kiöntözött vízmennyisége főbb növényenként és tevékenységtípusonként
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet öntözővízének eredete és a kijuttatás módja
A vízjogi engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet által megöntözött terület hozama

33633

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33634

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Agrárgazdasági Kutató Intézet
2436 Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása

(1)

Erőművek, fűtőművek szilárd biomassza felhasználása típusok szerint

"
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''10. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Legfőbb Ügyészség
1522

Ügyészségi ügyforgalmi statisztika

AGY Évenként kétszeri

1523

Vádképviseleti Informatikai Rendszer

AGY Eseményhez kötődő

2341

Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi
bűnügyi statisztika (azonos a
Belügyminisztérium 1228 számú
adatgyűjtésével)

AGY Eseményhez kötődő

járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek
fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség
járási és járási szintű ügyészségek főügyészségek
fellebbviteli főügyészségek Legfőbb Ügyészség
rendőrség, ügyészség, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal

a tárgyidőszakot követő hó 10.
napja
a tárgyidőszakot követő hó 5.
napja
a tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás
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10. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

33635

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33636

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Legfőbb Ügyészség
1522 Ügyészségi ügyforgalmi statisztika

(1)

A büntetőjogi, a törvényességi ellenőrzési és a magánjogi szakterületeken végzett ügyészi tevékenység tartalmának, típusának,
eredményének adatai

1523 Vádképviseleti Informatikai Rendszer

(1)
(2)
(3)
(4)

Az eljáró nyomozó hatóság, ügyészség(ek), bíróság(ok) megnevezése

(5)
(6)
(7)
(8)

Az eljárás jellemző időpontjai
A vádlott előélete, cselekményei
A vádemelés módja
A tárgyalás előkészítése során hozott döntések
Kényszerintézkedések az eljárás egyes meghatározó időpontjaiban
Bírósági döntések és az alkalmazott büntetések, intézkedések fajtái
Ügyészi nyilatkozatok, ezek tartalma és alakulása
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nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Legfőbb Ügyészség
2341 Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi
statisztika (azonos a Belügyminisztérium 1228 számú
adatgyűjtésével)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Bűncselekmények: A bűncselekmény megnevezése, minősülése, stádiuma, elkövetésének időpontja, helye
Bűncselekmények: A bűncselekmény kriminalisztikai jellemzői (helyszíne, módszere, eszköze, tárgya)
Bűncselekmények: A bűncselekménnyel érintett okiratok, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök típusa, száma
Bűncselekmények: A bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni előny, vagyoni hátrány, adóbevétel csökkenés, elkövetési érték összege és
megtérült összege, megtérülésének módja
Bűncselekmények: Az adott bűncselekmény elkövetőinek száma
A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekmény természetes személy sértettjeinek száma, neme, életkora, állampolgársága,
foglalkozása
A bűncselekmények sértettjei: Az elkövető és a természetes személy sértett kapcsolatának jellege
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett a foglalkozásával összefüggésben vált-e a cselekmény sértettjévé
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett alkoholos / kábítószeres befolyásoltsága
A bűncselekmények sértettjei: A természetes személy sértett bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodásának jellege
A bűncselekmények sértettjei: A bűncselekménnyel érintett személyek száma (tartási kötelezettség elmulasztása esetén az érintett gyermekek
száma, embercsempészés esetén a csempészett személyek száma)
A bűncselekmények sértettjei: Az adott bűncselekménnyel érintett nem természetes személy sértettek száma
A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személyek esetén a bűncselekményt a szervezet sérelmére és/vagy szervezet
tevékenysége körében követték-e el
A bűncselekmények sértettjei: A nem természetes személy sértett gazdasági tevékenységének ágazati besorolása
Elkövetők (terheltek): Az elkövető neme, életkora, állampolgársága
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

(15)
(16) Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés,
bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
(17) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
sem
(18) Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
(19) Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása,
lakóhelye
(20) Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
(21) Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
(22) Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
(23) Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
(24) Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
(25) Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
(26) Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként
nyilvántartott-e vagy sem)
(27) Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
(28) Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
(29) Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
(30) Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
(31) Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja

33637

nyilvántartási
száma

Statisztikai
c í m

adatgyűjtés - statisztikai

33638

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Legfőbb Ügyészség
2341

(32)
(33)
(34)
(35)

Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja

Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség megnevezése
Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészség a minősítést megváltoztatta-e vagy sem
Büntetőeljárás: A felügyeleti jogkörben eljáró ügyészségre érkezés, ügyészségi befejezés időpontja
(36) Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

"
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''11. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321

Energiamérleg ipari szektor

AGY Évenkénti

1329

Energiagazdálkodási operatív jelentés

AGY Havonkénti

1335

Energiafelhasználási beszámoló

AGY Évenkénti

2067

Az energiaipari infrastruktúrát érintő
beruházási projektek statisztikája

2221

a 'B' bányászatba (szénbányászat, kőolaj- és
földgázkitermelés nélkül), a 'C' feldolgozóiparba
(kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás nélkül), az 'E'
Vízellátás; szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
ágba és az 'F' építőiparba sorolt szervezetek
mindazok a gazdasági szervezetek, társaságok és
egyéb jogi személyiségek, amelyek
szénbányászattal-kitermeléssel-forgalmazással,
brikett-és kokszgyártással, villamosenergia-, kőolajés földgáz-, illetve egyéb energiahordozó
termeléssel, -importtal és/ vagy- exporttal
foglalkoznak
1.) A 'G', 'I','J','K','L','M','N','O','P','Q','R','S' gazdasági
ágakba sorolt szervezetek
2.) Az 'A' gazdasági ágba (mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás és halászat) sorolt szervezetek
3.) A 'H' gazdasági ágba (szállítás, raktározás)
sorolt szervezetek

a tárgyévet követő április 15.

2012/27/EU
1099/2008/EK

Irányelv
Rendelet

MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

a tárgyidőszakot követő hónap
10. nap

1099/2008/EK

Rendelet

MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

1.) a tárgyévet követő április
30.
2., 3): a tárgyévet követő
március 31.

2012/27/EU
1099/2008/EK

Irányelv
Rendelet

MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

AGY Évenkénti

kőolaj-finomítással, -szállítással, -tárolással, illetve
bioüzemanyag termeléssel foglalkozó szervezetek

a tárgyévett követő április 30.

1113/2014/EU
256/2014/EU

Rendelet
Rendelet

Energiamérleg energiaszektor
energiahordozók

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő április 30.

2012/27/EU
1099/2008/EK

Irányelv
Rendelet

2261

Kőolaj és kőolajtermék forgalom

AGY Havonkénti

a tárgyhót követő hónap 10.
nap

2009/119/EK
1099/2008/EK

Irányelv
Rendelet

2437

Kőolajtermékek fogyasztói árai

AGY Hetenkénti

1.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek
energia-hordozó termeléssel, készletezéssel,
energiahordozó bel- és külkereskedelmével,
tüzelőanyag-nemesítéssel, villamosenergiatermeléssel, távhő-termeléssel illetve
szolgáltatással foglalkoznak
2.) Mindazok a gazdasági szervezetek, amelyek
villamosenergia, földgáz, elosztással, szállítással;
PB-gáz- szolgáltatással foglakoznak
Mindazok a gazdasági szervezetek amelyek kőolaj
és kőolajtermék termeléssel, készletezéssel bel- és
külkereskedelmével foglalkoznak
Belföldi fogyasztásban a vonatkozó jogszabály
(20/2004. GKM Rendelet) szerint meghatározottak
alapján piaci részesedéssel bíró társaságok.

MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

a tárgyidőszakot követő nap 10
óra
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11. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

MEKH Statisztikai
Információs
Adattár
MEKH Statisztikai
Információs
Adattár

33639

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

33640

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök
adatátvétel

a d a t k ö r

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321 Energiamérleg ipari szektor

1329 Energiagazdálkodási operatív jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Energia felhasználás adatai (energiahordozónként és felhasználási célonként)
Energiatermelés adatai
Energiahordozó készletek adatai
Az ipari szektor hőértékesítésének adatai
Villamos energia, illetve hőenergia termelés technológiai szerinti bontásban

(6)
(7)

petrolkémiai ipar adatai
energiahatékonyságra vonatkozó adatok

(1)
(2)

Szénbányák, szénbázisú erőművek adatai

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Kokszgyártás
Brikettgyártás
Tartalék gazdálkodás forgalmi adatai
Energiahordozók beszerzése, értékesítése és készletezése
Erőművek kőolajtermék forgalma
Földgáz termeléssel összefüggő adatok
Földgáz tárolással összefüggő adatok

(8)
(9) Közlekedési célú bioüzemanyag forgalmi adatok
(10) Biokomponens forgalom
1335 Energiafelhasználási beszámoló

(1)

Termelési beruházási adatok a kőolaj-feldolgozás szektorban

(2)
(3)

Finomító kapacitás, tervezett bővítés a folyó naptári évben, a következő két naptári évben, működésből kivont kapacitás

(2)
(3)
2067 Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája

(4)
(5)
(6)
(7)

Az üzemben lévő teljes kapacitásnak a folyó naptári év január 1-jei helyzete: a rendszeresen üzemelő egyes üzemek összesített kapacitása
Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a folyó naptár évben tervezik megkezdeni
Bővítés alatt álló üzemek kapacitása, melynek az üzemelését a következő két naptár évben tervezik megkezdeni
Működésből kivont üzemek kapacitása, melyeknek az üzemelését a folyó naptári évben tervezik befejezni
Bioüzemanyagok előállítására vagy finomítására alkalmas létesítmények
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(4)

Kommunális és tercier szektor energiafelhasználása, megbontása célonként: Épület fűtés,Épület hűtés,Világítás,Közúti
járművekhez,Villamosenergia termelésre,Egyéb kategóriákra; Energiahatékonyságra vonatkozó adatok
A mezőgazdaság energiafelhasználása, megbontása célonként: Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati tevékenységhez;
Villamosenergia termelésre;Egyéb kategóriákra
Szállítás és raktározás energiafelhasználása, megbontása célonként: Szállítási módonként és egyéb célra
Kapcsolt hő- és villamosenergia temelés

(1)

nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
2221 Energiamérleg energiaszektor energiahordozók

2261 Kőolaj és kőolajtermék forgalom

(2)
(3)
(4)

Energiahordozók forgalmi adatai (termelés (technológiánként), átalakítás, átsorolás, átminősítés, felhasználás, bel-és külkereskedelem,
készletezés)
A hazai eladások bontása főbb nemzetgazdasági áganként és megyénként
A nukleáris energiastatisztikai adatok köre
Villamos energia, földgáz, vezetékes PB-gáz végfelhasználóknak történő átadására vonatkozó adatok

(5)

Távhőszolgáltatói adatok

(6)

Távhűtés

(7)

Primer energia átalakítási tényezőhöz kapcsolódó adatok

(1)
(2)
(3)

Kőolaj ellátás, földgáz- kondenzátumok, finomítói nyersanyagok, adalékok, oxigenátok, egyéb szénhidrogének adatai
Kőolaj késztermékek forgalmi és ellátási adatai

(1)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Kőolaj és kőolajtermékek külföldről történő behozatalának adatai
Kőolaj és kőolajtermékek külföldre történő kivitelének adatai
Kőolaj és kőolajtermékek készletadatai
Az EU biztonsági készlet szintjei a TANÁCS a tagállamok minimális kőolaj- és/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről szóló
2009/119/EK irányelve) értelmében. Az EU gazdasági szereplők által kőolaj és kőolajtermékek kereskedelmi készletei a 2009/119/EK irányelv
értelmében.
Kétoldali kormányzati megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére,valamint kétoldali kormányzati
megállapodás alapján tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek más tagállamok részére készlet jegyek formájában
Ismert külföldi rendeltetésű kőolaj és kőolajtermék-készletek

Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek kétoldali kormányzati megállapodás alapján. Kétoldali kormányzati megállapodás alapján
jegyek formájában külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermék-készletek. Biztonsági készletek- Külföldön tárolt záró kőolaj és kőolajtermékkészletek, kormányzat / készletező szervezet szerint
(10) Importkészletnek nyilvántartott külföldön tárolt záró készletek
(11) Havi nyersolaj behozatal országonként, típusonként
(12) Bioüzemanyag belföldi beszerzése
(13) Földgáz termeléssel összefüggő adatok
2437 Kőolajtermékek fogyasztói árai

(1)

Töltőállomások esetén a közúti szállítást szolgáló üzemanyagok, fűtőolaj esetén az ipari célokat szolgáló fűtőolajok fogyasztói adatai
(értékesített mennyiség és árbevétel).

"

33641

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

''12. melléklet a .../2017. () Korm. rendelethez

A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti
statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Tipus: AGY = statisztikai adatgyűjtés
AÁ = statisztikai adatátvétel

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
nyilvántartási
száma

címe

33642

12. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési
határideje

Irányadó uniós
jogi aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás

Országos Bírósági Hivatal
1294

AGY Eseményhez kötődő

járásbíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria

ütemterv szerint

AGY Eseményhez kötődő

járás bíróságok törvényszékek ítélőtáblák Kúria

ütemterv szerint

AGY Évenkénti

törvényszékek

a tárgyévet követő január 20.

AGY Havonkénti

Közigazgatási és munkaügyi bíróságok

AGY Havonkénti

törvényszékek

AGY Havonkénti

Törvényszékek

1641

Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett
büntető eljárás fiatalkorú vádlottairól
Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett
büntető eljárás felnőtt korú vádlottairól
Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási
csoportjának munkájáról
Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok
ügyforgalmi statisztikai jelentése
A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai
jelentése
Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai
jelentése
A cégbíróságok ügyforgalmi adatai

AGY Havonkénti

a törvényszékek cégbíróságai

1856

Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése

AGY Havonkénti

Kúria

1979

Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése

AGY Havonkénti

Ítélőtáblák

a tárgyhót követő 10.
munkanap
a tárgyhót követő 10.
munkanap
a tárgyhót követő 10.
munkanap
a tárgyhót követő 10.
munkanap
a tárgyhót követő 10.
munkanap
a tárgyhót követő 10.
munkanap

1295
1296
1305
1307
1308
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nyilvántartási
száma

Statisztikai

adatgyűjtés - statisztikai

c í m

adatátvétel

a d a t k ö r

Országos Bírósági Hivatal
1294 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
fiatalkorú vádlottairól

(1)

Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek fiatalkorú vádlottjainak fontosabb adatai

1295 Jelentőlap a jogerős határozattal befejezett büntető eljárás
felnőtt korú vádlottairól

(1)

Jogerős határozattal befejezett büntető ügyek felnőtt korú vádlottjainak fontosabb adatai

1296 Jelentés a törvényszékek büntetésvégrehajtási
csoportjának munkájáról

(1)
(2)

Adatok a büntetés-végrehajtási ügyek ügyforgalmáról
Büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe utalt ügyek ügyforgalmi adatai

1305 Közigazgatási és Munkaügyi bíróságok ügyforgalmi
statisztikai jelentése

(1)
(2)

Adatok a közigazgatási és munkaügyi bíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a közigazgatási és a munkaügyi peres ügyekben

1307 A törvényszékek ügyforgalmi statisztikai jelentése

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Adatok a törvényszékek első- és másodfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)

(6)
(7)
(8)
1308 Járásbíróságok ügyforgalmi statisztikai jelentése

(1)
(2)
(3)

A törvényszékekhez érkezett civilisztikai első- és másodfokú ügyek pertárgy értékére vonatkozó adatok
Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a törvényszéki első- és másodfokú peres ügyekben
Törvényszékek másodfokú bíróságok egyéb ügyeinek ügyforgalma
Felszámolási eljárások ügyforgalmi adatai a gazdálkodó szervezetek és a felszámolási eljárást kérők szerint
Befejezett felszámolási eljárások a befejezés módja szerint
Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a felszámolási eljárásokban
Csődeljárások ügyforgalma gazdálkodó szervezetek szerint
Adatok a járásbíróságok ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint, és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
A járásbíróságokhoz érkezett civilisztikai ügyek pertárgyértéke
Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a járásbíróságok peres ügyeiben

1641 A cégbíróságok ügyforgalmi adatai

(1)

Adatok a cégbíróságokról (ügyforgalom ügyszakok és iratfajták szerint; engedélyezett és a tárgyidőszakban ténylegesen munkát végző
cégbírák száma)

1856 Kúria ügyforgalmi statisztikai jelentése

(1)
(2)
(3)
(4)

Kúria első-, másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalma az eljárás tárgya szerint

(1)
(2)
(3)
(4)

Adatok az ítélőtáblák másod- és harmadfokú ügyeinek ügyforgalmáról (az eljárás tárgya szerint és a befejezett ügyekben hozott határozatok)
Az ítélőtáblákhoz érkezett fellebbezett civilisztikai ügyek pertárgy értéke
A fellebbezett peres eljárások időtartamára vonatkozó adatok az ítélőtáblákon
Az ítélőtáblák egyéb ügyeinek ügyforgalma

1979 Ítélőtáblák ügyforgalmi statisztikai jelentése
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök

Kúria felülvizsgálati eljárásainak ügyforgalma az eljárás tárgya szerint
Az eljárás időtartamára vonatkozó adatok a Kúrián a fellebbezett és a felülvizsgálati eljárásokban
Kúria egyéb ügyeinek ügyforgalma

"

33643

33644

13. melléklet a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
''13. melléklet a.../2017. () Korm. rendelethez

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

száma

címe

címe

Központi Statisztikai Hivatal
1005

Reprezentatív külkereskedelmi árstatisztika

98/715/EK
549/2013/EU

1006

Fogyasztói árösszeírás

2016/792

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások árjelentése

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

656/2007/EK
Éves építőipar-statisztikai szakmai jelentés

1614/2002/EK
1670/2003/EK

1893/2006/EK

295/2008/EK
2009/251/EK
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1023

A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 Rendelete (2016. május 11.) a harmonizált
fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
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
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
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
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
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1032

címe

Alapinformációk az alakuló gazdasági szervezetekről

száma

177/2008/EK
192/2009/EK

1035

Jelentés az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

692/2011/EU

1036

Jelentés a kereskedelmi szálláshelyekről

692/2011/EU

1039

Éves termékstatisztikai jelentés

3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK

973/2007/EK
1045

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról

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

1058

Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról

2003/54/EK

1099/2008/EK

címe

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 helyezéséről
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
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
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
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
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
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
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/54/EK irányelve (2003. június 26.) a villamos energia
belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 96/92/EK irányelv hatályon kívűl helyezéséről
- külön nyilatkozatok az üzemleállításokra és a hulladékgazdálkodási tevékenységekre
vonatkozóan
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33645

33646

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1059

címe

Jelentés a települések gázellátásáról

száma

1099/2008/EK

címe

Részletező adatok az új lakások, üdülők felépítéséről

1165/98/EK

1081

Építési engedélyek, egyszerű bejelentéshez kötött építési
tevékenységek

1165/98/EK

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

2003/55/EK
2008/92/EK
1060

Jelentés a települések távfűtés- és melegvízellátásáról

2012/27/EU
1099/2008/EK

1061

Települési hulladékgazdálkodás

2150/2002/EK

1062

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás

91/271/EGK
2000/60/EK

1071

Jelentés a kutató-fejlesztő intézetek és egyéb költségvetési
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

1608/2003/EK

Jelentés a felsőoktatási intézményekben működő
kutatóhelyek kutatási, fejlesztési adatairól

1608/2003/EK

Jelentés a vállalkozások kutatási, fejlesztési adatairól

1608/2003/EK

1072

1074

995/2012/EU

995/2012/EU

995/2012/EU
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1078

Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és Tanács 2003/55/EK irányelve (2003. június 26.) a földgáz belső
piacára vonatkozó közös szabályokról és a 98/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/92/EK irányelve ( 2008. október 22. ) az ipari
végfelhasználók által fizetendő gáz- és villamosenergia-árak átláthatóságának javítását célzó
közösségi eljárásról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2150/2002/EK rendelete (2002. november 25.) hulladékra
vonatkozó statisztikákról
A Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szenyvíz kezeléséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízvédelmi
politika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

1082

Földterület és vetésterület, június 1.

543/2009/EK

1084

A kalászos gabonák terméseredménye

543/2009/EK

1085

Főbb növénykultúrák terméseredményei

543/2009/EK

1087

Állatállomány, június 1.; december 1.

1165/2008/EK

1092

Növénytermesztési termékek, zöldségfélék, gyep és nád
termelése, felhasználása és nettó árbevétele

138/2004/EK

Gyümölcs-és szőlőtermesztés, felhasználás és nettó
árbevétel

138/2004/EK

138/2004/EK

1097

Állatállomány-változás, vágóállatok és állati termékek
termelése,felhasználása és nettó árbevétele
Jelentés a felvásárlásról

1099

Áruforgalmi mérleg

138/2004/EK

1108

Piaci felhozatal és árjelentés

138/2004/EK

1117

Munkaerőköltség-felvétel

530/1999/EK

1094

1095

543/2009/EK

543/2009/EK

138/2004/EK

450/2003/EK
224/2007/EK

címe

33647

Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
A Bizottság 224/2007/EK rendelete ( 2007. március 1. ) az 1216/2003/EK rendeletnek a
munkaerőköltség-index által lefedett gazdasági tevékenységek tekintetében történő
módosításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33648

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1180

száma

címe

A vasúti áruszállítás (árutovábbítás) adatai

91/2003/EK
2016/2032

1198

Adatfelvételi lap a Duna magyarországi szakaszának tranzit
hajóforgalmáról

1365/2006/EK
1304/2007/EK

425/2007/EK
2016/1954

1470

Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások

184/2005/EK
707/2009/EK

2016/1013

1600

Pénzügyi tevékenységet végző szervezetek éves jelentései

549/2013/EU

1633

A szerencsejátékokra fordított kiadások és a
szerencsejátékokból származó bevételek alakulása

549/2013/EU

Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra,
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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
helyezéséről
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
A Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.)
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
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
A Bizottság 707/2009/EK rendelete (2009. augusztus 5.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a közvetlen külföldi befektetésekkel kapcsolatos közösségi
statisztikákról szóló, 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az
adatszolgáltatási követelmények tekintetében történő módosításáról
Bizottság 555/2012/EU rendelete (2012. június 22.) a fizetési mérleggel, a szolgáltatások
nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőke- befektetésekkel kapcsolatos
közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
adatkövetelmények és fogalommeghatározások tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1013 RENDELETE (2016. június 8.) a
fizetési mérleggel, a szolgáltatások nemzetközi kereskedelmével és a külföldi közvetlentőkebefektetésekkel kapcsolatos közösségi statisztikákról szóló 184/2005/EK rendelet
módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
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555/2012/EU

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

száma

címe

1639

Távközlési és műsorszórási teljesítmények

1209/2014/EU

1646

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási
forgalmáról árucsoportonként

1553/89/EGK
1287/2003/EK
549/2013/EU

1654

A közúti teherszállítás belföldi és nemzetközi teljesítményei

2163/2001/EK
6/2003/EK
70/2012/EU

1725

Repülőterek forgalmi adatai

1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK

1726

Jelentés a kereskedelmi tevékenységet folytatókról

295/2008/EK

1751

Havi jelentés az energiaszektor termékeiről

3924/91/EGK
912/2004/EK
1893/2006/EK

973/2007/EK

címe

A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység
szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
A Tanács 1553/89/EGK Euratom rendelete (1989. május 29.) a hozzáadottérték-adóból
származó saját források beszedésének végleges egységes rendszeréről
A Tanács 1287/2003/EK Euratom rendelete (2003. július 15.) a piaci áron számított bruttó
nemzeti jövedelem összehangolásáról (GNI rendelet)
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
A Bizottság 6/2003/EK rendelete (2002. december 30.) a közúti áruszállítás-statisztika
adatainak közzétételéről
Az Európai Parlament és a Tanács 70/2012/EU rendelete (2012. január 18.) a közúti
árufuvarozásra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-,
áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású
szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Tanács 3924/91/EGK rendelete (1991. december 19.) az ipari termelés közösségi
felmérésének létrehozásáról
A Bizottság 912/2004/EK rendelete (2004. április 29.)az ipari termelés közösségi felmérésének
létrehozásáról szóló 3924/91/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról
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
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
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33649

33650

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1758

címe

száma

A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati
tevékenységet végzők ráfordításai és árbevételei

138/2004/EK

1761

Jelentés az üzleti célú egyéb szálláshelyekről

692/2011/EU

1764

Adatlap a statisztikai regiszter adatainak felülvizsgálatához

177/2008/EK

1893/2006/EK

192/2009/EK

1791

Baromfikeltetés

1234/2007/EK
617/2008/EK

1799

295/2008/EK

1824

Takarmányok értékesítési ára

138/2004/EK

1826

Növényvédő szerek értékesítési ára

138/2004/EK

1827

Állatgyógyászati készítmények értékesítési ára

138/2004/EK

1831

Építőipari tevékenységek ára

1165/98/EK
98/715/EK

538/2014/EU

1503/2006/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
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
Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
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 helyezéséről
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Tanács 1234/2007/EK rendelete ( 2007. október 22. ) a mezőgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi
rendelkezésekről ( az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet )
A Bizottság 617/2008/EK rendelete ( 2008. június 27. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a
keltetőtojások és a naposcsibék termelése és forgalmazása tekintetében történő
alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
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
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Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a
környezetvédelmi beruházásokról

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1840

címe

Az információs és kommunikációs technológiák
állományának minőségi és mennyiségi adatai

száma

808/2004/EK
1006/2009/EK

címe

Az Európai Parlament és a Tanács 808/2004/EK rendelete (2004. április 21.) az információs
társadalomra vonatkozó közösségi statisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1006/2009/EK rendelete (2009. szeptember 16.) az
információs társadalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 808/2004/EK rendelet
módosításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33651

33652

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1845

címe

Éves gazdaságstatisztikai jelentés

száma

1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK

295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
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177/2008/EK

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

275/2010/EU
1846

Székhely és telepi adatok

696/93/EGK
1893/2006/EK

177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

275/2010/EU
1852

Üzletek és más telepek adatai

295/2008/EK

címe

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
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
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33653

33654

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1869

száma

címe

Tehéntej felvásárlása és tejtermékek előállítása

96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU

1870

Tej- és tejtermékek termelése, felvásárlása, felhasználása és
nettó árbevétele

96/16/EK
97/80/EK
2003/107/EK
2005/288/EK
2011/142/EU

1933

Jelentés a környezetvédelmi ráfordításokról, a
környezetvédelmi termékek előállításáról és szolgáltatások
nyújtásáról

295/2008/EK

Éves jelentés a beruházások összetételéről

1893/2006/EK

538/2014/EU

1445/2007/EK
549/2013/EU
1962

Fogyasztói árösszeírás az Európai Összehasonlítási
Program (ECP) alapján

1445/2007/EK

A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
A Tanács 96/16/EK irányelve (1996. március 19.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről
A Bizottság 97/80/EK határozata (1996. december 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felméréséről szóló, 96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/107/EK irányelve (2003.december 5.) a tej és
tejtermékek statisztikai felméréséről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv módosításáról
A Bizottság 2005/288/EK határozata (2005. március 18.) a tej és tejtermékek statisztikai
felmérésről szóló 96/16/EK tanácsi irányelv véhrehajtására vonatkozó rendelkezések
megállapításáról szóló 97/80/EK határozat módosításáról
A Bizottság határozata (2011. március 3.) a tej és tejtermékek statisztikai felméréséről szóló
96/16/EK tanácsi irányelv végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló
97/80/EK bizottsági határozat módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
Az Európai Parlament és a Tanács 538/2014/EU rendelete (2014. április 16.) az európai
környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerőparitás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 1445/2007/EK rendelete ( 2007. december 11. ) a
vásárlóerő-paritással kapcsolatos alapinformációk szolgáltatására, valamint a vásárlóerőparitás kiszámítására és közzétételére vonatkozó közös szabályok megállapításáról
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1892

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1965
1966

címe

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett közösségi,
szabadidős szálláshelyekről
Jelentés a repülőterek forgalmáról

száma

692/2011/EU
1358/2003/EK
437/2003/EK
158/2007/EK

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek számáról

1062/2008/EK

453/2008/EK
19/2009/EK

címe

Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 1358/2003/EK rendelete (2003. július 31.) a légi személy-, áru- és
postaiküldemény-szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről szóló 437/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról, valamint annak I. és II. melléklete módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 437/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a légi személy-,
áru- és postaiküldemény- szállításra vonatkozó statisztikai adatgyűjtésről
A Bizottság 158/2007/EK rendelete ( 2007. február 16. ) az 1358/2003/EK rendeletnek a
közösségi repülőterek jegyzékének tekintetében történő módosításáról (EGT vonatkozású
szöveg)
A Bizottság 1062/2008/EK rendelete (2008. október 28.) a közösségi üres álláshelyekre
vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet szezonális kiigazítási eljárások és minőségi jelentések vonatkozásában történő
végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 453/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a közösségi üres
álláshelyekre vonatkozó negyedéves statisztikai adatokról
A Bizottság 19/2009/EK rendelete (2009. január 13. ) a közösségi üres álláshelyekre vonatkozó
negyedéves statisztikai adatairól szóló 453/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
üres álláshely meghatározása, az adatgyűjtésre vonatkozó referencia-időpontok,
adattovábbítási jellemzők és megvalósíthatósági tanulmányok meghatározása tekintetében
történő végrehajtásáról

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33655

33656

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2010

címe

Intrastat kiszállítás

száma

1982/2004/EK

638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

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 helyezéséről
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 helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
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659/2014/EU

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2011

címe

Intrastat kiszállítás, egyszerűsített

száma

1982/2004/EK

638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU
659/2014/EU

címe

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 helyezéséről
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 helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33657

33658

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2012

címe

Intrastat beérkezés

száma

1982/2004/EK

638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU

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 helyezéséről
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 helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
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659/2014/EU

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2013

címe

Intrastat beérkezés, egyszerűsített

száma

1982/2004/EK

638/2004/EK
1915/2005/EK
222/2009/EK
91/2010/EU

96/2010/EU

1093/2013/EU
659/2014/EU

2016

A nem költségvetési formában működő egészségügyi
szolgáltatók bevételei és kiadásai

1338/2008/EK
2015/359/EU

címe

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 helyezéséről
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 helyezéséről
A Bizottság 1915/2005/EK rendelete (2005. november 24.) az 1982/2004/EK rendeletnek a
mennyiség számbavételének egyszerűsítése tekintetében és bizonyos termékek mozgásáról
szóló előírások tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 222/2009/EK rendelete (2009. március 11.) a tagállamok
közötti áruforgalomra vonatkozó közösségi statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet
módosításáról
Bizottság 91/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikáról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet végrehajtó
1982/2004/EK rendeletnek a statisztikából kizárt termékek, az adóhatóság által szolgáltatandó
információ közlése és a minőségértékelés tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 96/2010/EU rendelete (2010. február 4.) a tagállamok közötti termékforgalomra
vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet
végrehajtó 1982/2004/EK rendeletnek az egyszerűsítési küszöbérték, a vállalkozásmutatók
szerinti kereskedelem, a különleges termékek és termékmozgások, valamint az
ügylettípuskódok tekintetében történő módosításáról
A Bizottság 1093/2013/EU rendelete (2013. november 4.) a 638/2004/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1982/2004/EK bizottsági rendelet Intrastat rendszeren belüli
egyszerűsítéssel és az Intrastat-adatok gyűjtésével kapcsolatos módosításról
Az Európai Parlament és a Tanács 659/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a tagállamok
közötti termékforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendeletnek egyes
intézkedések elfogadása, a vámigazgatási szervek általi adatszolgáltatás, a bizalmas adatok
tagállamok közötti cseréje és a statisztikai érték meghatározása céljából a Bizottságra
ruházandó felhatalmazáson alapuló és végrehajtási hatáskörök tekintetében történő
módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33659

33660

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2120

száma

címe

Egészségügyi kiadás és bevétel adatok

1338/2008/EK
2015/359/EU

2130

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

98/715/EK
2002/990/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
549/2013/EU

2131

A vasúti szállítás negyedéves adatai

91/2003/EK
2016/2032

Jelentés a vállalkozások innovációs tevékenységéről

1608/2003/EK
1450/2004/EK
540/2009/EK
995/2012/EU

2146

Az üzleti szolgáltatások árbevétel szerkezete

1158/2005/EK
295/2008/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
A Bizottság (EU) 2015/359 rendelete (2015. március 4.) az 1338/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek az egészségügyi ellátással kapcsolatos kiadásokra és finanszírozásra
vonatkozó statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság (98/715/EK) határozata (1998. november 30.) A Közösségben a nemzeti és
regionális számlák európai rendszeréről szóló 2223/96/EK tanácsi rendelet A. mellékletében
szereplő, az árak és mennyiségek mérésével kapcsolatos elvek magyarázatáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra,
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 1450/2004/EK rendelete (2004. augusztus 13.) az innovációs statisztikák
előállításáról és kidolgozásáról szóló, 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról
A Bizottság 540/2009/EK rendelete ( 2009. június 22. ) az innovációs statisztikák előállításáról
és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK határozat végrehajtásáról szóló 1450/2004/EK rendelet
módosításáról
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
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2132

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2157

száma

címe

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a szakosodott
egységekről

696/93/EGK
716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

2009/251/EK

275/2010/EU
2161

A vasúti személyszállítás adatai

91/2003/EK
2016/2032

címe

A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra,
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
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33661

33662

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2193

címe

Adatszolgáltatás az európai unión kívüli külkereskedelmi
termékforgalomról

száma

471/2009/EK
113/2010/EU

92/2010/EU

1253/2016/EU

2210

2218

Jelentés a központi állami költségvetésben K+F célra
tervezett és kifizetett összegekről

1608/2003/EK

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása

1165/2008/EK

995/2012/EU

2219

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK

2234

Adatszolgáltatás PPP projektekről

479/2009/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 471/2009/EK rendelete ( 2009. május 6. ) a Közösség
harmadik országokkal folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról, valamint az
1172/95/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
A Bizottság 113/2010/EU rendelete (2010. február 9.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a kereskedelmi lefedettség, az adatok meghatározása, vállalkozásmutatók
és számlázási pénznem szerinti statisztika összeállítása, valamint a különleges áruk vagy
árumozgások tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 92/2010/EU rendelete (2010. február 2.) a Közösség harmadik országokkal
folytatott külkereskedelmére vonatkozó statisztikáról szóló 471/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere,
valamint a statisztikák összeállítása és minőségértékelése tekintetében történő végrehajtásáról
A BIZOTTSÁG (EU) 2016/1253 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2016. július 29.) a 92/2010/EU
rendeletnek a vámhatóságok és a nemzeti statisztikai hatóságok közötti adatcsere, valamint a
statisztikák összeállítása tekintetében történő módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1608/2003/EK határozata (2003. július 22.) a közösségi
tudományos és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról.
A Bizottság 995/2012/EU végrehajtási rendelete ( 2012. október 26. ) a közösségi tudományos
és technológiai statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 1608/2003/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat végrehajtására vonatkozó részletes szabályok
meghatározásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
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543/2009/EK

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2235

címe

Havi teljesítménystatisztikai jelentés

száma

1165/98/EK
586/2001/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

656/2007/EK
461/2012/EU

549/2013/EU
2236

Negyedéves teljesítménystatisztikai jelentés

1165/98/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

549/2013/EU
2237

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés

1893/2006/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 586/2001/EK rendelete (2001. március 26.) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
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
A Bizottság 656/2007/EK rendelete (2007. június 14. ) a főbb ipari csoportok (MIGS)
meghatározása vonatkozásában a rövid távú statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról szóló 586/2001/EK rendelet módosításáról
A Bizottság 461/2012/EU rendelete (2012. május 31.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek és az 1503/2006/EK, a 657/2007/EK és az 1178/2008/EK
bizottsági rendeletnek az új ipari rendelések változóinak elhagyását követő kiigazítások
tekintetében történő módosításáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
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
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről

33663

549/2013/EU

címe
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
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33664

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2238

címe

Havi munkaügyi jelentés

száma

1165/98/EK
450/2003/EK
1158/2005/EK
1503/2006/EK
1893/2006/EK

329/2009/EK

címe

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 450/2003/EK rendelete (2003. február 27.) a
munkaerőköltség-indexről
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
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
A Bizottság 329/2009/EK rendelete (2009. április 22.) a rövid távú statisztikákról szóló
1165/98/EK tanácsi rendeletnek a változók listájának frissítése, a statisztikák összeállításának
gyakorisága és a változókhoz használandó lebontási és összesítési szintek tekintetében
történő módosításáról
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Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2239

címe

Éves teljesítménystatisztikai jelentés

száma

1165/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK
1893/2006/EK

716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó

33665

2009/250/EK

címe
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

2009/251/EK

479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU

címe

kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
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Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2240

címe

Éves beruházásstatisztikai jelentés

száma

1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

33667

2009/251/EK

címe
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33668

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU

címe

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
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Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2241

címe

Éves munkaügyi jelentés

száma

1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1893/2006/EK

716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról

33669

2009/251/EK

címe

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33670

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
2262

Katonai célú eszközök adatai

549/2013/EU

2375

Egyéni gazdaságok decemberi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)

138/2004/EK
1165/2008/EK
543/2009/EK

2394

Éves regiszterkarbantartó kérdőív

696/93/EGK

177/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
A Tanács 696/93/EGK rendelete (1993. március 15.) a közösségi termelési rendszer
megfigyelésére és elemzésére szolgáló statisztikai egységekről
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
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716/2007/EK

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2414

címe

Gazdasági egységek éves statisztikai jelentése

száma

1165/98/EK
1618/1999/EK
1614/2002/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK
1893/2006/EK

716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
A Bizottság 1614/2002/EK rendelete (2002. szeptember 6.) az 58/97/EK, Euratom tanácsi
rendelet gazdasági és műszaki fejlődéshez való hozzáigazításáról, valamint a 2700/98/EK, a
2701/98/EK és a 2702/98/EK bizottsági rendelet módosításáról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó

33671

2009/250/EK

címe
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33672

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

száma

címe

2009/251/EK

479/2009/EK
275/2010/EU
549/2013/EU
2417

Egyéni gazdaságok júniusi összeírása (kiemelt egyéni
gazdaságok)

1165/2008/EK
543/2009/EK

Gyümölcsös ültetvények összeírása 2017

1337/2011/EK

2438

Kassza adatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

2016/792

kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 479/2009/EK rendelete ( 2009. május 25. ) az Európai Közösséget létrehozó
szerződéshez csatolt, a túlzott hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv
alkalmazásáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 549/2013/EU RENDELETE (2013. május 21.) az
Európai Unió-beli nemzeti és regionális számlák európai rendszeréről
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 543/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a
növénytermelési statisztikákról, valamint a 837/90/EGK és a 959/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről
1337/2011/EU RENDELETE (2011. december 13.) az ültetvényekre vonatkozó európai
statisztikákról, valamint a 357/79/EGK tanácsi rendelet és a 2001/109/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/792 Rendelete (2016. május 11.) a harmonizált
fogyasztói árindexekről és a lakásárindexekről, valamint a 2494/95/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

2419

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2439

címe

Az üzleti funkciók nemzetközi kiszervezésének
feltérképezése, 2017

száma

1165/98/EK
1618/1999/EK
1668/2003/EK

1669/2003/EK

1670/2003/EK

1158/2005/EK
1893/2006/EK

716/2007/EK
177/2008/EK
295/2008/EK
364/2008/EK
192/2009/EK

2009/250/EK

címe

33673

A Tanács 1165/98/EK rendelete (1998. május 19.) a rövid távú statisztikákról
A Bizottság 1618/1999/EK rendelete (1999. július 23.) a vállalkozások szerkezeti statisztikája
minőségének értékelésére vonatkozó szempontokról
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
A Bizottság 1669/2003/EK rendelete (2003. szeptember 1.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáihoz előállítandó adatsorok tekintetében az 58/97/EK, Euratom tanácsi rendelet
végrehajtásáról, továbbá a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorokról
szóló 2701/98/EK rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1158/2005/EK rendelete (2005. július 6.) a rövid távú
statisztikákról szóló 1165/98/EK tanácsi rendelet módosításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 716/2007/EK rendelete ( 2007. június 20. ) a külföldi
leányvállalatok szerkezetére és tevékenységére vonatkozó közösségi statisztikákról
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 364/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a 716/2007/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a külföldi leányvállalatokra vonatkozó statisztikák továbbításának technikai
formátuma és a tagállamoknak engedélyezendő eltérések tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/250/EK rendelete (2009. március 11.) a mutatók meghatározásainak, az
adattovábbítás technikai formátumának, a NACE Rev.1.1. és a NACE Rev.2-re vonatkozó
kettős jelentéstételi követelmények, valamint a vállalkozások szerkezeti statisztikáira vonatkozó
eltérések engedélyezése tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33674

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

2009/251/EK

275/2010/EU

címe

A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Bizottság 275/2010/EU rendelete (2010. március 30.) a vállalkozások szerkezeti
statisztikáinak minőségértékelési kritériumai tekintetében a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet végrehajtásáról

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Belügyminisztérium
1222

Személy- és járműforgalmi jelentés

692/2011/EU
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Az Európai Parlament és a Tanács 692/2011/EU rendelete (2011. július 6.) a turizmusra
vonatkozó európai statisztikákról és a 95/57/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

33675

33676

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények tevékenységéről

452/2008/EK
912/2013/EU

1434

1435

1514

Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második
félévi helyzetéről

452/2008/EK

Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos fokozatot
címet és felsőfokú illetve szakirányú szakképzettséget
szerzett hallgatókról

452/2008/EK

Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

883/2004/EK

912/2013/EU

912/2013/EU

987/2009/EK
Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről

1893/2006/EK

1338/2008/EK
1914

Jelentés a gyermekgondozási díjat igénybevevőkről

883/2004/EK
987/2009/EK
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1572

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
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
Az Európai Parlament és a Tanács 1338/2008/EK rendelete ( 2008. december 16.) a
népegészségre és a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó közösségi statisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2220

2395

címe

száma

Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények oktatási
kiadásairól

452/2008/EK

Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről

883/2004/EK

912/2013/EU

987/2009/EK
2396

Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről

883/2004/EK
987/2009/EK

címe

Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Bizottság 912/2013/EU rendelete (2013. szeptember 23.) az oktatással és az egész életen át
tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról szóló 452/2008/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az oktatási és képzési rendszerekre vonatkozó
statisztikák tekintetében történő végrehajtásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 987/2009/EK rendelete ( 2009. szeptember 16. ) a szociális
biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó
eljárás megállapításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33677

33678

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Földművelésügyi Minisztérium
1066

Levegőtisztaság-védelmi adatok

2008/50/EK
2011/850/EU

1257

Nettó fakitermelés

1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK
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2009/251/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/50/EK irányelve ( 2008. május 21. ) a környezeti
levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról
2011/850/EU: A Bizottság végrehajtási határozata (2011. december 12.) a 2004/107/EK és a
2008/50/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre vonatkozó szabályoknak a környezeti
levegő minőségére vonatkozó kölcsönös információcsere és jelentéstétel tekintetében történő
megállapításáról
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
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
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1259

címe

Az erdei fatermékek termelése és készletváltozása

száma

1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK

2009/251/EK

címe

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
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
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33679

33680

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1260

száma

címe

Jelentés a fakitermelésről és a fafeldolgozásról

1668/2003/EK

1893/2006/EK

177/2008/EK
295/2008/EK
192/2009/EK

2009/251/EK

1709

Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti
területekről és a "Natura 2000" területekről

92/43/EGK

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
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
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 helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 295/2008/EK rendelete ( 2008. március 11.) a vállalkozások
szerkezeti statisztikáiról (átdolgozás)
A Bizottság 192/2009/EK rendelete ( 2009. március 11.) a vállalkozások statisztikai célú
nyilvántartása közös keretének létrehozásáról szóló 177/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a bizalmas adatok Bizottság (Eurostat) és a tagállamok közötti cseréje
tekintetében történő végrehajtásáról
A Bizottság 2009/251/EK rendelete (2009. március 11.) a 295/2008/EK európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a vállalkozások szerkezeti statisztikáihoz előállítandó adatsorok és a
termékek tevékenység szerinti statisztikai osztályozásának (CPA) átdolgozása után szükséges
kiigazítások tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról
A Tanács 92/43/EGK Irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon
élő állatok és növények védelméről
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. november 30.) a vadon élő
madarak védelméről
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2009/147/EK

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

száma

címe

címe

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1390

A helyi közutak és hidak adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

1392

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai

91/672/EGK
96/50/EK
2005/44/EK
2006/87/EK
2016/1954
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A tanács irányelve (1991. december 16.) a belvízi áru- és személyszállításra vonatkozó
nemzeti hajóvezetői bizonyítványok kölcsönös elismeréséről
A Tanács 96/50/EK irányelve (1996. július 23.) a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és
személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek
összehangolásáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2005/44/EK irányelve (2005. szeptember 7.) a közösségi
belvízi közlekedésre vonatkozó harmonizált folyami információs szolgáltatásokról
2006/87/EK Az Európai Parlament és a Tanács irányelve ( 2006. december 12. ) a belvízi
hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv
hatályon kívül helyezéséről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.)
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról

33681

33682

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1396

címe

Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó
tevékenységekről

száma

91/439/EGK
2000/53/EK
2163/2001/EK
2003/59/EK

2006/126/EK
2006/22/EK

561/2006/EK

2007/46/EK
2008/65/EK

2009/40/EK
1707

A távközlési tevékenység évközi adatai

1893/2006/EK

1708

A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai

1893/2006/EK

A Tanács irányelve (1991. július 29.) a vezetői engedélyekről
Az Európai Parlament és a Tanács 2000/53/EK irányelve (2000. szeptember 18.) az
elhasználódott járművekről
A Bizottság 2163/2001/EK rendelete (2001. november 7.) a közúti árufuvarozás statisztikai
adatainak továbbítására vonatkozó technikai rendelkezésekről
Az Európai Parlament és a Tanács 2003/59/EK irányelve (2003. július 15.) egyes közúti
árufuvarozást vagy személyszállítást végző járművek vezetőinek alapképzéséről és
továbbképzéséről, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet és a 61/439/EGK, illetve a
76/914/EGK tanácsi irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/126/EK irányelve (2006. december 20.) a vezetői
engedélyekről (átdolgozott szöveg)
Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a
3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi
irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 561/2006/EK rendelete (2006. március 15.) a közúti
szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról, a 3821/85/EGK és a
2135/98/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2007/46/EK irányelve (2007. szeptember 5.) a gépjárművek
és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki
egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv)
A Bizottság 2008/65/EK irányelve (2008. június 27.) a vezetői engedélyekről szóló 91/439/EGK
irányelv módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2008/68/EK irányelve ( 2008. szeptember 24.) a veszélyes
áruk szárazföldi szállításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2009/40/EK irányelve ( 2009. május 6. ) a gépjárművek és
pótkocsijuk időszakos műszaki vizsgálatáról
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
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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2008/68/EK

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

1812

1857

száma

címe

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és
szállítási teljesítmények adatai

91/2003/EK

A kikötői áru- és hajóforgalom

1365/2006/EK

2016/2032

1304/2007/EK

425/2007/EK
2016/1954

1957

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek gazdálkodását
jellemző adatok

1893/2006/EK

1209/2014/EU

1994

Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai

1893/2006/EK

1995

Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai

1893/2006/EK

2222

Az út infrastruktúra adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

címe

33683

Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra,
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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
helyezéséről
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
A Bizottság 425/2007/EK rendelete ( 2007. április 19. ) a belvízi áruszállítással kapcsolatos
statisztikákról szóló 1365/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/1954 RENDELETE (2016. október 26.)
a belvízi áruszállítással kapcsolatos statisztikákról szóló 1365/2006/EK rendeletnek bizonyos
intézkedések elfogadása érdekében a Bizottságra ruházandó felhatalmazáson alapuló és
végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról
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
A BIZOTTSÁG 1209/2014/EU RENDELETE (2014. október 29.) a termékek tevékenység
szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról
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
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
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

33684

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

2223

száma

címe

A vasút infrastruktúra adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

2224

A vízi út infrastruktúra adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

2225

A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

2226

A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

1108/70/EGK
1384/79/EGK

2227

1108/70/EGK

Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai 2017.

91/2003/EK

1384/79/EGK

2016/2032

A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
A Tanács 1108/70/EGK rendelete (1970. június 4.) a vasúti, közúti és belvizi közlekedéssel
kapcsolatos infrastukturális kiadásokra vonatkotó elszámolási rend bevezetéséről
A Tanács 1384/79/EGK rendelete (1979. június 25.) a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel
kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló
1108/70/EGK rendeletet módosításáról
Az Európai Parlament és a Tanács 91/2003/EK rendelete (2002. december 16.) a vasúti
közlekedés statisztikájáról
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/2032 RENDELETE
(2016. október 26.) a vasúti közlekedés statisztikájáról szóló 91/2003/EK rendelet árukra,
utasokra és balesetekre vonatkozó adatgyűjtés tekintetében történő módosításáról
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2453

A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott
hitelszolgálati adatai

címe

Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Nemzetgazdasági Minisztérium
1405

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről

530/1999/EK
1916/2000/EK

1665

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

452/2008/EK

1668

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről

530/1999/EK
1916/2000/EK
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
A Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.
Az Európai Parlament és a Tanács 452/2008/EK rendelete (2008. április 23.) az oktatással és
az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos statisztikák előállításáról és kidolgozásáról
A Tanács 530/1999/EK rendelete (1999. március 9.) a srukturális keresetfelvételi statisztikákról
és a munkaerőköltség-felvételi statisztikákról
A Bizottság 1916/2000/EK Rendelete (2000. szeptember 8.) a kereset szerkezetére vonatkozó
információ meghatározására és továbbítására tekintettel a strukturális keresetfelvételi
statisztikákról és a munkaerőköltség-felvételi statisztikáról szóló 530/1999/EK tanácsi rendelet
végrehajtásáról.

33685
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Agrárgazdasági Kutató Intézet
1249

Lehalászás

762/2008/EK

1269

A termelőeszközök árjelentése

138/2004/EK

1270

A mezőgazdasági gépek forgalma

138/2004/EK

1271

A növényvédő szerek értékesítése

1185/2009/EK

1280

Vágóhidak élőállat vágása

1165/2008/EK

1282

Műtrágya értékesítés

138/2004/EK

2386

Vetőmagforgalmazás

138/2004/EK

Az Európai Parlament és a Tanács 762/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a tagállamok által
benyújtandó, akvakultúrára vonatkozó statisztikákról és a 788/96/EK tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács1185/2009/EK rendelete ( 2009. november 25. ) a
peszticidekre vonatkozó statisztikákról
Az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK rendelete ( 2008. november 19. ) az
állatállományra és a húsokra vonatkozó statisztikákról, valamint a 93/23/EGK, 93/24/EGK és
93/25/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
Az Európai Parlament és a Tanács 138/2004/EK rendelete (2003. december 5.) a közösségi
mezőgazdasági számlarendszerről
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Jogharmonizációs melléklet
Az uniós jogi aktus

Statisztikai adatgyűjtés - statisztikai adatátvétel
Nyilvántartási
száma

címe

száma

címe

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1321

Energiamérleg ipari szektor

2012/27/EU
1099/2008/EK

1329

Energiagazdálkodási operatív jelentés

1099/2008/EK

1335

Energiafelhasználási beszámoló

2012/27/EU
1099/2008/EK

2067

Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek
statisztikája

1113/2014/EU

256/2014/EU

2221

Energiamérleg energiaszektor energiahordozók

2012/27/EU
1099/2008/EK

2261

Kőolaj és kőolajtermék forgalom

2009/119/EK
1099/2008/EK
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Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
A Bizottság 1113/2014/EU végrehajtási rendelete ( 2014. október 16. ) a 256/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. és 5. cikke szerinti adatközlés formájáról és egyéb technikai
részleteiről, valamint a 2386/96/EK és a 833/2010/EU, Euratom bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 256/2014/EU rendelete ( 2014. február 26. ) az Európai
Unión belüli energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projekteknek a Bizottság részére való
bejelentéséről, a 617/2010/EU, Euratom tanácsi rendelet felváltásáról és a 736/96/EK tanácsi
rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az
energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a
2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
A Tanács 2009/119/EK irányelve (2009. szeptember 14.) a tagállamok minimális kőolajés/vagy kőolajtermék-készletezési kötelezettségéről
Az Európai Parlament és a Tanács 1099/2008/EK rendelete (2008. október 22.) az
energiastatisztikáról
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A Kormány 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről
A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 20. pontjában, valamint
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340. §
19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
foglalkoztatott: a kormánytisztviselő, a köztisztviselő vagy a hivatásos állomány tagja,
2.
közreműködő szervezet: a digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő
feladatok koordinációját ellátó szervezet,
3.
más foglalkoztatási jogviszony: kormánytisztviselő esetén a kormányzati szolgálati, köztisztviselő esetén
a közszolgálati, hivatásos állomány tagja esetén a hivatásos szolgálati jogviszonyon kívüli minden,
munkavégzésre irányuló jogviszony,
4.
nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
(a továbbiakban: Kttv.) 6. § 3a. pontja szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 2. § 17a. pontja
szerinti tevékenység,
5.
szakértő: a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet ellátó foglalkoztatott.

2. A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalma és típusai
2. §

(1) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet ellátó foglalkoztatott e tevékenységét a nemzetközi színvonalú
hazai állami digitális megoldások külföldi országokban történő bevezetésének támogatása érdekében végzi.
(2) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység befejezésekor – vagy ha a tevékenységet nem folyamatosan,
hanem megszakításokkal végzi, a szakértői tevékenységen kívüli időszakokban – a foglalkoztatott a nemzetközi
közigazgatási szakértői tevékenységet megelőzően általa betöltött munkakörben vagy szolgálati beosztásban kerül
továbbra is foglalkoztatásra.

3. §		
A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység irányulhat
a)
a digitális megoldás bemutatására, ismertetésére, a bevezetéssel kapcsolatos projekttervezésre,
költségbecslések készítésére,
b)
a digitális megoldás bevezetésének technikai támogatására, a hazai alkalmazás során megismert
tapasztalatok átadására, a gyakorlati végrehajtás során fellépő lehetséges nehézségek kiküszöbölésére
irányuló eljárások megosztására.
4. §		
A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység az időtartama alapján lehet
a)
rövid távú, ha a tevékenységre fordított idő 6 hónap alatt együttesen nem haladja meg a 14 napot,
b)
középtávú, ha a tevékenységre fordított idő 6 hónap alatt együttesen a 14 napot meghaladja, de nem haladja
meg a 60 napot,
c)
hosszú távú, ha a tevékenységre fordított idő 6 hónap alatt együttesen meghaladja a 60 napot.
5. §		
A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység ellátására
a)
más foglalkoztatási jogviszony keretében, vagy
b)
a Kttv. 154. § (4) bekezdése vagy a Hszt. 72/A. § (1) bekezdése alapján célfeladat ellátásával
kerülhet sor.
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3. A más foglalkoztatási jogviszony keretében végzett nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység
6. §

(1) A foglalkoztatott a más foglalkoztatási jogviszony keretében végzett nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenységre irányuló, a közreműködő szervezettel megkötendő kétoldalú megállapodás tervezetét
a munkáltatója vagy állományilletékes parancsnoka (a továbbiakban együtt: munkáltató) részére a megállapodás
aláírását megelőzően – legalább a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység megkezdését megelőző
30 nappal – benyújtja.
(2) A megállapodás tervezetének a munkáltatói előzetes engedélyezés elbírálásához kötelezően tartalmaznia kell
a)
az ellátandó nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység leírását,
b)
annak bemutatását, hogy a foglalkoztatott mely korábbi tevékenysége alapján venne részt a nemzetközi
közigazgatási szakértői tevékenységben,
c)
a szakértő tervezett díjazásának tételes bemutatását,
d)
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység időtartamát, valamint azt, hogy arra folyamatosan vagy
megszakításokkal több ütemben kerül sor, utóbbi esetben az ütemezések tervezett időpontját,
e)
azon ország megjelölését, ahol a foglalkoztatott a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet ellátná,
f)
a más foglalkoztatási jogviszony szerinti foglalkoztató szervezetet.

7. §		
A megállapodás munkáltatóhoz történő benyújtásával egyidejűleg a foglalkoztatott tájékoztatja munkáltatóját arról
is, hogy a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet
a)
a Kttv. 100. § (1) bekezdése vagy a Hszt. 142. § (1) bekezdése szerinti alap- és pótszabadság igénybevételével
kívánja ellátni,
b)
– az erre irányuló kérelem munkáltatóhoz történő egyidejű benyújtásával – a Kttv. 113. § (5) bekezdése
alapján fizetés nélküli szabadság vagy a Hszt. 150. § (4) bekezdése alapján illetmény nélküli szabadság
igénybevételével kívánja ellátni,
c)
– az erre irányuló kérelem munkáltatóhoz történő egyidejű benyújtásával – a Kttv. 79. § l) pontja alapján
a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés vagy a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontja alapján
a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés alapján kívánja ellátni, vagy
d)
– ha a szakértői tevékenység ellátása nem érinti a munkaidőt vagy szolgálatteljesítési időt – az a)–c) pont
alkalmazása nélkül kívánja ellátni.
8. §

(1) A munkáltató a megállapodástervezet, valamint a 7. § szerinti tájékoztatás – és a 7. § b) vagy c) pontja szerinti
kérelem benyújtása esetén az abban foglaltak – alapján dönt a megállapodás előzetes engedélyezése tárgyában,
ennek keretében mérlegeli a foglalkoztatott munkaköri feladatainak a nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység időtartama alatti ellátásával kapcsolatos kérdéseket, valamint azokat az esetleges kockázatokat,
amelyeknek a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység során az érintett ki lehet téve.
(2) A munkáltató a döntés előkészítése során 8 napos határidővel a külpolitikáért felelős miniszter tájékoztatását
kérheti az érintett országgal vagy – ha rendelkezésére áll ilyen információ – a külföldi foglalkoztató szervezettel
kapcsolatos korrupciós és egyéb kockázatokkal összefüggő adatok beszerzése érdekében.

9. §

(1) A munkáltató legkésőbb a megállapodás előzetes engedélyezésével egyidejűleg dönt az esetlegesen a 7. § b)
vagy c) pontja alapján benyújtott kérelem tárgyában. Ha a munkáltató a kérelmet elutasítja, de a megállapodás
előzetes engedélyezése tárgyában még nem hozott döntést, akkor a foglalkoztatottat nyilatkoztatni kell arról,
hogy a megállapodás előzetes engedélyezését továbbra is kéri-e. Ha a foglalkoztatott nem tesz nyilatkozatot, vagy
a nyilatkoztatására valamely okból nem kerülhet sor, úgy kell tekinteni, hogy az engedélyezést továbbra is kéri.
(2) A munkáltató a megállapodás előzetes engedélyezéséről legkésőbb a megállapodástervezet foglalkoztatott általi
benyújtásától számított 25 napon belül, írásban dönt.
(3) Ha a munkáltató engedélyezte a megállapodás megkötését, a foglalkoztatott haladéktalanul köteles tájékoztatni
a munkáltatót a megállapodás megkötéséről, vagy ha attól valamelyik fél időközben eláll, ennek tényéről, továbbá
arról, ha a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenysége bármely okból befejeződött.
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4. A célfeladattal kapcsolatos megállapodásra vonatkozó részletszabályok
10. §

(1) A célfeladat keretében tervezett nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység esetében a közreműködő
szervezet keresi meg a közigazgatási vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervet a megállapodás megkötésének
kezdeményezésével. A megkereséshez a közreműködő szervezet csatolja az érintett foglalkoztatottnak a nemzetközi
közigazgatási szakértői tevékenység ellátására vonatkozó írásbeli szándéknyilatkozatát.
(2) A munkáltatót a közreműködő szervezet a célfeladattal kapcsolatos megállapodás megkötésére legalább
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység megkezdését megelőző 35 nappal keresi meg.
(3) A munkáltató nyilatkoztatja a foglalkoztatottat, hogy a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet
a)
a Kttv. 100. § (1) bekezdése vagy a Hszt. 142. § (1) bekezdése szerinti alap- és pótszabadság igénybevételével
kívánja ellátni,
b)
a Kttv. 113. § (5) bekezdése alapján fizetés nélküli szabadság vagy a Hszt. 150. § (4) bekezdése alapján
illetmény nélküli szabadság igénybevételével kívánja ellátni,
c)
a Kttv. 79. § l) pontja alapján a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés vagy a Hszt. 105. § (1) bekezdés
h) pontja alapján a szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesülés alapján kívánja ellátni, vagy
d)
– ha a szakértői tevékenység ellátása nem érinti a munkaidőt vagy szolgálatteljesítési időt – az a)–c) pont
alkalmazása nélkül kívánja ellátni.
(4) A célfeladattal kapcsolatos megállapodás megkötésére a 8. §-t megfelelően alkalmazni kell.

11. §

(1) A közreműködő szervezet és a munkáltató közötti, célfeladattal kapcsolatos megállapodásnak tartalmaznia kell
legalább
a)
az ellátandó nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység leírását,
b)
annak bemutatását, hogy a foglalkoztatott mely korábbi tevékenysége alapján venne részt a nemzetközi
közigazgatási szakértői tevékenységben,
c)
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység időtartamát, valamint azt, hogy arra folyamatosan vagy
megszakításokkal több ütemben kerül sor, utóbbi esetben az ütemezések tervezett időpontját,
d)
azon ország megjelölését, ahol a foglalkoztatott a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet ellátná,
e)
a költségek és a szakértő díjazásának tételes és összegszerű bemutatását, valamint a kifizetések várható
ütemezését,
f)
a munkáltató és a közreműködő szervezet közötti elszámolás időpontjait és rendjét, a források biztosításának
módját,
g)
a szakértő költségei megtérítésének rendjét.
(2) A költségek között rendezni kell az utazással kapcsolatos költségek, a nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység alatt biztosított szállással kapcsolatos költségek, valamint a szakértő élelmezésével kapcsolatos
költségek viselésével kapcsolatos kérdéseket is.

12. §

(1) A célfeladat akkor határozható meg, ha a közreműködő szervezet és a munkáltató közötti megállapodás létrejött.
(2) A munkáltató a célfeladat meghatározásával egyidejűleg dönt arról, hogy a célfeladatot ellátó szakértő részére
a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység idejére a Kttv. 113. § (5) bekezdése alapján fizetés nélküli
szabadságot vagy a Hszt. 150. § (4) bekezdése alapján illetmény nélküli szabadságot, a Kttv. 79. § l) pontja alapján
a munkavégzési kötelezettség vagy a Hszt. 105. § (1) bekezdés h) pontja alapján szolgálatteljesítési kötelezettség
alóli mentesülést engedélyez, vagy a foglalkoztatott a tevékenységet alap- és pótszabadsága terhére, esetleg
– ha a szakértői tevékenység ellátása nem érinti a munkaidőt vagy szolgálatteljesítési időt – ezen jogintézmények
alkalmazása nélkül látja el.
(3) A célfeladat keretében a szakértő a közreműködő szervezet feladatszabása és utasításai szerint látja el feladatát,
a munkáltató irányítási és utasításadási joggal a célfeladat keretében végzett nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység vonatkozásában nem rendelkezik.

13. §

(1) A közreműködő szervezettel kötött megállapodás alapján a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység
ellátásával kapcsolatos díjat a munkáltató fizeti meg a szakértőnek, megelőlegezve a közreműködő szervezet
teljesítését. Ezen díjat a közreműködő szervezet a projekt terhére a munkáltató részére utólag megtéríti.
(2) A szakértő költségeinek megtérítése a közreműködő szervezet és a munkáltató közötti megállapodás szerint
történik.
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(3) A munkáltató és a közreműködő szervezet között az elszámolás legkésőbb a nemzetközi közigazgatási szakértői
tevékenység befejezését követő utolsó kifizetéstől számított 60 napon belül történik meg.
(4) Ha a szakértő a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet – a Kttv. 154. § (4) bekezdésében foglalt
korlátozásra figyelemmel több részletben – 6 hónapnál hosszabb időkeretben látja el, akkor a (3) bekezdésben
foglaltaktól eltérően a munkáltató és a közreműködő szervezet legalább hathavonta egyszer elszámol.
14. §		
A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos teljesítésigazolást a közreműködő
szervezet állítja ki a közreműködő szervezet és a munkáltató közötti megállapodásban rögzített ütemezés szerint,
de legkésőbb a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység befejezését követő 15 napon belül. A munkáltató
a szakértő díjazásának kifizetését csak a teljesítésigazolás alapján teljesítheti.

5. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékről
A Kormány a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés y) pontjában,
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a 16. §
tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Szakterületek
1. §

(1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék
(a továbbiakban együtt: névjegyzék) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 103/A. § (1) bekezdése szerinti szakértők adatait tartalmazza.
(2) A szakértő névjegyzékenként legfeljebb két-két, a 2. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése szerinti szakterületen
végezhet szakértői tevékenységet.

2. §

(1) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék szakterületei:
a)
gyermekjóléti szolgáltatás,
b)
bölcsődei ellátás,
c)
gyermekek egyéb napközbeni ellátása,
d)
gyermekek átmeneti gondozása,
e)
nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,
f)
gyermekotthoni ellátás,
g)
területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,
h)
javítóintézeti nevelés,
i)
fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása,
j)
speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása,
k)
gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,
l)
konfliktuskezelés,
m)
gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),
n)
gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
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o)
nyilvántartás,
p)
az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése,
q)
gyermekek vagyoni érdekvédelme és
r)
gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás.
(2) Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenysége kiterjedhet különösen
a)
az (1) bekezdés a)–j) pontja szerinti szakterület esetében a Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekjóléti,
gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság
érdemi munkájában történő részvételre, az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére,
monitorozására, a pályázatban vállaltak végrehajtásának ellenőrzésére,
b)
az (1) bekezdés n) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatások,
intézmények minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátására, illetve
a gyermekvédelmi szolgáltatásokkal összefüggő elemzési, tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek
keretében tanácsadásra, valamint a megyei gyermekvédelmi koncepció elkészítésében, felülvizsgálatában,
véleményezésében történő részvételre,
c)
az (1) bekezdés r) pontja szerinti szakterület esetében a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást érintő
szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel összefüggő szakértői közreműködésre.
3. §

(1) Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szakterületei:
a)
időskorúak szociális ellátása,
b)
fogyatékos személyek szociális ellátása,
c)
pszichiátriai betegek szociális ellátása,
d)
szenvedélybetegek szociális ellátása,
e)
hajléktalan személyek szociális ellátása,
f)
családsegítés,
g)
szociális igazgatás,
h)
fejlesztő foglalkoztatás,
i)
rehabilitációs utógondozás,
j)
szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint
a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás,
k)
szociális minőségfejlesztési tanácsadás,
l)
szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban,
m)
szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatában és
n)
szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban.
(2) Az (1) bekezdés
a)
h) pontja szerinti szakterület körébe
aa)
az aktív korúak ellátásával összefüggő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szabályozott közfoglalkoztatással,
ab)
a szocioterápiás foglalkozások megszervezésével,
ac)
a fejlesztő foglalkoztatás megszervezésével,
ad)
a (3) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységgel,
ae)
a helyi, kistérségi, regionális foglalkoztatási program elkészítésével
kapcsolatos;
b)
l) pontja szerinti szakterület körébe a gondozási szükséglet megállapítása során a személyes gondoskodás
igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó
részletes szabályokról szóló 340/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti;
c)
m) pontja szerinti szakterület körébe a fogyatékos személyek alapvizsgálata és az ellátottak állapotának
felülvizsgálata során a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról, a rehabilitációs alkalmassági vizsgálatról,
továbbá a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatáról szóló 92/2008. (IV. 23.)
Korm. rendelet szerinti;
d)
n) pontja szerinti szakterület körébe a komplex minősítési eljárás során a megváltozott munkaképességű
személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti
szociális szakértői feladatok ellátása tartozik.
(3) Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenysége kiterjedhet különösen
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a)

b)
c)

d)
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az (1) bekezdés a)–f ) és i) pontja szerinti szakterület esetében az Szt. hatálya alá tartozó szociális ellátásokkal
kapcsolatos pályázat értékelésére, a pályázatot elbíráló bizottság érdemi munkájában történő részvételre,
az elbírált pályázat megvalósításának figyelemmel kísérésére, monitorozására, a pályázatban vállaltak
végrehajtásának ellenőrzésére, a szociális szolgáltatási tevékenységet végzők szakmai ellenőrzésére,
a szolgáltatás működésének ellenőrzésére,
az (1) bekezdés g) pontja szerinti szakterület esetében a szociális ellátást érintő szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzéssel összefüggő szakértői közreműködésre,
az (1) bekezdés j) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatásokkal összefüggő elemzési,
tervezési, fejlesztési feladatok ellátására, ennek keretében tanácsadásra, a munkafolyamatok szakmai
vizsgálatára, illetve szolgáltatástervezési koncepció, valamint szociálpolitikai koncepció elkészítésében,
felülvizsgálatában történő részvételre,
az (1) bekezdés k) pontja szerinti szakterület esetében a szociális szolgáltatások, szociális intézmények
minőségügyi rendszerével, illetve minőségbiztosításával kapcsolatos feladatok ellátására.

2. A szakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételei
4. §

(1) A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros
Kormányhivatalához (a továbbiakban: Hivatal) az 1. melléklet szerinti bejelentési adatlapon kell benyújtani.
(2) A bejelentéshez mellékelni kell a Gyvt. 103/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
a)
szakképesítési feltételek, valamint vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek teljesítését tanúsító
okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar
fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot,
b)
két szakmai ajánlást és
c)
a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot.
(3) Ha a bejelentés megfelel a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvényben (a továbbiakban: Szolgtv.), a Gyvt.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek,
a Hivatal a szakértői tevékenység folytatását bejelentő személyt (a továbbiakban: bejelentő) felveszi a névjegyzékbe
és erről igazolás megküldésével értesíti.
(4) Ha a bejelentés nem felel meg a Szolgtv.-ben, a Gyvt.-ben és az e rendeletben foglalt követelményeknek, a Hivatal
a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásával visszaküldi a bejelentő számára az általa
mellékelt dokumentumokat.
(5) Ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében a Hivatal megállapította, hogy a bejelentő nem
felel meg a gyermekvédelmi vagy szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásához szükséges – a Szolgtv.-ben,
a Gyvt.-ben és az e rendeletben meghatározott – feltételeknek, ennek közlésével egyidejűleg visszaküldi számára
az általa mellékelt dokumentumokat.

5. §

(1) A 2. melléklet határozza meg a bejelentő választott szakterülete tekintetében elfogadható
a)
szakképesítéseket,
b)
– a (2)–(4) bekezdés szerinti kivétellel – vezetőképzést vagy szakvizsgát és
c)
szakmai gyakorlatot.
(2) A vezetőképzéssel, szakvizsgával egyenértékű, ha a bejelentő szakirányú tudományos fokozattal rendelkezik,
ideértve – az egyetemi végzettséget igazoló doktori címek kivételével – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 105. §-a és 106. §-a szerinti doktori címeket.
(3) A 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott szakterületek esetén, ha a bejelentő felsőfokú szakképesítéssel
rendelkezik, vezetőképzés, szakvizsga vagy tudományos fokozat megléte nem szükséges.
(4) A 3. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott szakterület esetén vezetőképzés, szakvizsga megléte nem
szükséges.
(5) A 2. § (1) bekezdés l) és m) pontja szerinti szakterület esetén a bejelentéshez mellékelni kell a 2. melléklet I. rész
12. és 13. pontjában meghatározott igazolást is.

6. §

(1) A szakmai gyakorlat időtartamába a 2. melléklet szerinti szakképesítés megszerzését megelőző időszak nem
számítható be.
(2) A szakmai gyakorlat és a bejelentési adatlapon megjelölt szakterület között közvetlen kapcsolatnak kell fennállnia.
Közvetlen kapcsolatnak minősül
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a)

a fenntartói, igazgatási feladatok, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, szociális szolgáltatás körében
felmerülő feladatok – ha a választott szakterület adott ellátotti csoportot érint, akkor az érintett ellátotti
csoporttal összefüggésben történő – ellátása,
b)
a választott szakterületre vonatkozó szakmai, tudományos tevékenység.
(3) A szakmai gyakorlat igazolható
a)
a bejelentő foglalkoztatója vagy annak jogelődje által a szakmai gyakorlatról kiállított igazolással,
b)
a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítő dokumentum vagy a munkaköri leírás másolatával, vagy
c)
a bejelentőnek a szakmai gyakorlatról szóló nyilatkozatával, ha az a) és b) pontban foglaltak beszerzése nem
lehetséges.
7. §

(1) A szakmai ajánlás tartalmi és formai követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.
(2) Szakmai ajánlást az adhat, aki
a)
azon a szakterületen, amelyet a bejelentési adatlapon megjelöltek, a 2. melléklet szerinti, összesen legalább
nyolcéves szakmai gyakorlattal rendelkezik,
b)
a bejelentő felett nem gyakorol munkáltatói jogokat, illetve a bejelentő nem gyakorol felette munkáltatói
jogokat, és
c)
nem minősül a bejelentő Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti hozzátartozójának.
(3) A 2. § (1) bekezdés l) és m) pontjában meghatározott szakterület esetében az egyik szakmai ajánlásnak a 2. melléklet
I. rész 12. és 13. pontjában megjelölt programot minősíttető személytől vagy szervezet képviselőjétől kell
származnia.

3. A névjegyzék vezetése
8. §

(1) A szakértő a névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul bejelenti a Hivatalnak.
(2) A Hivatal a névjegyzéken folyamatosan átvezeti a változásokat, és a Gyvt. 103/B. § (3) bekezdése szerinti közhírré
tétel során a naprakész adatokat teszi közhírré. A Hivatal a Szociális Ágazati Portálon közhírré teszi továbbá
a szakértői tevékenység szüneteltetésének és a névjegyzékből való törlésnek a tényét.

4. A szakértő képzése és működése
9. §

(1) A szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven belül egy alkalommal – a szakértői tevékenységre való
felkészítés érdekében szervezett – 6 óra időtartamú jelenléti felkészítő képzésen köteles részt venni.
(2) A felkészítő képzés tartalma:
a)
a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenység végzése során az egységes szemlélet és gyakorlat
kialakításához szükséges ismeretek átadása és
b)
a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységhez kapcsolódó szakmai és etikai kérdések
áttekintése.
(3) A szakértő ötévenként legalább két alkalommal – a szakértők szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve
továbbképzése érdekében szervezett – 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen köteles részt venni.
(4) A továbbképzés tartalma:
a)
a szociális és gyermekvédelmi tárgyú jogszabályokban, szakmai szabályokban, eljárásrendekben, valamint
a szakértői tevékenység ellátására vonatkozó szabályokban bekövetkezett változások ismertetése,
b)
a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységgel kapcsolatos gyakorlat áttekintése, problémák
feltárása és megoldása és
c)
a gyermekvédelmi és szociálpolitikai szakértői tevékenységet érintő fejlesztési irányok ismertetése.
(5) A felkészítő képzés és a továbbképzés képzőhelyeit a miniszter jelöli ki.
(6) A képzőhely igazolást állít ki a felkészítő képzésen és továbbképzésen való részvételről, amelynek másolati
példányát megküldi a Hivatal részére.

10. §		
A szakértő nem járhat el olyan ügyben, amelyben
a)
az ügy valamely jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érinti,
b)
saját maga, hozzátartozója, foglalkoztatója, foglalkoztatottja vagy az irányítása alatt álló személy érintett,
vagy
c)
– az adott ügy összes körülményére tekintettel – nem várható el tőle az ügy tárgyilagos megítélése.
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5. A szakértői tevékenység szüneteltetése
11. §

(1) A szakértő a Hivatalnál kérheti szakértői tevékenységének legfeljebb három évre történő szüneteltetését
a kezdőnap és az időtartam megjelölésével. Visszamenőleges szüneteltetésnek nincs helye. A szüneteltetés záró
időpontja a szüneteltetés alatt módosítható, de a szüneteltetés időtartama ez esetben sem haladhatja meg a három
évet.
(2) A szüneteltetés időtartama alatt a szakértő köteles részt venni a felkészítő képzésen és a továbbképzésen.

6. Törlés a névjegyzékből
12. §

(1) A szakértőt a Szolgtv. 28. §-ában foglaltakon túl törölni kell a névjegyzékből, ha
a)
elhunyt,
b)
a felkészítő képzésen vagy továbbképzésen történő részvételi kötelezettségének nem tett eleget, vagy
c)
a szakértői tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt feltételek már nem állnak fenn.
(2) A szakértő kérelmére az általa megjelölt szakterületét a névjegyzékből törölni kell.

7. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
14. §

(1) E rendeletet a 2018. január 1-jén az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos
Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.) alapján
a szakértői tevékenység megkezdésének, folytatásának engedélyezése iránt folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.
(2) A 2018. január 1-jén folyamatban lévő panaszeljárásokat az R. 10. és 11. §-a alapján kell lefolytatni azzal, hogy az R.
10. § (2) bekezdés c) pontja szerinti jogkövetkezmény helyett a névjegyzékből való törlést kell alkalmazni.
(3) A 2017. december 31-én az R. alapján az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzéken és az Országos
Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről
és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet szerinti Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe, illetve Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe 2018. január
1-jén hivatalból felvételre kerülnek.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak a 2017. december 31-én fennálló felkészítő képzésen és továbbképzésen való részvételi
kötelezettség teljesítésének határidejét nem érintik.

15. §		
Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
16. §		
Hatályát veszti az R.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

1. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez

Bejelentés gyermekvédelmi szakértői/szociálpolitikai szakértői tevékenység folytatásáról
1. A bejelentés oka
□ 1.1. Szakértői tevékenység megkezdése
□ 1.2. Szakterület kiterjesztése
□ 1.3. Adatváltozás bejelentése
2. A bejelentő adatai
2.1. Név: .........................................................................................................
2.2. Lakcím: ....................................................................................................
2.3. Tevékenység helye: ...................................................................................
2.4. Születési név: ............................................................................................
2.5. Születési hely: ...........................................................................................
2.6. Születési idő: .............................................................................................
2.7. Anyja születési neve: .................................................................................
2.8. Telefonszám: .............................................................................................
2.9. Elektronikus levélcím: .................................................................................
2.10. A szakképesítésre, végzettségre vonatkozó adatok:
A
1. Szakképesítés, végzettség megnevezése:
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Működési engedély:

B
A szakképzettséget, képesítést igazoló okiratot kiállító
intézmény neve, a kiállítás időpontja:

Nyilvántartási szám:

3. Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe felvételemet az alábbi szakterület(ek)re kérem:
□ 3.1. gyermekjóléti szolgáltatás
□ 3.2. bölcsődei ellátás
□ 3.3 gyermekek egyéb napközbeni ellátása
□ 3.4. gyermekek átmeneti gondozása
□ 3.5. nevelőszülői, helyettes szülői ellátás
□ 3.6. gyermekotthoni ellátás
□ 3.7. területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
□ 3.8. javítóintézeti nevelés
□ 3.9. fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása
□ 3.10. speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása
□ 3.11. gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata
□ 3.12. konfliktuskezelés,
□ 3.13. gyermekvédelmi közvetítés (mediáció)
□ 3.14. gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,
□ 3.15. nyilvántartás
□ 3.16. az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése
□ 3.17. gyermekek vagyoni érdekvédelme
□ 3.18. gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás
4. Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékbe felvételemet az alábbi szakterület(ek)re kérem:
□ 4.1. időskorúak szociális ellátása
□ 4.2. fogyatékos személyek szociális ellátása
□ 4.3. pszichiátriai betegek szociális ellátása
□ 4.4. szenvedélybetegek szociális ellátása
□ 4.5. hajléktalan személyek szociális ellátása
□ 4.6. családsegítés
□ 4.7. szociális igazgatás
□ 4.8. fejlesztő foglalkoztatás
□ 4.9. rehabilitációs utógondozás
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□ 4.10. szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás
□ 4.11. szociális minőségfejlesztési tanácsadás
□ 4.12. szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban
□ 4.13. szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott személyek
állapotának felülvizsgálatában
□ 4.14. szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
Kelt:
.....................................................
bejelentő aláírása
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2. melléklet aM…/2017.
(... ...) Korm. rendelethez

2. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
A gyermekvédelmi szakértőknél és a szociálpolitikai szakértőknél elfogadható szakképesítés, vezetőképzés,
szakvizsga és szakmai gyakorlat
I. Gyermekvédelmi szakértők
1. Gyermekjóléti szolgáltatás szakterület
1.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség*, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség**, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, családés gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles
családvédelmi
tanácsadó,
igazgatásszervező
szociális
szakigazgatás-szervező
szakirányú
szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség***,
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és
szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális
tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások
1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
1.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek fenntartói vagy
ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
* Felsőfokú szociális szakképzettség: általános szociális munkás, szociális munkás, okleveles szociális munkás, okleveles
egészségügyi szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus, okleveles szociálpolitikus, okleveles szociálpedagógus,
szociálpedagógus.
**Mentálhigiénés szakképzettség: felsőfokú végzettség és mentálhigiénés szakképzettség, valamint az alap- vagy
mesterképzést követően szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett mentálhigiénés szakképzettség.
***Pedagógus szakképzettség: felsőfokú végzettség és tanító, tanár (közismereti, szakmai, hitéleti), óvodapedagógus,
szakoktató szakképzettség, valamint a csecsemő- és kisgyermeknevelő.
2. Bölcsődei ellátás szakterület
2.1. Elfogadható szakképesítés:
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező:
orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú
szociális szakképzettségű személy, vagy
3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű
személy, vagy
4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű
személy.
2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
2.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: bölcsődei területen, valamint 0-3 éves gyermekek ellátását végző
gyermekotthonban szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során
szerzett szakmai gyakorlat.
3. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása szakterület
3.1. Elfogadható szakképesítés:
1. csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA), vagy
2. a) bölcsődei szakgondozó (OKJ),
b) csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ),
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
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d) csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
e) kisgyermekgondozó, - nevelői (OKJ),
f) csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
g) csecsemő- és gyermekgondozói (OKJ)
végzettséggel rendelkező:
orvos, okleveles pszichológus, pedagógus szakképzettségű személy, intézetvezető, szakoktató, védőnő vagy felsőfokú
szociális szakképzettségű személy, vagy
3. a 2. a)-g) pontja szerinti végzettség valamelyikével rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű
személy, vagy
4. a csecsemő- és gyermekgondozói végzettséggel rendelkező:
intézetvezető, szakoktató, védőnő, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy pedagógus szakképzettségű
személy, konduktor, fejlesztő pedagógus.
3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
3.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekek napközbeni ellátása, egyéb alternatív, a 0-5 éves korú gyermekek
optimális fejlődése érdekében végzett képességgondozás, szabadidős programok szervezése területén szerzett
gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
4. Gyermekek átmeneti gondozása szakterület
4.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, pszichológus,
vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó,
szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatásszervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő, művelődésszervező, kulturális közösségszervező,
védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember vagy szociális menedzser oklevéllel rendelkező: védőnő, teológus, hittantanár, hittanár,
okleveles pasztorális tanácsadó/ okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.
4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
4.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekjóléti alapellátás, gyermekvédelmi szakellátások vagy a szociális
ellátások területén szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során
szerzett szakmai gyakorlat.
5. Nevelőszülői, helyettes szülői ellátás szakterület
5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus – kivéve hittantanár, hittanár –
szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember.
5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
5.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: nevelőszülői, helyettes szülői hálózatban, vagy annak működtetése során
szerzett gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai
gyakorlat.
6. Gyermekotthoni ellátás szakterület
6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus – kivéve hittantanár, hittanár –
szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel rendelkező:
jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, népművelő,
művelődésszervező, kulturális közösségszervező, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális
tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember, vagy szociális menedzser oklevéllel
rendelkező: védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő szakember.
6.2. Elfogadható szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga, jogi
szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógusszakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekotthoni ellátásban vagy annak működtetése során szerzett
gyakorlat, ezek fenntartói vagy ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
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7. Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás szakterület
7.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus – kivéve hittanár, hittantanár –
szakképzettség, pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, közigazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus,
közgazdász szociálpolitikai szakon, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő
szakember, hittanár, hittantanár.
7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
7.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásban, ennek fenntartói vagy ágazati
irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
8. Javítóintézeti nevelés szakterület
8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociális munkás, szociális szervező, szociálpolitikus,
szociálpedagógus, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, pszichopedagógus, okleveles
pszichológus, mentálhigiénés szakképzettség, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, közgazdász
szociálpolitikai szakon.
8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: javítóintézetben, speciális gyermekotthonban, ezek fenntartói vagy ágazati
irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
9. Fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása szakterület
9.1. Elfogadható szakképesítés: gyógypedagógus, gyógytornász, konduktor.
9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, jogi szakvizsga,
közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés, pedagógus-szakvizsga,
szakpszichológusi szakvizsga.
9.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális ellátás területén fogyatékos
gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
10. Speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása szakterület
10.1. Elfogadható szakképesítés: pedagógus szakképzettség, okleveles pszichológus, gyógypedagógus,
pszichopedagógus, szociálpedagógus, szociális munkás, orvos.
10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
10.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az egészségügyi ellátás
területén speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekekkel végzett munka, illetve ezek módszertani segítése során
szerzett szakmai gyakorlat.
11. Gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata szakterület
11.1. Elfogadható szakképesítés: okleveles pszichológus, pszichiáter.
11.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
11.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, a köznevelés, a szociális, illetve az egészségügyi ellátás
területén gyermekek személyiségvizsgálata, illetve ezek módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
12. Konfliktuskezelés szakterület
12.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített program trénere,
illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő
szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet
2003. április 11-e előtt minősítettek. A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője
igazolja.
12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
12.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves
gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanítása során szerzett szakmai
gyakorlat.
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13. Gyermekvédelmi közvetítés (mediáció) szakterület
13.1. Elfogadható szakképesítés: a szociális továbbképzések rendszerében e témában minősített program trénere,
illetve a programon kiképzett személy, felsőfokú intézménynél szakirányú továbbképzés keretében, mediátor/közvetítő
szakirányon szerzett oklevél. Kiképzettnek tekintendő az a személy is, aki olyan programon szerzett tanúsítványt, amelyet
2003. április 11-e előtt minősítettek. A minősítés tényét a programot akkreditáltató személy vagy szervezet képviselője
igazolja.
13.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
13.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekvédelem, illetve a szociális ellátás területén szerzett 5 éves
gyakorlat, ezen belül 3 éves, a konfliktuskezelésben vagy a konfliktuskezelési technika tanítása során szerzett szakmai
gyakorlat.
14. Gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése szakterület
14.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, okleveles
pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász,
igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus, okleveles
szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA).
14.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
14.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerek működtetése, fenntartói vagy
ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
15. Nyilvántartás szakterület
15.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, pedagógus szakképzettség, okleveles
pszichológus, vagy mentálhigiénés szakképzettség, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi szakokleveles
családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: jogász,
igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociológus, közgazdász szociálpolitikai szakon, pszichopedagógus,
mentálhigiénés segítő szakember, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző.
15.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
15.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, illetve ezek fenntartói vagy
ágazati irányítása, ellenőrzése, értékelése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
16. Az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése szakterület
16.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus szakképzettség, okleveles
pszichológus.
16.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
16.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti, gyermekvédelmi rendszerekben, ezek módszertani segítése
során szerzett gyakorlat, gyermekekkel foglalkozó egészségügyi intézményben szerzett szakmai gyakorlat.
17. Gyermekek vagyoni érdekvédelme szakterület
17.1. Elfogadható szakképesítés: közgazdász, jogász, felsőfokú szociális szakképzettség vagy pedagógus
szakképzettség.
17.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, jogi szakvizsga, közigazgatási szakvizsga, orvosi szakképesítéssel megszerezhető szakirányú szakképesítés,
pedagógus-szakvizsga, szakpszichológusi szakvizsga.
17.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: ingatlanok forgalmazásában, pénzügyi befektetésekben, gazdasági
társaságok működésében, továbbá a gyermekvédelem, gyámügyi igazgatás területén a gyermekek vagyonának
kezelésében szerzett szakmai gyakorlat.
18. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás szakterület
18.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális
menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező,
szociális igazgatásszervező, pedagógus szakképzettség.
18.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi szakvizsga is.
18.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban folytatott tevékenység, a Gyvt. 15. § (1)-(5) bekezdésében meghatározott ellátások körében végzett
tevékenység, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságnál a fenntartói feladatok ellátásával összefüggésben végzett
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tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál, valamint a járási hivatalnál a gyermekvédelmi, gyámügyi
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásával (a továbbiakban: szolgáltatói
nyilvántartás), a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő
feladatellátás, a pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál gyermekjóléti és
gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységgel közvetlenül összefüggő feladat ellátása vagy mindezek módszertani
segítése, felsőfokú szociális szakképzettséget nyújtó felsőoktatási intézményben folytatott oktatói, tudományos
tevékenység.
II. Szociálpolitikai szakértők
1. Időskorúak szociális ellátása szakterület
1.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns,
okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző.
1.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.
1.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
2. Fogyatékos személyek szociális ellátása szakterület
2.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, audiológus, fül-orr-gégész szakorvos, ortopéd szakorvos, szemész szakorvos,
diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés
szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális
tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító,
fejlesztő pedagógus.
2.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, orvosi szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, konduktor
óvodapedagógus, konduktor tanító, gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.
2.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
3. Pszichiátriai betegek szociális ellátása szakterület
3.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi
ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó,
addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles
pszichológus, konduktor.
3.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, pszichiáter szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai
szakpszichológusi szakvizsga is.
3.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
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meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
4. Szenvedélybetegek szociális ellátása szakterület
4.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, addiktológiai vagy pszichiáter szakorvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló,
okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés
lelkigondozó, addiktológiai konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és
szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus, konduktor.
4.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, addiktológiai szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai
szakpszichológusi szakvizsga is, addiktológiai szakpszichológusi szakvizsga.
4.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
5. Hajléktalan személyek szociális ellátása szakterület
5.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú képzettség.
5.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, orvosi szakvizsga, klinikai szakpszichológusi szakvizsga.
5.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
6. Családsegítés szakterület
6.1. Elfogadható szakképesítés: felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus,
mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, család- és
gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, jogi
szakokleveles
családvédelmi
tanácsadó,
igazgatásszervező
szociális
szakigazgatás-szervező
szakirányú
szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség,
pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező és
szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális
tanácsadó, komplex szociális szolgáltatások.
6.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is.
6.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítő szolgáltatás, ezek fenntartói vagy
ágazati irányítása, ellenőrzése, módszertani segítése során szerzett szakmai gyakorlat.
7. Szociális igazgatás szakterület
7.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus, jogász,
igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, szociális igazgatásszervező,
közgazdász.
7.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: közigazgatási szakvizsga, jogász képesítésnél jogi szakvizsga is.
7.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
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illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
8. Fejlesztő foglalkoztatás szakterület
8.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, konduktor, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai
konzultáns, okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző.
8.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, szociálpolitikus, szociológus képesítésnél: szociális ágazati alap
vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga; pszichológus képesítésnél: szociális ágazati alap vezetőképzés
alapozó képzése, szociális szakvizsga vagy klinikai szakpszichológusi szakvizsga, gyógypedagógus képesítésnél: szociális
ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális szakvizsga vagy pedagógus-szakvizsga, jogász képesítésnél:
közigazgatási szakvizsga vagy jogi szakvizsga, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező, szociális igazgatásszervező
képesítésnél: közigazgatási szakvizsga.
8.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
9. Rehabilitációs utógondozás szakterület
9.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns,
okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző.
9.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, orvos, rehabilitációs szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai
szakpszichológusi szakvizsga is, gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.
9.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
10. Szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a
szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás szakterület
10.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns,
okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző, konduktor.
10.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, általános szociális munkás, szociálpedagógus, szociális szervező, szociális menedzser, okleveles szociális
munkás, szociálpolitikus, szociológus képesítésnél a közigazgatási szakvizsga is, pszichológus képesítésnél a klinikai
szakpszichológusi szakvizsga is.
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10.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
11. Szociális minőségfejlesztési tanácsadás szakterület
11.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns,
okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző, konduktor, szociális minőség menedzser, vezető auditor.
11.2. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
12. Szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban,
szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott
személyek állapotának felülvizsgálatában, szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban
szakterületek
12.1. Elfogadható szakképesítés: általános szociális munkás, szociálpedagógus, okleveles szociális szervező,
szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, szociológus, szociálpedagógus, andragógus,
gyógypedagógus, intézetvezető, jogász, okleveles közgazdász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező szociális
igazgatás szakirányú végzettséggel, orvos, diplomás ápoló, okleveles ápoló, okleveles egyetemi ápoló, egészségügyi
menedzser, mentálhigiénikus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés lelkigondozó, addiktológiai konzultáns,
okleveles teológus, diakónus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő, okleveles pszichológus,
viselkedéselemző, konduktor, konduktor tanító, konduktor óvodapedagógus.
12.2. Elfogadható vezetőképzés/szakvizsga: szociális ágazati alap vezetőképzés alapozó képzése, szociális
szakvizsga, rehabilitációs szakorvos, pszichiáter szakorvos, addiktológiai szakorvos képesítésnél az orvosi szakvizsga is,
pszichológus képesítésnél a klinikai szakpszichológusi szakvizsga is, konduktor óvodapedagógus, konduktor tanító,
gyógypedagógus képesítésnél a pedagógus-szakvizsga is.
12.3. Elfogadható szakmai gyakorlat: a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumban vagy a minisztérium felügyelete alá tartozó intézményben folytatott tevékenység, az Szt. 57. §-ában
meghatározott szociális szolgáltatás körében végzett tevékenység, a fenntartói feladatok ellátásával, illetve a szociális
igazgatással összefüggésben végzett tevékenység, a fővárosi és megyei kormányhivatalnál a szolgáltatói nyilvántartással,
illetve a szolgáltatók működésének hatósági ellenőrzésével összefüggő feladatellátás, az Szt. 25. § (3) bekezdése szerinti
szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokkal összefüggő feladatellátás, nem állami, illetve egyházi fenntartónál
szociális szolgáltatással közvetlenül összefüggő feladat ellátása, felsőfokú szociális alapvégzettséget nyújtó felsőoktatási
intézményben folytatott oktatói, tudományos tevékenység.
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3. melléklet a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

3. melléklet a …/2017. (... ...) Korm. rendelethez

Szakmai ajánlás az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékbe / az Országos Szociálpolitikai Szakértői
Névjegyzékbe való felvételhez
1. A szakmai ajánlást adó személy adatai
1.1. Neve: .....................................................................................................................................
1.2. Munkahelye: ..........................................................................................................................
1.3. Beosztása: ..............................................................................................................................
1.4. Szakterülete, főbb szakmai tevékenysége: ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………..
1.5. Szakmai gyakorlata: ..............................................................................................................
1.6. Szakmai kapcsolata a bejelentővel: ......................................................................................
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2. A bejelentő adatai
2.1. Neve: .....................................................................................................................................
2.2. Lakcíme: ................................................................................................................................
3. Azon szakterület megnevezése, amelyre a bejelentő felvételét ajánlja:...................................
4. Ajánlás (a bejelentő szakmai munkájának átfogó értékelése, kiemelve, hogy a bejelentő szakmai munkásságát az ajánló
mióta ismeri, a bejelentő szakmai tevékenységéről milyen szakterületen, munkakörben szerzett tudomást; a bejelentő
szakmai képességeinek, kompetenciáinak bemutatása, ajánlott terjedelem: egy A/4-es oldal):
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5. Záradék
5.1. Kijelentem, hogy a bejelentő felett nem gyakorlok munkáltatói jogokat, illetve a bejelentő nem gyakorol felettem
munkáltatói jogokat, továbbá a bejelentő nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti
hozzátartozómnak.
5.2. Kijelentem, hogy1
- a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének I. része szerinti
- a 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. mellékletének II. része szerinti
legalább nyolc éves szakmai gyakorlattal rendelkezem.
Dátum: ...................................................................................
............................................
aláírás

1

A megfelelő rész aláhúzandó
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A Kormány 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól
A Kormány a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7b) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Hatály
1. §

(1) E rendelet hatálya az Országos Vízügyi Főigazgatóságra (a továbbiakban: OVF) és a vízügyi igazgatóságokra
(a továbbiakban együtt: vízügyi igazgatási szervek), az e szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottakra és vezetőkre
(a továbbiakban együtt: közalkalmazott) terjed ki.
(2) A IV. fejezet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed a rendészetért felelős miniszter által jogszabályban
létrehozott Belügyi Továbbképzési Kollégiumra (a továbbiakban: Kollégium), a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
(a továbbiakban: NKE), a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal rendelkező felnőttképzési intézményre,
valamint a Vízügyi Tudományos Tanácsra is.
(3) Az V. fejezet hatálya az (1) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed a személyügyi központra is.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
a)
belső továbbképzés: a vízügyi igazgatási szerv vagy a felnőttképzési intézmény által folytatott szakmai
továbbképzés, amely speciális intézményi vagy munkaköri ismereteket, illetve képességeket közvetít,
célja a közalkalmazott munkakörének ellátásához, szakmai felkészültségéhez, valamint az egységes
jogalkalmazáshoz szükséges ismeretek biztosítása a jogszabályi változások figyelembevételével;
b)
egyéni továbbképzési terv: a közalkalmazott részére a vízügyi igazgatási szerv által a tárgyévre előírt
továbbképzési kötelezettségek és egyéni fejlesztési igények teljesítését biztosító képzési terv;
c)
értékelés: a teljesítmény megállapítására irányuló tevékenység, amikor az értékelő vezető megítélésén alapul
a teljesítmény megállapítása;
d)
értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve akire a munkáltatói jogkör gyakorlója
a teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza;
e)
értékelt személy: a közalkalmazott, akinek a teljesítményét e rendeletben meghatározott szabályok szerint kell
értékelni, illetve mérni;
f)
éves továbbképzési terv: a vízügyi igazgatási szervnél foglalkoztatott közalkalmazott egyéni továbbképzési
tervei alapján összeállított terv;
g)
fejlesztési célok: az egyén fejlődését és a munkavégzést együttesen támogató olyan célok, amelyek lehetnek
munkavégzéshez kötődőek és a munkavégzésen kívüliek;
h)
kompetencia: a munkakör ellátásához szükséges ismeret, jártasság, készség, képesség, szociális szerep vagy
érték, az énkép, valamint az alkalmazást segítő személyiségvonások és a hatékonysági motiváció együttese;
i)
minőségirányítási szabályzat: a minősített továbbképzési programok minőségirányítás szempontjából történő
vezetésére és szabályozására szolgáló irányítási kézikönyv, amely tartalmazza a továbbképzés tervezésének,
fejlesztésének, szervezésének, végrehajtásának és ellenőrzésének eljárásait;
j)
minősített továbbképzési program: az NKE által a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői
munkakört betöltő közalkalmazott számára biztosított továbbképzési program, amely a minősítési eljárás
követelményeinek megfelelő, minőségtanúsított, továbbképzési pontértékkel bíró képzési program,
amely önálló tanulási vagy tananyagegységekből áll, és lehetővé teszi a képzés kimeneti követelményének
teljesítéséhez szükséges ismeretek, valamint gyakorlatok elsajátítását;
k)
minősítés: a közalkalmazott tárgyévre vonatkozó teljesítményértékelései eredményének százalékban
meghatározott számtani átlaga, illetve szövegesen meghatározott értékelése;
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l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény: a közalkalmazott munkaköri leírásában szereplő állandó, valamint
az adott évben aktuálisan felmerülő, időszakosan a munkaköri leírásába bekerülő feladataiból kiválasztott,
tárgyévben teljesítendő feladat;
munkavégzésen kívüli fejlesztési cél: az intézményes keretek között zajló iskolarendszerű vagy iskolarendszeren
kívüli képzések (különösen továbbképzés, vezetőképzés, önképzés) eredményeként elérendő cél a felsőfokú
végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott esetében;
munkavégzéshez kötődő fejlesztési cél: az értékelő vezető által irányított, támogatott, a munkavégzéshez
kapcsolódó tudatos egyéni fejlesztés a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört
betöltő közalkalmazott esetében;
stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény: a szervezet stratégiai célkitűzéséből lebontott egyéni feladat,
amelynek teljesítésével a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő
a stratégiai célok elérésére a munkavégzése során befolyással lehet, valamint amellyel elő tudja mozdítani
a szervezet eredményes és hatékony munkáját;
személyügyi központ: a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban
működő kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szervezeti egység, amely működteti az egyéni
teljesítményértékelési rendszert;
tanulmányi pont: a továbbképzésben végzett tanulmányi munka mértékegysége, amely a továbbképzési
programok, illetve az egyes kurzusok vonatkozásában arányaiban kifejezi azt a tanulmányi munkaórát, amely
meghatározott ismeretek elsajátításához, a követelmények teljesítéséhez szükséges;
teljesítményértékelés: ismétlődő, e rendeletben meghatározott vezetői tevékenység, amelynek során
az értékelő vezető
ra)
a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott részére
meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint ajánlott elemeit,
rb)
az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében
meghatározza a teljesítményértékelés kötelező, valamint ajánlott elemeit a munkakörhöz kötődő
elvárásokkal,
rc)
ezeket méri, értékeli, és erről a közalkalmazott részére érdemi visszajelzést ad;
továbbképzési időszak: a továbbképzési kötelezettségek teljesítésére rendelkezésre álló négyéves időszak.

II. FEJEZET
A BETÖLTHETŐ MUNKAKÖRI KATEGÓRIÁK ÉS MUNKAKÖRÖK
3. §

(1) A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott által betölthető munkaköri kategóriákat
és munkaköröket, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget, szakképesítést,
szakképzettséget (a továbbiakban együtt: képesítési követelmények) az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az OVF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) határozza meg a vízügyi igazgatóságon betölthető
munkakörökhöz tartozó szakképesítést.

4. §		
A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak által betölthető vezetői munkaköri kategóriákat és
vezetői munkaköröket a 2. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET
BESOROLÁS ÉS ILLETMÉNYRENDSZER
5. §

(1) A közalkalmazott besorolása a fizetési fokozat és a munkakör betöltéséhez meghatározott képesítési követelmény
együttes figyelembevételével történik. A vezetői munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott besorolása esetén
figyelembe kell venni azt is, hogy mely vízügyi igazgatási szerv a foglalkoztató.
(2) A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott fizetési fokozatait és az azokhoz tartozó illetmények
alsó és felső határait a 3. melléklet tartalmazza.
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6. §		
A közalkalmazott – a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján – meghatározott idő elteltével magasabb
fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.
A magasabb fizetési fokozat elérésével a várakozási idő újra kezdődik a 3. mellékletben megjelöltek szerint.
7. §

(1) Ha a közalkalmazott a besorolásakor nem rendelkezik a munkakör betöltéséhez előírt képesítéssel, indokolt esetben
a munkáltatói jogkör gyakorlója át nem ruházható jogkörében mentesítést adhat, ha
a)
a közalkalmazott a képesítési követelmény teljesítése érdekében tanulmányait megkezdte, vagy
b)
a munkáltató nem foglalkoztat olyan, a képesítési követelményeknek megfelelő közalkalmazottat, aki
az adott munkakörbe kinevezhető lenne.
(2) A mentesítéssel egyidejűleg elő kell írni a szükséges képesítés legfeljebb öt éven belüli megszerzését.
A közalkalmazott kinevezési okmányában fel kell tüntetni a mentesítés időtartamát.
(3) Nem adható mentesítés az alapfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott részére.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a képesítési követelmények teljesítése alól a határozott időre kinevezett
közalkalmazottat a kinevezés időtartamára mentesítheti.
(5) A (2) bekezdés szerinti mentesítés időtartamának eredménytelen letelte esetén a közalkalmazottat a meglévő
iskolai végzettségének megfelelő munkaköri kategóriába és munkakörbe kell besorolni, illetményét a rá irányadó
illetménytábla szerinti fizetési fokozat szerint kell megállapítani.

8. §		
A közalkalmazott 3. melléklet C) és E) táblázata szerinti kiemelt munkaköri kategóriába sorolásának feltétele
a)
legalább hároméves szakmai gyakorlat, valamint
b)
a tárgyévet megelőző évre vonatkozó, e rendelet szerinti, legalább „jó” teljesítményfokozatú
teljesítményértékelés és minősítés.

IV. FEJEZET
A TOVÁBBKÉPZÉSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE, TERVEZÉSE, FINANSZÍROZÁSA,
A KÉPZÉSEK KÖVETELMÉNYRENDSZERE
3. A továbbképzés szintjei
9. §		
A közalkalmazott továbbképzését az alábbi továbbképzési programok során kell megvalósítani:
a)
az NKE által biztosított minősített továbbképzési program igénybevételével (ideértve a vezetőképzést is),
b)
a vízügyi igazgatási szerv által szervezett belső továbbképzésekkel.
10. §		
A 9. §-ban foglalt továbbképzési programokon kívül a főigazgató kötelező továbbképzést rendelhet el a vízügyi
igazgatási szerv állományára vagy annak egy részére.

4. A továbbképzés szervezetrendszere
11. §

(1) A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak továbbképzési rendszerének működését
a főigazgató – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – biztosítja.
(2) A főigazgató az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében különösen
a)
irányítja a vízügyi igazgatási szervek éves továbbképzési tervezési tevékenységét és a tervek végrehajtását,
b)
biztosítja a továbbképzéssel összefüggő nyilvántartási feladatokat,
c)
ellátja a Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportál (a továbbiakban: RVTV portál) önálló
moduljának működtetését,
d)
az NKE javaslatainak figyelembevételével összefoglaló jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről
és az ezek megvalósításához felhasznált pénzügyi forrásokról a tárgyévet követő év március 31-éig a vízügyi
igazgatási szervek irányításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) részére,
e)
együttműködési megállapodást köt az RVTV portál működtetéséért felelős minisztériummal, valamint
a vízügyi szakmai és tudományos szervezetekkel a továbbképzési rendszer működtetése érdekében.
(3) A főigazgató az NKE e rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatban – a 13. § (1) bekezdésében
meghatározottak szerint – javaslatot tesz, valamint véleményezési joggal rendelkezik. A főigazgató a javaslattétellel
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és a véleményezéssel kapcsolatos eljárásrend kialakítása, valamint a továbbképzéssel kapcsolatos együttműködés
egyéb formáinak meghatározása céljából az NKE-nél együttműködési megállapodás megkötését kezdeményezi.
12. §

(1) A vízügyi igazgatási szervek esetében a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosításával
összefüggő feladatokat az NKE a Kollégium útján látja el, amely a vízügyi ágazat továbbképzéssel összefüggő
feladatait segítő szakmai testület.
(2) A Kollégium egy tagját az NKE delegálja.
(3) A Kollégium a vízügyi igazgatási szerv közalkalmazottai részére előírt továbbképzési kötelezettség tekintetében
a)
meghatározza a továbbképzések minőségügyi követelményeit, módszertani irányelveit,
b)
meghatározza és felügyeli a továbbképzések minőségirányítási rendszerét,
c)
meghatározza a továbbképzési programok tartalmával kapcsolatos szakmai követelményeket, és dönt
a továbbképzési programok minősítéséről, felfüggesztéséről vagy törléséről,
d)
meghatározza a továbbképzési programok tanulmányi pontértékét,
e)
dönt a továbbképzési programok programjegyzékbe történő nyilvántartásba vételéről vagy törléséről,
valamint
f)
jóváhagyja az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, a főigazgató által készített összefoglaló
jelentést, amelyet a tárgyévet követő év április 30-áig felterjeszt a miniszternek.
(4) A Kollégiumot feladatai végrehajtásában a Vízügyi Tudományos Tanács által kijelölt szakértő segíti, aki a minősítési
eljárás során szakértői véleményt állít ki.

13. §

(1) Az NKE a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott tekintetében
a továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:
a)
kifejleszti – a főigazgató javaslatainak figyelembevételével – a továbbképzési programok fejlesztésével
összefüggő feladata körében a Kollégium által meghatározott követelményrendszer szerinti továbbképzési
programokat,
b)
érvényesíti – az egyes intézkedések kapcsán a főigazgató véleményének kikérésével, a Kollégium
által meghatározott minőségirányítási elvek alapján – a továbbképzési programok minőségügyi
követelményeinek biztosítása keretében a minőségirányítási követelményeket a továbbképzési programok
kifejlesztése és végrehajtása tekintetében,
c)
módszertani támogatást nyújt a vízügyi igazgatási szerv továbbképzési tervezéséhez,
d)
az éves továbbképzési tervek alapján lebonyolítja a meghirdetett továbbképzéseket.
(2) A felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott esetében
a képzésszervezési feladatok ellátásáról az OVF gondoskodik.

14. §

(1) Az OVF – a vízügyi igazgatási szervek bevonásával – az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő
közalkalmazott esetében a továbbképzési rendszer működtetése során
a)
előkészíti, kidolgozza és egyszerűsített nyilvántartásba vételre benyújtja a Kollégiumnak a bejelentésköteles
belső továbbképzési programokat,
b)
az egyéni továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a belső továbbképzéseket, valamint
c)
együttműködési megállapodás keretében együttműködik a nyilvántartásba vett továbbképzési programmal
rendelkező felnőttképzési intézménnyel.
(2) Az OVF a továbbképzési rendszer működtetése során
a)
módszertani támogatást nyújt a vízügyi igazgatási szerv továbbképzési tervezéséhez, valamint
b)
az éves továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a továbbképzéseket.

5. A továbbképzési időszak
15. §

(1) A továbbképzési kötelezettség a próbaidő leteltét követő napon kezdődik. Ha a kinevezés próbaidő nélkül történik,
a képzési kötelezettség a kinevezést követő nappal kezdődik.
(2) A továbbképzés továbbképzési időszakokban történik. A továbbképzési időszak időtartama négy év.
(3) Ha a közalkalmazott a továbbképzési időszak alatt magasabb iskolai végzettséget szerez, vagy őt vezetői
munkakörbe kinevezik, a továbbképzési időszak során megszerzendő tanulmányi pontok mennyiségét
időarányosan kell megállapítani. A végzettség megszerzése és a vezetői kinevezés előtti időszakra a korábbi
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továbbképzési kötelezettség időarányos részét, míg a változás bekövetkeztét követően a magasabb továbbképzési
kötelezettség időarányos részét kell figyelembe venni.
(4) Ha a továbbképzési időszak alatt a közalkalmazott vezetői kinevezését visszavonják, továbbképzési kötelezettségét
az új munkakörének megfelelően kell teljesítenie.
(5) A közalkalmazott éves továbbképzési kötelezettségét úgy kell meghatározni, hogy a továbbképzésen történő
részvétellel járó távollét a tizenöt munkanapot nem haladhatja meg.
16. §

(1) A továbbképzési időszak megszakad, ha a továbbképzésre kötelezett közalkalmazotti jogviszonya megszűnik.
A továbbképzési időszak újraindul, ha a volt közalkalmazott a továbbképzési időszak alatt a vízügyi igazgatási
szervnél ismételten közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
(2) Ha a közalkalmazott csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási segély, gyermekgondozási díj igénybevétele, tartós
külszolgálat teljesítése miatt vagy egyéb okból három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vesz
igénybe, a továbbképzési időszakban szerzendő tanulmányi pontokat időarányosan kell teljesítenie.
(3) A közalkalmazottnak megszűnik a továbbképzési kötelezettsége, ha a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár
eléréséig öt évnél rövidebb idő van hátra.

17. §		
Ha a közalkalmazott olyan iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli képzésen vesz részt, amely képzettség
megszerzése a munkaköre betöltéséhez követelmény, vagy magasabb munkakör betöltése érdekében szükséges,
a képzés megkezdése hónapjának első napjától a képzés befejezése naptári évének végéig a továbbképzési időszak
szünetel, ekkor a továbbképzési időszakban szerzendő pontokat időarányosan kell teljesíteni.

6. A továbbképzés tervezése
18. §

(1) A közalkalmazott továbbképzése tervszerűen az éves és egyéni továbbképzési tervek alapján történik.
A továbbképzési tervek tartalmazzák a továbbképzési kötelezettség teljesítésének alapjául szolgáló továbbképzési
programokat.
(2) A továbbképzési tervek elkészítéséhez szükséges útmutatót a főigazgató adja ki és az OVF honlapján közzéteszi.
(3) Az éves és az egyéni továbbképzési terv az év közben felmerülő továbbképzési igények alapján módosítható.
(4) Az egyéni továbbképzési terv elkészítésénél figyelembe kell venni az előző év teljesítményértékelésének
eredményét, illetve a közalkalmazott utolsó minősítésének a további előmenetelre vonatkozó javaslatait.

19. §

(1) A vízügyi igazgatási szerv vezetője elkészíti a közalkalmazott egyéni továbbképzési tervét, valamint az egyéni
továbbképzési tervek alapján a vízügyi igazgatási szerv éves továbbképzési tervét és megküldi a főigazgató részére
tárgyév március 15-éig.
(2) A vízügyi igazgatási szervek ágazati továbbképzési tervét az OVF készíti el a vízügyi igazgatási szervek éves
továbbképzési terveinek összesítésével, és tárgyév március 31-éig megküldi a miniszter, valamint – a felsőfokú
végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazottak esetében – az NKE részére.

7. A továbbképzési kötelezettségre vonatkozó közös szabályok
20. §

(1) A továbbképzések teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik.
(2) A részmunkaidőben foglalkoztatottak által teljesítendő tanulmányi pontok számát arányosan kell megállapítani.

21. §

(1) A közalkalmazott által teljesített tanulmányi pontokról az OVF állítja ki a tanúsítványt.
(2) A tanúsítványnak tartalmaznia kell különösen
a)
a közalkalmazott nevét, születési nevét, születési helyét, idejét és anyja születési nevét,
b)
a továbbképzési program megnevezését,
c)
a megszerzett tanulmányi pontok számát,
d)
a tanúsítvány kiállításának dátumát, valamint
e)
a tanúsítvány kiállítójának megnevezését.
(3) A megszerzett tanulmányi pontokat az OVF tartja nyilván.
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22. §

(1) A közalkalmazottnak a továbbképzési időszak egyes éveiben kötelező megszereznie a továbbképzési időszakban
teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 15%-át úgy, hogy a továbbképzési időszak harmadik évének
végére a továbbképzési időszakban teljesítendő összes továbbképzési pont legalább 75%-át elérje.
(2) Ha a közalkalmazott nem teljesíti a 15%-os, illetve 75%-os képzési kötelezettségét, illetménye nem emelhető
a tárgyévet követő évben.

23. §

(1) A közalkalmazott esetében, ha munkaköre ellátásához az e rendelet hatálya alá nem tartozó, azonban más
jogszabály vagy közjogi szervezetszabályozó eszköz által előírt továbbképzési kötelezettségét teljesítette, az ott
szerzett továbbképzési pontok az e rendelet szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítésébe – a közalkalmazott
kérelmére – beszámításra kerülnek, legfeljebb a továbbképzési időszakra előírt tanulmányi pont 50%-áig.
(2) Ha a közalkalmazott oktatói, tananyagfejlesztői feladatot lát el, e tevékenység az e rendelet szerinti továbbképzési
kötelezettség teljesítésébe – a közalkalmazott kérelmére a munkáltató döntése alapján – beszámításra kerülhet,
legfeljebb 8 tanulmányi pontértékig.

8. A felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott
továbbképzése
24. §

(1) A felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott továbbképzési
kötelezettsége az NKE által meghirdetett minősített továbbképzési programokkal teljesíthető.
(2) A vezetői munkakört betöltő közalkalmazottnak a továbbképzési időszak alatt legalább 128 tanulmányi pontot kell
teljesíteni. A tanulmányi pont legalább 50%-ának megfelelő pontértékben kell vezetői továbbképzési programot
teljesíteni.
(3) A felsőfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazottnak a továbbképzési időszak alatt legalább
96 tanulmányi pontot kell teljesíteni.

9. Az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott továbbképzése
25. §

(1) Az OVF a vízügyi igazgatóságok középirányító szerveként továbbképzési rendszer útján biztosítja – az NKE
felkérésével, valamint a vízügyi szakmai és tudományos szervezetek bevonásával – a vízügyi igazgatási szerveknél
foglalkoztatott alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében az ismeretek
megújítását.
(2) A közalkalmazott az e rendeletben meghatározottak szerint belső továbbképzési program teljesítésével végzi
a vízügyi szakmai továbbképzést.

26. §

(1) A középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazottnak a továbbképzési időszak alatt legalább
64 tanulmányi pontot kell teljesíteni.
(2) Az alapfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazottnak a továbbképzési időszak alatt legalább
32 tanulmányi pontot kell teljesíteni.

10. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
27. §

(1) A közalkalmazott számára előírt továbbképzési kötelezettségek teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrást – legalább
az előírt kötelezettségek teljesítését biztosító mértékben – az OVF a saját költségvetéséből biztosítja.
(2) A továbbképzés díja tartalmazza az RVTV portál működtetésével, a képzési programok kialakításával, valamint
a képzések lebonyolításával kapcsolatos költségeket.
(3) A 11. § (2) bekezdés e) pontja és (3) bekezdése szerinti együttműködési megállapodásban kell meghatározni
a költségek viselésének rendjét és az elszámolás szabályait.
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V. FEJEZET
A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS ÉS MINŐSÍTÉS KÖTELEZŐ ÉS AJÁNLOTT ELEMEI, FOKOZATAI,
ELJÁRÁSI SZABÁLYAI, AZ ÉRTÉKELŐLAP TARTALMA
11. A teljesítményértékelés kötelező és ajánlott elemei
28. §

(1) A felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott részére a 4. melléklet
szerinti értékelő lapon kötelező elemként munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint
kompetenciákat kell meghatározni.
(2) Az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében az 5. melléklet szerinti
munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket, valamint kompetenciákat kell meghatározni.
(3) Minden értékelt személy részére legalább három munkaköri egyéni teljesítménykövetelményt kell meghatározni.
(4) Ha a munkaköri feladatok száma nem teszi lehetővé három munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény
meghatározását, a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően kevesebb munkaköri egyéni teljesítménykövetelmény is
meghatározható.

29. §

(1) Az értékelő vezető határozza meg – az értékelt személlyel történt előzetes megbeszélést követően – tárgyév
március 15-éig az értékelt személyre vonatkozó munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket.
(2) Az (1) bekezdés szerinti munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket év közben – az értékelt személlyel történt
előzetes megbeszélést követően – az értékelő vezető módosíthatja, ha ez a körülményekben beállott lényeges,
a munkakörben és a feladatkörben bekövetkezett változás miatt szükséges. A körülményekben beállott lényeges
változást az értékelő vezetőnek indokolnia és a módosított munkaköri egyéni teljesítménykövetelményeket
az értékelt személlyel írásban közölnie kell.

30. §

(1) Az értékelt személy részére év közben ajánlott elemként a munkáltató döntésétől függően
a)
stratégiai egyéni teljesítménykövetelményeket,
b)
egyéni fejlesztési célokat,
c)
többletfeladatokat,
d)
kompetenciákat
is meg lehet határozni.
(2) A teljesítményértékelés ajánlott elemeinek szervezeti szintű egységes alkalmazásáról a szervezet sajátosságainak
figyelembevételével a vízügyi igazgatóságok esetén az igazgató, az OVF esetében a főigazgató dönt a tárgyévet
megelőző év december 31-éig.

31. §

(1) A teljesítményértékelés eredményének megállapításakor − ha az igazgató vagy a főigazgató nem döntött
a teljesítményértékelés ajánlott elemeinek alkalmazásáról − a teljesítményértékelés két kötelező eleme
értékelésének a részeredményeit egyenlő mértékben (50-50%-ban) kell figyelembe venni.
(2) A teljesítményértékelés eredményének a megállapításakor − ha az igazgató vagy főigazgató a teljesítményértékelés
ajánlott elemeinek alkalmazásáról döntött −
a)
a teljesítményértékelés két kötelező eleme értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit 70%-os
mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy a két kötelező elem értékelésének, illetve mérésének
a részeredményeit egyenlő mértékben (35-35%-ban) kell figyelembe venni,
b)
a teljesítményértékelés vízügyi igazgatási szervnél alkalmazott ajánlott elemei értékelésének, illetve
mérésének a részeredményeit 30%-os mértékben kell figyelembe venni, úgy, hogy az egyes ajánlott elemek
értékelésének, illetve mérésének a részeredményeit egyenlő mértékben:
ba)
négy ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 7,5%-ban,
bb)
három ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 10%-ban,
bc)
kettő ajánlott elem alkalmazása esetén elemenként 15%-ban és
bd)
egy ajánlott elem alkalmazása esetén 30%-ban
kell figyelembe venni.
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12. A teljesítményértékelés szintjei
32. §

(1) Az értékelt személy teljesítményét 0–100%-ig terjedő, öt teljesítményfokozatra bontott mérőskálán kell értékelni.
(2) A teljesítménykövetelményekhez rendelt százalékos értékhez adott teljesítményfokozat tartozik.
(3) Az egyes értékelési szempontokhoz rendelt százalékos értékek együttes számtani átlaga adja a teljesítményszintet,
ami a teljesítményértékelés eredménye.
(4) A százalékos értéksávokat, a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatokat és teljesítményszinteket a 6. melléklet
tartalmazza.
(5) A teljesítményértékelésnek tartalmaznia kell az értékelt személy észrevételeit a teljesítményértékelésével, valamint
javaslatait, elképzeléseit a munkaköri feladataival és munkamagatartásával kapcsolatban.

33. §		
Az értékelő vezetőnek az értékelt személy vonatkozásában a teljesítményértékelés elemeit évente, a tárgyévet
követő év január 31-éig kell értékelnie.

13. A minősítés
34. §		
Az értékelő vezető a tárgyévre vonatkozó minősítési javaslatát az éves teljesítményértékelés eredményére
figyelemmel készíti el.
35. §

(1) Az értékelő vezető készíti el a minősítést
a)
a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott esetében
a 7. melléklet,
b)
az alap- és középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében a 8. melléklet
szerinti minősítő lapon a tárgyévet követő év január 31-éig.
(2) A minősítés szintjei azonosak a teljesítményértékelés 6. mellékletben meghatározott teljesítményfokozatával.
(3) Az értékelő vezető a munkáltatói jogkör gyakorlója részére felterjeszti a minősítést jóváhagyásra.
(4) A minősítést két példányban kell kinyomtatni, amelynek egy példányát aláíráskor a közalkalmazottnak át kell adni,
egy példányát a minősített személyi anyaggyűjtőjében kell elhelyezni és tárolni.

14. Eljárási szabályok
36. §		
A teljesítményértékelés kötelező elemeinek megállapítása, továbbá értékelése elektronikus formában történik.
37. §

(1) Az értékelő vezetőnek a közalkalmazottat tárgyév január 31-éig tájékoztatnia kell a teljesítményértékelés és
a minősítés rendjéről, céljáról, a teljesítményértékelés kötelező elemeiről és az értékelés szempontjairól.
(2) Ha a közalkalmazott jogviszonya év közben keletkezik, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást a jogviszony
keletkezésétől számított harminc napon belül kell megtenni.
(3) A teljesítményértékelés és a minősítés eredményét a közalkalmazott jogosult megismerni. A közalkalmazott
a teljesítményértékelésére és minősítésére észrevételt, javaslatot tehet, amelyet írásban kell rögzíteni.
(4) A főigazgató teljesítményértékelését és minősítését a miniszter végzi.

38. §

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója írásban rendelkezhet úgy, hogy az értékelő vezető általi teljesítményértékelés
előtt az értékelt személy az értékelő lapon önértékelést végezzen. Ebben az esetben az értékelt személy az értékelő
vezető által végzett értékeléssel azonos módon értékeli a saját teljesítményét.
(2) Az értékelt személy részére önértékelése elkészítéséhez annyi időt szükséges biztosítani, amennyi − figyelemmel
különösen az önértékelését megalapozó értékelési szempontok számára, összetettségére, feladatai jellegére −
elegendő ahhoz, hogy azt megalapozottan el tudja készíteni.
(3) Az önértékelést az értékelő vezető jogosult megismerni, azonban azt nem köteles figyelembe venni.

39. §

(1) Nem lehet értékelő vezető,
a)
aki etikai büntetés hatálya alatt áll,
b)
akinek a munkavégzéstől való egybefüggő távolléte a teljesítményértékelési időszak alatt meghaladja a két
hónapot.
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(2) Az értékelő vezető figyelemmel kíséri a közalkalmazott év közbeni teljesítményét, és − ha indokolt −
a teljesítményértékelések alkalmával felhívja a figyelmét a teljesítmény javítására.
40. §		
A 39. § (1) bekezdése szerinti esetben, továbbá ha az értékelő vezető munkaköre a tárgyév során módosul, vagy
jogviszonya megszűnik, az általa értékelt közalkalmazottak teljesítményértékelésére a munkáltató jogkör gyakorlója
új értékelő vezetőt jelöl ki.
41. §

(1) A teljesítményértékelésre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a közalkalmazott az értékelés alapjául szolgáló időszakban
legalább két hónapig az értékelő vezető irányítása alatt állt.
(2) Ha a közalkalmazott jogviszonya év közben megszűnik, vagy ha a munkavégzéstől való előre tervezett tartós
távolléte előreláthatóan nem ér véget a soron következő teljesítményértékeléséig, teljesítményértékelését
jogviszonya megszűnésekor, illetve a tartós távollét kezdetéig akkor is el kell végezni, ha kevesebb mint két hónapig
állt az értékelő vezető irányítása alatt.
(3) Ha a közalkalmazott munkaköre a tárgyév során módosul,
a)
teljesítményértékelését a korábbi munkakörében a korábbi munkakör tekintetében illetékes értékelő vezető
végzi el a soron következő teljesítményértékeléskor,
b)
az új munkakörében az új munkakör szerint illetékes értékelő vezető a munkakörváltást követő harminc
napon belül – iskolai végzettségtől függően – új teljesítményértékelési elemeket vagy a munkakörhöz és
a munkamagatartáshoz kötődő elvárásokat állapít meg.

15. Közreműködő személyek, szervezetek
42. §

(1) A személyügyi központ – a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által meghatározott
szempontrendszer alapján – minden év március 31-éig jelentést készít a közszolgálati életpálya kidolgozásáért
felelős miniszter részére a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelésének tapasztalatairól.
(2) A személyügyi központ módszertani támogatást nyújt a teljesítményértékelések elvégzéséhez.

VI. FEJEZET
A KÖZALKALMAZOTTI ÉS VEZETŐI KINEVEZÉSHEZ SZÜKSÉGES KÖVETELMÉNYEK
43. §		
A vízügyi szakigazgatási szervnél a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltétele a magyarnyelv-tudás, a vezetői
munkakörök esetében a szakirányú felsőfokú végzettség és hároméves szakmai gyakorlat.

VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
44. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
45. §

(1) A 2018. évre vonatkozóan a 30. § (2) bekezdése szerinti teljesítményértékelés ajánlott elemeinek szervezeti
szintű egységes alkalmazásáról a szervezet sajátosságainak figyelembevételével a vízügyi igazgatóságok esetén
az igazgató, az OVF esetében a főigazgató 2018. január 31-éig dönt.
(2) Az e rendelet szerinti teljesítményértékelést első alkalommal a 2018. évre vonatkozóan kell elvégezni.

46. §		
A főigazgató az e rendelet szerinti képesítési követelmények teljesítése alól véglegesen mentesíti a 2018. január 1-jén
a vízügyi igazgatási szervnél foglalkoztatott közalkalmazottat, ha 2017. december 31. napjáig
a)
az ötvenedik életévét betöltötte, és
b)
a munkakörében legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal rendelkezik.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott által betölthető munkaköri kategóriák és
munkakörök, valamint a munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési követelmények
A) Általános iskolai végbizonyítványt vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséget vagy szakmunkás bizonyítványt igénylő
munkaköri kategóriák és munkakörök

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

A

B

Munkaköri kategória

Munkakör

Kisegítő személyzet
Vízügyi Üzemeltető I.

Vízügyi Üzemeltető II.

Vízügyi Őrszemélyzet I.

Vízügyi Őrszemélyzet II.

Hivatali kisegítő 1
Létesítményüzemeltető 1
Folyami szakszemélyzet 1
Gépkezelő 1
Gépkocsivezető 1
Gondnok 1
Hajógép-kezelő 1
Matróz 1
Raktáros 1
Szerelőipari szakmunkás 1
Szivattyútelep-kezelő 1
Vízépítőipari szakmunkás 1
Vízilétesítmény üzemeltető 1
Vízrajzi üzemeltető 1
Hajóvezető 1
Speciális gépjárművezető 1
Szivattyútelepi főgépész 1
Kiemelt gépkezelő 1
Csatornaőr 1
Gát- és csatornaőr 1
Gátőr 1
Mederőr 1
Tározóőr 1
Gátbiztos 1
Meder- és csatornabiztos 1

C
OKJ-s (alap
vagy közép)
szakképesítés

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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B) Gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai érettségit vagy gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai érettségi
és OKJ-s (közép vagy felső) végzettséget vagy szaktechnikusi bizonyítványt igénylő munkaköri kategóriák és munkakörök

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

A

B

Munkaköri kategória

Munkakör

Kisegítő személyzet
Vízügyi üzemeltető I.

Vízügyi üzemeltető II.

Vízügyi őrszemélyzet I.

Vízügyi őrszemélyzet II.
Funkcionális ügyintéző I.

Hivatali kisegítő 2
Létesítményüzemeltető 2
Folyami szakszemélyzet 2
Gépkezelő 2
Gépkocsivezető 2
Gondnok 2
Hajógép-kezelő 2
Matróz 2
Raktáros 2
Szerelőipari szakmunkás 2
Szivattyútelep-kezelő 2
Vízépítőipari szakmunkás 2
Vízilétesítmény üzemeltető 2
Vízrajzi üzemeltető 2
Adminisztrátor
Géptiszt 1
Hajóvezető 2
Laboráns 1
Művezető 1
Raktárvezető
Speciális gépjárművezető 2
Szivattyútelepi főgépész 2
Kiemelt gépkezelő 2
Csatornaőr 2
Gát- és csatornaőr 2
Gátőr 2
Mederőr 2
Tározóőr 2
Gátbiztos 2
Meder- és csatornabiztos 2
Anyag- és fogyóeszköz gazdálkodó
Bér és munkaügyi ügyintéző
Humánpolitikai ügyintéző
Igazgatási ügyintéző
Jogi ügyintéző
Közbeszerzési ügyintéző
Közfoglalkoztatási ügyintéző
Múzeumi adattáros
Nemzetközi ügyintéző
Pénzügyi ügyintéző
PR munkatárs 1
Projekt ügyintéző
Számviteli ügyintéző
Titkárnő
Üzemfenntartási ügyintéző
Oktatási, képzési ügyintéző
Vadőr, vadász 1

C
OKJ-s (közép
vagy felső)
szakképesítés

X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Műszaki ügyintéző I.

Szakterületi irányító I.

Kiemelt ügyintéző I.

Adattári rendszerfelelős 1
Árvízvédelmi ügyintéző 1
Energetikai ügyintéző 1
Erdészeti ügyintéző 1
Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási
ügyintéző 1
Felszíni vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző 1
Folyó- és tógazdálkodási ügyintéző 1
Geodéziai és térinformatikai ügyintéző 1
Gépészeti ügyintéző 1
Informatikai és hírközlési ügyintéző 1
Levéltári kezelő
Magasépítési ügyintéző 1
Munka- és tűzvédelmi ügyintéző 1
Területi műszaki ügyintéző 1
Vízhasznosítási ügyintéző 1
Víziközmű ügyintéző 1
Vízminőség-védelmi ügyintéző 1
Vízrajzi ügyintéző 1
Vízrendezési ügyintéző 1
Csoportirányító 1
Főgépész 1
Kirendeltség irányító 1
Kitűzési szolgálatvezető 1
Területi felügyelő 1
Hajózási üzemeltetési vezető 1
Kiemelt funkcionális ügyintéző
Kiemelt műszaki ügyintéző

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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C) Felsőfokú végzettséget igénylő munkaköri kategóriák és munkakörök

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

A

B

Munkaköri kategória

Munkakör

Vízügyi üzemeltető II.
Funkcionális ügyintéző I.

Funkcionális ügyintéző II.

Műszaki ügyintéző I.

Műszaki ügyintéző II.

Géptiszt 2
Laboráns 2
Művezető 2
Ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi
előadó
PR munkatárs 2
Vadőr, vadász 2
Belső ellenőr
Humánpolitikai referens
Igazgatási referens
Jogi referens
Kamarai jogtanácsos
Közbeszerzési referens
Közfoglalkoztatási referens
Nemzetközi referens
Pénzügyi referens
PR referens
Projekt referens
Revizor
Számviteli referens
Szóvivő
Üzemfenntartási referens
Restaurátor
Oktatási, képzési referens
Adattári rendszerfelelős 2
Árvízvédelmi ügyintéző 2
Energetikai ügyintéző 2
Erdészeti ügyintéző 2
Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási
ügyintéző 2
Felszíni vízkészlet-gazdálkodási ügyintéző 2
Folyó- és tógazdálkodási ügyintéző 2
Geodéziai és térinformatikai ügyintéző 2
Gépészeti ügyintéző 2
Informatikai és hírközlési ügyintéző 2
Magasépítési ügyintéző 2
Munka- és tűzvédelmi ügyintéző 2
Múzeumpedagógus
Területi műszaki ügyintéző 2
Vízhasznosítási ügyintéző 2
Víziközmű ügyintéző 2
Vízminőség-védelmi ügyintéző 2
Vízrajzi ügyintéző 2
Vízrendezési ügyintéző 2
Adattári referens
Árvízvédelmi referens
Erdészeti referens
Felszín alatti vízkészlet-gazdálkodási
referens
Felszíni vízkészlet-gazdálkodási referens
Folyó- és tógazdálkodási referens
Főenergetikus

C
Egyéb képesítési
követelmény

jogi szakvizsga
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Szakterületi irányító II.

Szakterületi szakértő

Kiemelt ügyintéző II.

Geodéziai és térinformatikai referens
Gépészeti referens
Hajózási referens
Informatikai és hírközlési referens
Levéltáros
Magasépítési referens
Monitoring referens
Munka- és tűzvédelmi referens
Muzeológus
Területi műszaki referens
Vízhasznosítási referens
Víziközmű referens
Vízminőség-védelmi referens
Vízrendezési referens
Csoportirányító 2
Főgépész 2
IT Biztonságtechnikai felelős
Kirendeltség irányító 2
Kitűzési szolgálatvezető 2
Minőségirányítási szakértő
Műszaki titkár
Projektvezető
Területi felügyelő 2
Hajózási üzemeltetési vezető 2
Szakágazati vezető
Szakaszmérnök-helyettes
Szakmai főtanácsadó
Vezető kamarai jogtanácsos
Kiemelt funkcionális referens
Kiemelt műszaki referens

jogi szakvizsga
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2. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

2. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott által betölthető vezetői munkaköri kategóriák és
vezetői munkakörök
A) Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon betölthető vezetői munkakörök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A
Munkaköri kategória
Vízügyi ágazati vezető
Vízügyi szervezet vezető
Szakterületi vezető

B
Munkakör

Főigazgató
Műszaki főigazgató-helyettes
Gazdasági főigazgató-helyettes
Főosztályvezető
Főosztályvezető-helyettes
Osztályvezető
Levéltárvezető
Múzeumvezető

B) A vízügyi igazgatóságokon betölthető vezetői munkakörök
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A
Munkaköri kategória
Vízügyi szervezet vezető
Szakterületi vezető

B
Munkakör

Igazgató
Műszaki igazgató-helyettes
Gazdasági igazgató-helyettes
Osztályvezető
Szakaszmérnök
Laborvezető
Szolgálatvezető
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3. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

3. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak
fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai
A) Általános iskolai végbizonyítványt vagy OKJ-s (alap vagy közép) végzettséget vagy szakmunkás bizonyítványt igénylő
munkakörökhöz tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai
A

B

C

D

1.

Fizetési
fokozat

Szolgálati idő
(év)

Alsó határ
(Ft)

Felső határ
(Ft)

2.

1

0

3

138 000

240 000

3.

2

4

7

144 000

275 000

4.

3

8

14

148 000

300 000

5.

4

15

23

152 000

320 000

6.

5

24

34

156 000

340 000

7.

6

35-

158 000

350 000

B) Gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai érettségit vagy gimnáziumi, szakgimnáziumi, szakközépiskolai érettségi
és OKJ-s (közép vagy felső) végzettséget vagy szaktechnikusi bizonyítványt igénylő munkakörökhöz tartozó munkaköri
kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó illetmények alsó és felső határai
A

B

C

D

1.

Fizetési
fokozat

Szolgálati idő
(év)

Alsó határ (Ft)

Felső határ
(Ft)

2.

1

0

3

180 500

240 000

3.

2

4

7

190 000

280 000

4.

3

8

14

200 000

330 000

5.

4

15

23

210 000

370 000

6.

5

24

34

220 000

390 000

7.

6

35-

225 000

400 000

C) Középfokú végzettséget igénylő kiemelt munkaköri kategóriákhoz
(Kiemelt ügyintéző I.) tartozó illetmények alsó és felső határai
A

B

1.

Alsó határ
(Ft)

Felső határ
(Ft)

2.

240 000

500 000
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D) Felsőfokú végzettséget igénylő munkakörökhöz tartozó munkaköri kategóriák fizetési fokozatai és az azokhoz tartozó
illetmények alsó és felső határai
A

B
Szolgálati idő
(év)

C

D

Alsó határ
(Ft)

Felső határ
(Ft)

1.

Fizetési
fokozat

2.

1

0

3

200 000

350 000

3.

2

4

7

215 000

380 000

4.

3

8

14

230 000

410 000

5.

4

15

23

250 000

440 000

6.

5

24

34

270 000

470 000

7.

6

35-

280 000

500 000

E) Felsőfokú végzettséget igénylő kiemelt munkaköri kategóriákhoz
(Szakterületi szakértő és Kiemelt ügyintéző II.) tartozó illetmények alsó és felső határai
A

B

1.

Alsó határ
(Ft)

Felső határ
(Ft)

2.

300 000

600 000

F) Az Országos Vízügyi Főigazgatóságon betölthető vezetői munkakörökhöz tartozó illetmények alsó és felső határai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A

B

C

Munkakör
Főigazgató
Főigazgató-helyettes
Főosztályvezető
Főosztályvezető-helyettes
Osztályvezető, Levéltárvezető,
Múzeumvezető

Alsó határ (Ft)
850 000
800 000
530 000
470 000

Felső határ (Ft)
1 004 000
970 000
800 000
750 000

420 000

700 000

G) A vízügyi igazgatóságon betölthető vezetői munkakörökhöz tartozó illetmények alsó és felső határai
A
1.

Munkakör

2.
3.

Igazgató
Igazgató-helyettes
Osztályvezető, Szakaszmérnök,
Laborvezető, Szolgálatvezető

4.

B
Alsó határ
(Ft)
750 000
530 000

C
Felső határ
(Ft)
927 000
800 000

420 000

700 000
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4. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

4. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

ÉRTÉKELŐ LAP
a teljesítménykövetelmények értékeléséről
a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott esetében
Értékelési időszak: …-tól …-ig.
Teljesítmény szintje
Súlyozott eredmény
SZEMÉLYI ADATOK
Értékelt neve:
Értékelő vezető neve:
Szervezet:
Szervezeti egység:

Kategória

%

TÉR azonosító szám

MUNKAKÖRI EGYÉNI TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - ∑ Kategória - %
Sz.
Feladat megnevezése

Kategória - %
Vezetői értékelés

1.
2.
3.
KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE
∑ Kategória - %
Sz.
Kompetencia megnevezése
1.
Figyelem a feladatok végrehajtására
2.
Határidők betartása
3.
Szakszerűség, jogszerűség betartása, az írásbeli feladatok ellátásának színvonala
4.
A fejlődés igénye és üteme
Az elvégzett feladatok ellenőrzése, korrigálása, felelősségvállalás az elkövetett
5.
hibákért
A szervezeti kultúrából fakadó magatartási, viselkedési szabályok betartása,
6.
valamint a munkakörnyezet rendezettsége
7.
Munkatempó és feladatvállalás
8.
Aktivitás, reagálás
9.
Stressztűrés és pszichés terhelés
10.
A munkaidő kihasználása
11.
Eredmény-orientáció, motiváltság
12.
Kommunikáció
13.
Csapatmunka, együttműködés
14.
Problémamegoldás
Erőforrásokkal való gazdálkodás (csak a vezető munkakört betöltők értékelésének
15.
értékelési tényezői)
AJÁNLOTT ELEMEK
∑ Kategória - %
Sz.
1.
Stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény
2.
Egyéni fejlesztési célok
3.
Év közbeni többletfeladatok
4.
Kompetenciák

Kategória - %
Vezetői értékelés

Kategória - %
Vezetői értékelés

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13/L. § (4) bekezdése alapján jogorvoslattal
élhet.
A teljesítményértékelés kelte:
…………………………………………
Értékelt

………………………………………………
Értékelő vezető
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5. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

5. melléklet a…/2017. (… …) Korm. rendelethez

ÉRTÉKELŐ LAP
a teljesítménykövetelmények értékeléséről
az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében
Értékelési időszak: …-tól …-ig.

Teljesítmény szintje
Súlyozott eredmény
SZEMÉLYI ADATOK
Értékelt neve:
Értékelő vezető neve:
Szervezet:
Szervezeti egység:

Kategória

%

TÉR azonosító szám

MUNKAKÖRI EGYÉNI TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEK ÉRTÉKELÉSE - ∑ Kategória - %
Sz.
Feladat megnevezése

Kategória - %
Vezetői értékelés

1.
2.
3.
KOMPETENCIÁK ÉRTÉKELÉSE
Sz.
Kompetencia megnevezése
1.
Figyelem a feladatok végrehajtására
2.
A fejlődés igénye és üteme
3.
Munkatempó és feladatvállalás
4.
Aktivitás, reagálás
5.
Stressztűrés és pszichés terhelés
6.
A munkaidő kihasználása
7.
Csapatmunka, együttműködés
8.
Problémamegoldás

∑ Kategória - %

AJÁNLOTT ELEMEK
∑ Kategória - %
Sz.
1.
Stratégiai egyéni teljesítménykövetelmény
2.
Egyéni fejlesztési célok
3.
Év közbeni többletfeladatok
4.
Kompetenciák

Kategória - %
Vezetői értékelés

Kategória - %
Vezetői értékelés

Észrevétel:

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13/L. § (4) bekezdése alapján jogorvoslattal
élhet.
A teljesítményértékelés kelte:
…………………………………………
Értékelt

………………………………………………
Értékelő vezető
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6. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

6. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
A vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatott közalkalmazott
teljesítményértékelésének százalékos értéksávjai, a hozzá kapcsolódó teljesítményfokozatok és
teljesítményszintek

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A
Teljesítményszint
A szint
B szint
C szint
D szint
E szint

B
Teljesítményfokozat
kivételes teljesítmény
jó teljesítmény
megfelelő teljesítmény
átlag alatti teljesítmény
elfogadhatatlan teljesítmény

C
Százalékos értéksávok
100-90%
89,99-70%
69,99-50%
49,99-40%
39,99-0%
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7. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

7. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
a teljesítménykövetelmények értékeléséről
a felsőfokú végzettséget igénylő munkakört és a vezetői munkakört betöltő közalkalmazott esetében
Minősítési időszak: ...-tól ...-ig.
Minősítés szintje
Minősítés eredménye
SZEMÉLYI ADATOK
Értékelt neve:
Anyja neve:
Születési dátum:
Értékelő vezető neve:
Szervezet:
Szervezeti egység:

Kategória

%

TÉR azonosító szám

ÉVES TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE
Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények
Kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezői
Egyéni fejlesztési célok
Stratégia egyéni teljesítménykövetelmények

Értékelés %

%
%
%
%

MINŐSÍTÉS
1. A minősített képességeinek és munkavégzésével összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése

2.

A minősített munkakörének ellátására való alkalmasságának értékelése

3.

A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések

AZ ÉRTÉKELŐ VEZETŐ JAVASLATA SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉRE (A megfelelő aláhúzandó)
A minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére/abból
Igen
Nem
való törlésére
A minősített közalkalmazotti jogviszonyának módosítására
Igen
Nem

A minősített munkakörének ellátására való alkalmatlansága miatt
szükséges intézkedések megtételére

Igen

Nem

A minősített jutalmazásban részesítésére

Igen

Nem

A minősített képzésére

Igen

Nem

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13/L. § (4) bekezdése alapján jogorvoslattal
élhet.
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A minősítést jóváhagyásra javasolom:
Kelt:

…………………………………………..
Értékelő vezető

A minősítéssel egyetért/nem ért egyet:
Kelt:

……………………………………………
Szervezeti egység vezető

A minősítést jóváhagyom:
Kelt:

…………………………………………………..
Munkáltatói jogkör gyakorlója

Észrevétel:

A minősítésben foglaltakat megismertem.
Kelt:

………………………………………………….
Minősített
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8. melléklet a 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

8. melléklet a …/2017. (… …) Korm. rendelethez

MINŐSÍTŐ LAP
a teljesítménykövetelmények értékeléséről
az alap- és középfokú végzettséget igénylő munkakört betöltő közalkalmazott esetében
Minősítési időszak: ...-tól ...-ig.
Minősítés szintje
Minősítés eredménye
SZEMÉLYI ADATOK
Értékelt neve:
Anyja neve:
Születési dátum:
Értékelő vezető neve:
Szervezet:
Szervezeti egység:

Kategória

%

TÉR azonosítószám

ÉVES TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS EREDMÉNYE
Munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények
Kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezői
Egyéni fejlesztési célok

Értékelés %

%
%
%

MINŐSÍTÉS
1. A minősített képességeinek és munkavégzésével összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése

2.

A minősített munkakörének ellátására való alkalmasságának értékelése

3.

A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések

AZ ÉRTÉKELŐ VEZETŐ JAVASLATA SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK MEGTÉTELÉRE (A megfelelő aláhúzandó)
A minősített közalkalmazotti jogviszonyának módosítására
Igen
Nem

A minősített munkakörének ellátására való alkalmatlansága miatt
szükséges intézkedések megtételére

Igen

Nem

A minősített jutalmazásban részesítésére

Igen

Nem

A minősített képzésére

Igen

Nem

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 13/L. § (4) bekezdése alapján jogorvoslattal
élhet.
A minősítést jóváhagyásra javasolom:
Kelt:

………………………………………………….
Értékelő vezető
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A minősítéssel egyetért/nem ért egyet:
Kelt:
A minősítést jóváhagyom:
Kelt:

……………………………………………..
Szervezeti egység vezető
………………………………………………
Munkáltatói jogkör gyakorlója

Észrevétel:

A minősítésben foglaltakat megismertem.
Kelt:

………………………………………..
Minősített
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A Kormány 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a barlangok nyilvántartásáról
A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott hatósági nyilvántartás
az Országos Barlangnyilvántartás (a továbbiakban: Nyilvántartás), amelynek vezetése a természetvédelemért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.
(2) A Nyilvántartás – a minősített, illetve a Nyilvántartásban szereplő személyes adatok kivételével – közhiteles.

2. §		
A Nyilvántartás
a)
a Tvt. 23. § (2) bekezdése alapján védett, illetve a Tvt. 24. § (2) bekezdése alapján fokozottan védetté
nyilvánított barlang,
b)
a Tvt. 48. § (2) bekezdése alapján védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított mesterséges üreg
(a továbbiakban: védett mesterséges üreg)
adatait tartalmazza.
3. §

(1) A Nyilvántartás a barlangra vonatkozó, az 1. melléklet szerinti
a)
alapadatokból,
b)
az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletekből
áll.
(2) A Nyilvántartásban szereplő bejegyzések, valamint a barlangok állapotának dokumentálása és a barlangokra
vonatkozó intézkedések megalapozása érdekében a miniszter gyűjti:
a)
a fokozottan védett vagy megkülönböztetett védelmet igénylő, illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül
veszélyeztetett barlangok természeti állapotfelvételét és kezelési tervét;
b)
a jogszabályon alapuló vagy hatósági engedélyben előírt bejelentések, tervek, szabályzatok, jelentések
dokumentumait;
c)
az 1:1000 méretaránynál részletesebb térképeket (dokumentációt);
d)
a fotódokumentációt;
e)
a természetvédelmi intézkedésekhez, hatósági eljárásokhoz szükséges szakmai-tudományos adatokat,
a barlangra vonatkozó szakirodalmi munkákat vagy ezek jegyzékét;
f)
mindazon adatokat, illetve azok alapjául szolgáló dokumentumokat, tárgyakat, amelyeknek megőrzése
természetvédelmi szempontból indokolt.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok és dokumentumok nem képezik a Nyilvántartás részét.

4. §

(1) A 3. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott természeti állapotfelvételt és kezelési tervet a fokozottan védett
vagy megkülönböztetett védelmet igénylő, illetve a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett
barlangokról a barlang bejáratának fekvése szerint illetékes nemzeti park igazgatóságnak (a továbbiakban:
igazgatóság) kell elkészítenie.
(2) Az (1) bekezdés szerinti természeti állapotfelvételt első alkalommal
a)
a barlang fokozottan védetté nyilvánítását kimondó jogszabály hatálybalépését követő 90. napon,
b)
a megkülönböztetett védelmet igénylő barlangok esetében ennek a ténynek – az igazgatóság vagy
a miniszter által történt – megállapítását követő egy éven,
c)
a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok esetében a veszélyeztetettség tényének
– amelynek fennállásáról az igazgatóság a tudomására jutást követő 8 napon belül köteles meggyőződni –
az igazgatóság által történt megállapítását követő 30 napon
belül kell elkészíteni.
(3) Az igazgatóság a természeti állapotfelvételt és a kezelési tervet szükség szerint, de legalább tízévente felülvizsgálja.
(4) A 3. § (2) bekezdés c) és d) pontjában foglalt adatok felvételéről a barlang vagyonkezelője gondoskodik.
(5) A területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság és az igazgatóság az alapadatok,
valamint az alapadatokhoz kapcsolódó mellékletek vonatkozásában a miniszter részére adatszolgáltatásra köteles,
ha újonnan feltáruló barlangról vagy meglévő barlang adataiban történő változásról szerez tudomást.
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5. §

(1) A Nyilvántartást kézi és számítógépes nyilvántartási rendszerben is vezetni kell.
(2) A Nyilvántartásba történő bejegyzés során fel kell tüntetni a bejegyzés időpontját, a bejegyző személy nevét és
– a számítógépes nyilvántartás kivételével – aláírását.

6. §

(1) A Nyilvántartás alapadataiba új adatot bejegyezni, továbbá bejegyzett adatot módosítani, törölni kizárólag
hivatalból lehet.
(2) Ha az adat bejegyzésére, módosítására, törlésére jogszabály vagy jogerős bírósági vagy végleges hatósági határozat
alapulvételével kerül sor, a Nyilvántartásba az 5. § (2) bekezdésében foglaltakon túl be kell jegyezni az annak
alapjául szolgáló jogszabály számát, hatálybalépésének időpontját, vagy a jogerős határozatot kiadó bíróság vagy
a végleges határozatot hozó hatóság nevét, a határozat számát és jogerőre emelkedésének (véglegessé válásának)
időpontját.
(3) A barlang – e rendelet alapján nyilvántartott – adataiban bekövetkezett ingatlan-nyilvántartási adatváltozásról
az ingatlanügyi hatóság a változás ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséről szóló határozat egy példányának
megküldésével értesíti a minisztert.
(4) A Nyilvántartás alapadataihoz kapcsolódó mellékletek tekintetében az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a dokumentumok valóságtartalmáért azok kiállítója tartozik helytállni.
(5) A területi természetvédelmi hatóság, az országos természetvédelmi hatóság a Nyilvántartásba történő
bejegyzés céljából megküldi a miniszter számára valamennyi, a Tvt. 51. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott
tevékenységekre vonatkozó határozatát és a határozat kiadásának alapjául szolgáló kérelmet, valamint
engedélyezési dokumentációt.

7. §

(1) A Nyilvántartás adataiba – a minősített, illetve a személyes adat kivételével – a természetvédelemért felelős
miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) kijelölt kormánytisztviselőjének jelenlétében
bárki betekinthet, tartalmáról feljegyzést készíthet.
(2) A Nyilvántartásból való adatszolgáltatás kérelemre történik, amely a Nyilvántartás adatait tartalmazó nyomtatvány
vagy másolat kiállítására irányulhat. A Minisztérium a másolatot vagy nyomtatványt hitelesítési és érvényességi
záradékkal látja el.

8. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 392/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
Az Országos Barlangnyilvántartás alapadatai és az ehhez kapcsolódó mellékletek
1. Alapadatok
1.1. Azonosító adatok:
a)
a barlang nyilvántartási (kataszteri) száma,
b)
a barlang neve,
c)
a barlangbejárat(ok) EOV koordinátái,
d)
a barlangbejárat(ok) ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i).
1.2. Közigazgatási adatok:
a)
a barlang bejárata(i) szerinti megye neve,
b)
a barlang bejárata(i) szerinti település(ek) neve,
c)
a barlanggal kapcsolatos hatósági ügyekben illetékes természetvédelmi hatóság neve, címe.
1.3. Védettségre vonatkozó adatok:
a)
a védetté nyilvánítás ténye és indoka [kizárólag a Tvt. 48. § (2) bekezdése szerinti védett mesterséges
üreg esetén],
b)
a barlang fokozottan védetté nyilvánításának ténye, az erről szóló jogszabály címe és száma,
továbbá a fokozottan védetté nyilvánítás indoka,
c)
a barlangszakasz gyógybarlanggá nyilvánításának ténye és az erről szóló határozat száma,
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d)

a barlang régészeti-őslénytani védettségének ténye és az erről szóló jogszabály vagy határozat
száma.
1.4. Felszíni területre vonatkozó adatok:
a)
a barlang horizontális és vertikális felszín alatti kiterjedése,
b)
a barlang felszíni területe,
c)
a barlang felszíni területének ingatlan-nyilvántartási helyrajzi száma(i),
d)
a barlang felszíni terület védettségének ténye, az erről szóló jogszabály címe, száma,
e)
barlang természetvédelmi oltalom alatt nem álló felszíni területére vonatkozó korlátozások, az erről
szóló jogszabály vagy határozat száma, tartalma.
1.5. Kezelési adatok:
a)
a barlang vagyonkezelőjének neve, címe [kivéve a Tvt. 48. § (2) bekezdése szerinti védett
mesterséges üreg esetén],
b)
a barlang természetvédelmi kezelését ellátó szerv neve, címe,
c)
a barlang látogathatóságának feltételei,
d)
a barlang lezárásának ténye és indoka,
e)
a barlang kiépítésének ténye, jellege és kiterjedése,
f)
a barlang hasznosításának ténye, jellege, az erről szóló határozat száma, az engedély jogosultjának
a neve, címe (székhelye) és az engedély érvényességi ideje,
g)
a barlang kutatásának ténye, jellege, az erről szóló határozat(ok) száma, az engedély(ek)
jogosultjának a neve, címe (székhelye) és az engedély(ek) érvényességi ideje.
2. Mellékletek
2.1. az alapadatokat alátámasztó dokumentumok,
2.2. a barlangok bejáratát jelölő 1:10 000 topográfiai térképek,
2.3. a barlangok felszín alatti kiterjedését ábrázoló 1:1000–4000 méretarányú térképek.

A Kormány 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény és az ügyvédi tevékenységről szóló
2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés d) pontjában,
a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a biztonsági okmányok hatékony védelmének megteremtése érdekében
a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés
a), b), d), e) és f ) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001. évi
LXXXV. törvény 40. § (1) bekezdésében,
a 10. alcím, a 3. és 4. melléklet tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. § g) pontjában,
a 12. alcím tekintetében az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (1) bekezdés a)–f ) pontjában,
a 13. alcím és az 5. melléklet tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. pontjában,
a 14. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 15. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
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a 16. alcím tekintetében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (1) bekezdés
a) pontjában,
a 17. alcím tekintetében az Országos Ítélőtábla székhelyének és illetékességi területének megállapításáról, valamint
az igazságszolgáltatás működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 1999. évi CX. törvény 164. § (4) bekezdésében,
a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 628. § (1) bekezdésében és a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 604. § (1) bekezdés c) pontjában,
a 18. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés
p) pontjában,
a 19. alcím és a 6. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés és
(3) bekezdés g) pontjában,
a 20. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a)–g) pontjában és
(3) bekezdés a) pontjának aa)–ak) alpontjában,
a 21. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 7. pontjában,
a 22. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés
13. pontjában,
a 23. alcím tekintetében a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. § (1) bekezdésének b) pontjában,
a 24. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7., 9. és 15b. pontjában,
a 25. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. §
(1) bekezdésében,
a 26. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 27. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) bekezdésében,
a 28. alcím tekintetében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 80. § g) és k) pontjában,
a 29. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5. alpontjában,
a 30. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 5., 20–22., és 30. alpontjában,
a 31. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 32. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1–24., 26. és 27. pontjában,
a 33. alcím és a 7. melléklet tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés
14. pontjában,
a 34. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 140/E. §
(1) bekezdésében,
a 35. alcím tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények
módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 36. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 21. pontjában,
a 37. alcím és a 8. melléklet tekintetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában,
a 38. alcím tekintetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés h) és j) pontjában,
a 39. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
a 40. alcím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 41. alcím tekintetében a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 78. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában,
a 42. alcím tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (1) bekezdés 3. pontjában,
a 43. alcím tekintetében az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő
szervezetről és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 9. § a) pontjában,
a 44. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) és
u) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) és
t) pontjában,
a 45., 46. és 50. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 47. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § e) és f ) pontjában,
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a 48. alcím tekintetében a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 72. § c) pontjában, valamint
a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti
szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény 104. § (1) bekezdés f ) pontjában,
a 49. alcím tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés c) pontjában,
az 51. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában,
az 52. alcím tekintetében a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 15. §-ában,
az 53. alcím tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés h) és
i) pontjában,
az 54. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b) és f ) pontjában,
valamint (3) bekezdés d) pontjában,
az 55. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
valamint 81. § (2) bekezdés a)–j) pontjában,
az 56. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában,
az 57. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (5) bekezdés d) pontjában,
az 58. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint
a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés i) pontjában,
az 59. alcím tekintetében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 105. § (1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 60. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bn) alpontjában,
a 61. alcím tekintetében az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések
hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény
140/E. § (1) bekezdésében, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény 10. § (1) bekezdésében,
a 62. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi
önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél
című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 6/C. § (3) bekezdés a) pontjában
a „jogtanácsosa” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsosa” szöveg lép.

3. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklete
a 2. melléklet szerint módosul.

4. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.) 23. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A gyámhivatal indokolt esetben pert indít a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt.
A gyámhivatal perindítás esetén mérlegeli, hogy a pert a kiskorú gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti
bíróságon indokolt-e megindítani.”
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(2) A Gyer. 64. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A bíróság felhívására a gyámhivatal gondoskodik a kiskorú gyermek részére kirendelt eseti gyám felmentése
és új eseti gyám kirendelése iránt, ha a kirendelt eseti gyám a bírósági tárgyaláson nem jelent meg és a gyámhivatal
intézkedése alapján sem valószínűsíthető a gyermek képviseletének ellátása a származási perben.”
(3) A Gyer. 96. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha az ideiglenes hatályú elhelyezés felülvizsgálatára jogosult gyámhivatal a szülői felügyelet gyakorlásának
rendezése iránti, a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránti vagy szülői felügyelet megszüntetése
iránti per indokoltságát állapítja meg, meghallgatja a gyermek szülőjét vagy más törvényes képviselőjét.
A gyámhivatal a szülői felügyelet megszüntetése iránti per esetén megteszi a Gyvt. 78. § (1) bekezdés a) pont
ab) alpontja szerinti intézkedést. A gyámhivatal perindítás esetén mérlegeli, hogy a pert a kiskorú gyermek
lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bíróságon indokolt-e megindítani.”
(4) A Gyer. 96. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a gyermek súlyos veszélyeztetettsége miatt indokolt a szülői felügyelet megszüntetése iránti perindítás,
a gyámhivatal kérheti a bíróságtól a szülői felügyeleti jog megszüntetésének ideiglenes intézkedéssel történő
elrendelését.”
(5) A Gyer. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108. § A gyámhivatal szükség szerint a 107. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak érdekében – határidő
megjelölésével – felhívja a szülőt a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránti vagy a gyermek harmadik
személynél történő elhelyezése iránti per megindítására, vagy maga intézkedik a per megindítása iránt. Ha a bíróság
a keresetet jogerősen elutasítja, a gyermek elhelyezési javaslatát és egyéni elhelyezési tervét módosítani kell.”
(6) A Gyer. 109. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a gyermekvédelmi szakszolgálat, a gyermekvédelmi gyám és a család- és gyermekjóléti központ
javaslata, szükség esetén a megyei, fővárosi, illetve országos gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
alapján)
„e) a feltételek fennállása esetén pert indít a szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt, a szülői felügyelet
megszüntetése iránt, vagy a gyermek harmadik személynél történő elhelyezése iránt, vagy ha ez nem szükséges,
a gyermek örökbefogadhatónak nyilvánítása céljából az iratanyagot megküldi a 37. § (2) bekezdése szerinti kijelölt
gyámhivatalnak,”
(7) A Gyer. 130/D. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A zárgondnok és az ideiglenes gondnok kirendelése esetén a gyámhivatal határozatában tájékoztatja
az érintetteket, hogy a döntés ellen nincs helye fellebbezésnek, azonban a gyámhivatal a gondnokság alá helyezési
pert nyolc napon belül megindítja, és a bíróság a keresetlevél bírósághoz érkezésétől számított harminc napon belül
megvizsgálja a gyámhatóság által hozott intézkedések fenntartásának szükségességét.”
(8) A Gyer. 145. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal keresete irányulhat)
„a) cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság alá helyezésre, legalább egy olyan ügycsoport
megjelölésével, amelyre nézve a gyámhivatal a gondnokság alá helyezést kéri, vagy cselekvőképességet teljesen
korlátozó gondnokság alá helyezésre, valamint cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság vagy
cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság fenntartására vagy megszüntetésére,”
(9) A Gyer. 145. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal keresete irányulhat)
„c) a cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság
alá helyezésre történő módosítására, legalább egy olyan ügycsoport megjelölésével, amelyre nézve a gyámhivatal
az érintett személy gondnokság alá helyezését kéri,”
(10) A Gyer. 145. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a keresetlevélhez csatolja a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt)
„a) elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, ennek hiányában a szakorvos nyilatkozatát arról, hogy
az érintett személy a vizsgálaton nem jelent meg,”
(11) A Gyer. 145. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A gyámhivatal a keresetlevélhez csatolja a gondnokság alá helyezendő személy vagy a gondnokolt)
„e) lakóhelyén készített környezettanulmány során felvett és a gyámhatósági meghallgatásáról készült
jegyzőkönyvet,”
(12) A Gyer. 158/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a számadásra kötelezett a kötelezettségének nem vagy csak részben tesz eleget, a gyámhivatal ellene
számadásra kötelezés iránt polgári pert indít. A gyámhivatal a kereset benyújtásával egyidejűleg a Ptk. 4:159. §
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e) pontja alapján a szülőtől a vagyonkezelés és a vagyoni ügyekben való képviselet jogát egyes vagyoni ügyekre
vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve korlátozhatja vagy megvonhatja, a kiskorú részére eseti gyámot,
a gondnokolt részére eseti gondnokot rendel, illetve a gyámot, gondnokot tisztségéből elmozdítja.”
5. §		
A Gyer.
a)
19. § (1) bekezdés c) pontjában a „más” szövegrész helyébe a „harmadik” szöveg,
b)
64. §-át megelőző alcím címében a „rendezésére irányuló” szövegrész helyébe a „rendezése érdekében
a származási” szöveg,
c)
64. § (1) bekezdésében a „családi jogállás rendezése iránti” szövegrész helyébe a „származási” szöveg,
d)
64. § (2) és (4) bekezdésében a „családi jogállás megállapítására irányuló” szövegrész helyébe a „származási”
szöveg,
e)
97. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „gyermek elhelyezése vagy elhelyezésének megváltoztatása”
szövegrész helyébe a „szülői felügyelet gyakorlásának rendezése iránt vagy a gyermek harmadik személynél
történő elhelyezése” szöveg,
f)
127. § (2) bekezdés h) pontjában az „iránti” szövegrész helyébe az „ , illetve a gyermek harmadik személynél
történő elhelyezése iránti” szöveg,
g)
130/A. § (1) bekezdés f ) pontjában és a 130/A. § (2) bekezdésében a „167/A. §” szövegrész helyébe a „298. §”
szöveg,
h)
130/D. § (3) bekezdés b) pontjában a „megszünteti” szövegrész helyébe a „megszüntette” szöveg,
i)
145. § (4) bekezdésében a „megszüntetése vagy a választójogból való kizárás” szövegrész helyébe
a „megszüntetésének” szöveg,
j)
158. § (5) bekezdésében a „Pp. 396. §-a szerinti” szövegrész helyébe a „Pp. szerinti” szöveg,
k)
158/B. § (3) bekezdésében a „pert” szövegrész helyébe a „polgári pert” szöveg
lép.
6. §		
Hatályát veszti a Gyer. 6. §-a és az azt megelőző alcím címe.

5. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet
módosítása
7. §		
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló
1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá nem tartozó egyéni vállalkozó
15 napon belül köteles bejelenteni a telephelye (állandó lakhelye) szerint illetékes állami adóhatósághoz]
„b) az egyéni ügyvéd és az egyéni szabadalmi ügyvivő a kamarai tagság kezdetének, megszűnésének, az egyénileg
tevékenykedő európai közösségi jogász az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vétel, törlés, valamint az ügyvédi vagy
szabadalmi ügyvivői tevékenység szünetelésének időpontját,”

6. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet
a)
3. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos)” szövegrész helyébe
a „közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
13. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.

7. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. §

(1) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44. § (3) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
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„(3) A tulajdonjog, a haszonélvezeti jog, az üzembentartói jog, a bérleti jog, az elő- vagy visszavásárlási jog,
az eladási és a vételi jog, valamint a jelzálogjog keletkezésére, módosulására, megszűnésére, valamint az önálló
zálogjog módosulására, megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett magánokirat alapján van helye.”
(2) Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet
a)
44. § (2) bekezdés c) pontjában, 49. § (4) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész
helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
46. §-ában a „Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.)” szövegrész helyébe
a „polgári perrendtartásról szóló törvény” szöveg
lép.
10. §		
Hatályát veszti az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 44. § (4) bekezdése.

8. A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól,
valamint az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és
vezetésének szabályairól szóló 284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módjáról és biztonsági szabályairól, valamint
az értékpapírszámla, központi értékpapírszámla és az ügyfélszámla megnyitásának és vezetésének szabályairól szóló
284/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve rendelkezési jogosultságát abban az esetben
gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését) hitelt érdemlő módon, valamint aláírását közjegyző által
hitelesített aláírási címpéldánnyal, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásmintával igazolja. A bejelentettek rendelkezési joga
mindaddig érvényes, amíg a szervezet új vagy más vezetője másként nem rendelkezik. Több egymásnak
ellentmondó, a rendelkezésre jogosulttól érkező bejelentés közül a számlavezető a legutolsó bejelentést fogadja el
érvényesnek.”

9. A Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és
az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató
hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló
34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
Hatályát veszti a Védelmi Programban résztvevők, valamint reájuk tekintettel más személyek támogatásáról és
az egyes támogatási formákról, továbbá a büntetőeljárásban résztvevők, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai
személyi védelme elrendelésének feltételeiről és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 28/2002. (II. 27.) Korm. rendelet 14. § c) pontjában a „ , jogtanácsos” szövegrész.

10. A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet
módosítása
13. §

(1) A végrehajtói kézbesítés részletes eljárási szabályairól szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.)
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A kézbesítés iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (a továbbiakban: Kar)
hivatali szervénél kell előterjeszteni. A kézbesítési ügyet a Kar hivatali szerve osztja ki a külön jogszabály szerinti
ügyelosztási szabályok alapján a címzett bírósági határozatban feltüntetett címe, különleges kézbesítés esetén
a kérelmező által megjelölt egyéb kézbesítési hely alapján illetékes végrehajtók között.”
(2) A Vkr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A kérelmet az erre szolgáló, a Kar hivatali szerve által jóváhagyott formanyomtatvány kitöltésével kell
előterjeszteni. A kérelem postai vagy elektronikus úton nyújtható be.”
(3) A Vkr. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelem előterjesztésével egyidejűleg nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező nem kért bírósági
végrehajtást a címzett ellen, és a kérelemhez csatolni kell a kézbesítés külön jogszabályban meghatározott díjának
(a továbbiakban: kézbesítési díj) megfizetését igazoló átutalási megbízás vagy postai feladóvevény másolatát.”
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(4) A Vkr. 6. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Kar hivatali szerve a kérelem érkezésétől számított 5 munkanapon belül kiosztja a kézbesítési ügyet, és
átutalja a kérelmező által megfizetett kézbesítési díjat a kézbesítési végrehajtónak. Ha a kérelem nem tartalmazza
a kézbesítési ügy kiosztásához szükséges adatokat, a Kar hivatali szerve a kérelmet – a kézbesítési díjnak a díj
visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt –
visszaküldi a kérelmezőnek, és egyúttal tájékoztatja őt a visszaküldés okáról. Ha a kérelem a kézbesítési ügy
kiosztásához szükséges adatok mellett a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást sem tartalmazza, a Kar hivatali
szerve ezt feljegyzi a kérelemre; az további ügyintézést nem igényel.
(2) A kézbesítési ügy végrehajtóhoz érkezésétől számított 5 munkanapon belül a végrehajtó a kérelmet
megvizsgálja. Hiányos kérelem esetén erről tájékoztatja a kérelmezőt és felhívja a hiány pótlására. Ha a hiánypótlás
a felhívásban megjelölt határidőn belül nem történik meg, a végrehajtó a kérelem teljesítése megtagadásának
okát feljegyzi a kérelemre, és azt – a kézbesítési díjnak a díj visszaküldésének költségével, illetve a postaköltséggel
csökkentett összegével, valamint a csatolt iratokkal együtt – visszaküldi a kérelmezőnek.
(3) Ha a kérelem nem tartalmazza a kézbesítési díj befizetéséről szóló igazolást, a végrehajtó a kérelem
megtagadásának okát feljegyzi a kérelemre; az további ügyintézést nem igényel.”
14. §		
A Vkr. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A bírósági iratra a végrehajtó rávezeti az arról szóló tájékoztatás szövegét, hogy a bírósági határozattal
kapcsolatban a bíróság a kézbesítési fikció beálltát megállapította és az ellen a Pp. 138. §-a alapján kézbesítési
kifogás előterjesztésére van lehetőség.”
15. §

(1) A Vkr. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A kérelem előterjesztésére szolgáló nyomtatvány a Kar hivatali szervénél vehető át, és a Kar hivatali szerve
azt – letölthető formában – a világhálón is közzéteszi.”
(2) A Vkr. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„46. § Ha a kézbesítés során feltárt kézbesítési hely nem a végrehajtó székhelye szerinti megyében van, a végrehajtó
az eljárást megszünteti, a kérelemhez csatolt okiratokat visszaküldi a kérelmezőnek és tájékoztatja őt a feltárt
kézbesítési helyről, valamint arról, hogy az eljárás lefolytatása iránti kérelmet a Kar hivatali szervénél terjesztheti elő.”
(3) A Vkr. 46/C. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kézbesítési ügy a Kar hivatali szervének a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló
informatikai alkalmazása útján, a kézbesítési cím szerint illetékes végrehajtók között kerül kiosztásra; a kézbesítendő
irat pedig a fizetési meghagyásról a végrehajtó által a kézbesítés céljára kiállított papíralapú másolat.”

16. §		
A Vkr. a következő VII/A. Fejezettel egészül ki:

„VII/A. FEJEZET
A Pp. 141. §-A SZERINTI BÍRÓSÁGI IRATOK KÉZBESÍTÉSE
46/G. § (1) A keresetlevélnek, illetve az eljárást befejező érdemi határozatnak a Pp. 141. §-a alapján történő
végrehajtói kézbesítésére az e rendelet szerinti bírósági határozatra, valamint bírósági iratra vonatkozó
rendelkezéseket az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) A kézbesítési cím a félnek a keresetlevélben vagy az eljárást befejező érdemi határozatban megjelölt lakóhelye,
illetve székhelye, vagy a kérelemben megjelölt egyéb cím.
(3) A kézbesítés iránti kérelem, valamint a keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat az Országos
Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) informatikai rendszerén keresztül kerül megküldésre a Kar hivatali szerve
részére. A kézbesítés díját a kérelmező a kézbesítési kérelem tárgyában eljáró bíróságnál (a továbbiakban e fejezet
alkalmazásában: eljáró bíróság) köteles elnöki letétbe helyezni.
(4) A kézbesítési ügy a Kar hivatali szervének a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő iratok elosztására szolgáló
informatikai alkalmazása útján, a 3. §-ban megjelölt végrehajtó részére kerül kiosztásra. Az ügykiosztást követően
az ügyben eljáró végrehajtó személyéről a Kar hivatali szerve az eljáró bíróságot haladéktalanul értesíti.
46/H. § (1) A bírósági irat a 16. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerinti személynek, mint helyettes átvevőnek nem
adható át.
(2) Ha a végrehajtó a helyszíni eljárás során azt állapítja meg, hogy a címzett a kézbesítési helyen ismeretlen, onnan
elköltözött vagy ott-tartózkodására utaló jel nem található, megkeresi a postai szolgáltatót a címzett utánküldés
szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett új címének közlése érdekében. Az ennek eredményeként beszerzett új
címet úgy kell tekinteni, mintha eredetileg is ezt jelölték volna meg kézbesítési címként.
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(3) A kézbesítés foganatosítására a helyszíni eljárást a kézbesítendő irat végrehajtóhoz érkezésétől – utánküldés
szolgáltatás igénylése esetén bejelentett új címről való tudomásszerzéstől – számított 8 napon belül, a második
helyszíni eljárást pedig az irat átvételére adott határidő eredménytelen elteltét követő 8 napon belül meg kell
tartani.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti kézbesítési cím a végrehajtó székhelye szerinti megyén (Fővároson) kívül található,
a Vht. 33. § szerinti megkeresésnek van helye; erről a végrehajtó a kézbesítést kérőt, valamint az eljáró bíróságot
tájékoztatja és felhívja a kézbesítést kérőt a megkeresett végrehajtót megillető díjnak a Kar hivatali szerve részére
történő megfizetésére. A díj megfizetését követően a megkeresést haladéktalanul foganatosítani kell.
(5) A címzett részére a kézbesítés megkísérléséről és a bírósági irat átvételének lehetőségéről szóló értesítést
a 2. melléklet szerinti nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni és azok átvételére az értesítés kiállításának napjától
számítva 5 munkanapot kell biztosítani.
(6) A kézbesítés céljára tartott második helyszíni eljárás eredménytelensége esetén a címzettnek az (5) bekezdés
szerint kell értesítést hagyni, és az értesítésen fel kell tüntetni azt is, hogy az a bírósági irat kézbesítésének második
megkísérléséről készült.
46/I. § (1) A bírósági irat kézbesítése a 34. § (1) bekezdésében foglalt esetben eredményes, kivéve, ha a helyettes
átvevő maga a kézbesítést kérő. A kézbesítést emellett eredményesnek kell tekinteni a 34. § (2) bekezdés
a) pontjában foglalt esetben is a második helyszíni eljárás napjától számított 5. munkanapon.
(2) A 34. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a kézbesítés csak akkor eredménytelen, ha
a címzett utánküldés szolgáltatás igénylése érdekében bejelentett címének felkutatása nem járt eredménnyel.
(3) A kézbesítés eredményéről szóló jegyzőkönyvet és az átvételi igazolás másolatát, valamint a kérelem
teljesítésének megtagadásáról szóló tájékoztatást a végrehajtó az OBH informatikai rendszerén keresztül küldi meg
a bíróságnak. A kézbesítés eredményéről a kérelmezőt is értesíteni kell.”
17. §		
A Vkr.
a)
1. számú melléklete helyébe a 3. melléklet,
b)
2. számú melléklete helyébe a 4. melléklet
lép.
18. §		
A Vkr.
a)
2. § c) pontjában a „Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 99. §-ának
(2) bekezdése szerinti kézbesítési vélelem” szövegrész helyébe a „polgári perrendtartásról szóló 2016. évi
CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció” szöveg,
b)
2. § e) pont ea) alpontjában a „tartalmaz, továbbá” szövegrész helyébe a „tartalmaz, valamint aki a Pp. 141. §-a
szerinti kérelem előterjesztésérére jogosult, továbbá” szöveg,
c)
5. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdés b) pontjában a „kézbesítési vélelem” szövegrész helyébe a „kézbesítési
fikció” szöveg,
d)
7. § (3) bekezdésében az „ezen másik végrehajtónál” szövegrész helyébe az „a Kar hivatali szervénél” szöveg,
e)
12. § (1) bekezdésében a „beérkezését” szövegrész helyébe a „hozzá való beérkezését” szöveg,
f)
24. § (2) bekezdés a) pontjában a „címpéldánnyal vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „címpéldánnyal, vagy
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
g)
28. § (4) bekezdésében a „Kar” szövegrészek helyébe a „Kar hivatali szerve” szöveg,
h)
40. § (2) bekezdésében a „beérkezésétől” szövegrész helyébe a „hozzá való beérkezésétől” szöveg,
i)
46/D. § (4) bekezdésében a „munkadíj” szövegrész helyébe a „díj” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a Vkr.
a)
5. § (1) bekezdés d) pontjában a „ , vagy ha azt a végrehajtó egyébként kéri,” szövegrész,
b)
6. § (4) bekezdés d) pontja,
c)
7. § (3) bekezdése,
d)
„A helyszíni eljárás díja” című alcíme.
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11. A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló
212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet módosítása
20. §		
A „Pályamódosító hitelprogram” keretében nyújtott hitel igénybevételének feltételeiről szóló 212/2006. (X. 27.)
Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés a) pontjában a „jogtanácsosa” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsosa” szöveg
lép.

12. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
a)
36. § (2) bekezdésében a „közokirattal vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „közokirattal, vagy ügyvéd, vagy
kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
46. § (2) bekezdésében a „közokiratba vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „közokiratba, vagy ügyvéd, vagy
kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.

13. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása
22. §

(1) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet
a)
83. § (4) bekezdés h) pontjában a „címpéldánya vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „címpéldánya, vagy
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
83. § (6) bekezdésében és 117/B. § (1a) bekezdésében a „címpéldányát vagy ügyvéd” szövegrész helyébe
a „címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.
(2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 12. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

14. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
23. §		
A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 6/D. § (3) bekezdésében
az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

15. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló
410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
24. §		
A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és
az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 10/A. §-ában
az „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §” szövegrész helyébe az „a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja” szöveg lép.

16. A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá
tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső
szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben
eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló
33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés p) pontjában az „ügyvédi és ügyvédjelölti képesítések” szövegrész
helyébe az „ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak” szöveg lép.
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17. A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet
módosítása
26. §

(1) A bírósági ügyintézők által ellátható egyes feladatokról szóló 56/2008. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bür.)
7. § (1) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)
„2. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 176. § (1) bekezdés k) és l) pontja
és 176. § (2) bekezdése, valamint 618. § (1) bekezdése alapján a keresetlevelet visszautasító, továbbá a Pp. 618. §
(1) bekezdése alapján a bírósági meghagyással szembeni ellentmondást, a fellebbezést, a felülvizsgálati kérelmet,
a perújítási kérelmet visszautasító,”
(végzést hozhat.)
(2) A Bür. 7. § (1) bekezdés 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)
„9. az ítélet és az eljárást befejező végzés kézbesítésének esetét kivéve, a kézbesítési kifogásnak helyt adó, valamint
azt visszautasító vagy elutasító,”
(végzést hozhat.)
(3) A Bür. 7. § (1) bekezdés 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)
„17. a Pp. 359. § (1) bekezdése szerinti jogerőt tanúsító,”
(végzést hozhat.)
(4) A Bür. 7. § (1) bekezdés 19–21. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban)
„19. a Pp. 399. § (1) bekezdése alapján perújítási kérelmet visszautasító,
20. a Pp. 259. § (1) bekezdése szerinti eljárást megszüntető,
21. a Pp. 618. § (2) bekezdése szerinti eljárást megszüntető”
(végzést hozhat.)
(5) A Bür. 7. § (2) bekezdése a következő 13. ponttal egészül ki:
[A bírósági ügyintéző első fokon a peres eljárásban az (1) bekezdésben meghatározott végzések meghozatalán felül]
„13. a Pp. 258. § (1) és (2) bekezdése alapján a közjegyzői iratanyagot, illetve a keresetet tartalmazó iratot
a közjegyzői felhívás szerinti bíróságra megküldheti.”
(6) A Bür. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bírósági ügyintéző a gyermek tartása iránt indított perekben, a szülői felügyelettel kapcsolatos perekben,
valamint a származási és a gondnoksági perekben elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatását.”
(7) A Bür. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § A bírósági ügyintéző a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) 33/A. §-a alapján indult perekben első fokon jogosult a Cstv. 33/A. § (8) bekezdése szerinti
értesítés felszámoló részére történő megküldésére.”
(8) A Bür. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A bírósági ügyintéző közigazgatási perben a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. §
(3) bekezdése alapján megküldheti a keresetlevelet a közigazgatási szervnek.”
(9) A Bür. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági ügyintéző nemperes eljárásban – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – első fokon eljárhat, és az ügy
érdemében végzés meghozatalára jogosult)
„d) a bírósági peres és nemperes eljárásokra adott általános meghatalmazásokkal kapcsolatos bírósági nyilvántartási
eljárásban,”
(10) A Bür. 14. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bírósági ügyintéző a felszámolási eljárásban – a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult
felszámolási eljárás kivételével – első fokon jogosult)
„f ) a felszámolást elrendelő és az eljárást befejező végzések kivonatának Cégközlönyben történő közzétételére;”
(11) A Bür. 14. §-a a következő h)–m) ponttal egészül ki:
(A bírósági ügyintéző a felszámolási eljárásban – a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek ellen indult
felszámolási eljárás kivételével – első fokon jogosult)
„h) a Cstv. 6. § (1c) bekezdés szerinti elektronikus nyilvántartás részére történő értesítések és adatszolgáltatások
megküldésére,
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i) a Cstv. 6. § (1e) bekezdésében írt adatigénylésre,
j) a felszámoló felmentésével összefüggésben a Cstv. 27/A. § (7) bekezdés szerint, a felszámolók névjegyzékét vezető
hatóság részére történő adatszolgáltatásra,
k) a Cstv. 29. § (1) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség teljesítésével összefüggő feladatokra,
l) az adós Cstv. 45/A. § (2) bekezdés szerinti kérelmének az állami és önkormányzati adóhatóság részére történő
megküldésére, valamint
m) a Cstv. 51. § (3), (3a) és (5) bekezdése, valamint 51/A. § szerinti jogerős végzések felszámoló szervezetet
nyilvántartó hatóság részére történő megküldésére.”
(12) A Bür. 37. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A bírósági ügyintéző az erre rendszeresített nyomtatványon rögzítheti a jogi képviselő által nem képviselt félnek
a polgári peres eljárást kezdeményező keresetét, valamint viszontkeresetét, a beszámítását és az ellenkérelmet
tartalmazó nyilatkozatát, továbbá jegyzőkönyvbe foglalhatja a jogi képviselő által nem képviselt félnek az egyéb
polgári eljárást kezdeményező kérelmét.
(2) Ha törvény alapján a jogi képviselő által nem képviselt fél a folyamatban lévő polgári peres és nemperes eljárások
során szóbeli kérelmét jegyzőkönyvbe mondhatja, a bírósági ügyintéző jogosult a jegyzőkönyvet felvenni.”
27. §		
A Bür.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)

7. § (1) bekezdés 3. pontjában a „Pp. 106. § (2) és (3)” szövegrész helyébe a „Pp. 150. § (2)” szöveg,
7. § (1) bekezdés 6. pontjában a „perköltség” szövegrész helyébe a „költség” szöveg,
7. § (1) bekezdés 7. pontjában az „illetékfeljegyzési” szövegrészek helyébe a „költségfeljegyzési” szöveg,
7. § (1) bekezdés 8. pontjában a „perköltségbiztosíték” szövegrész helyébe a „perköltség-biztosíték” szöveg,
7. § (1) bekezdés 12. pontjában a „Pp. 111. § (2)–(4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Pp. 119. § (1) bekezdés
b)–e) pontja” szöveg,
7. § (1) bekezdés 14. pontjában a „Pp. 227. § (2)” szövegrész helyébe a „Pp. 357. § (2)” szöveg,
7. § (1) bekezdés 15. pontjában és a 12. § (4) bekezdés g) pontjában a „Pp. 101. §-a” szövegrész helyébe
a „Pp. 144. §-a” szöveg,
7. § (1) bekezdés 16. pontjában és a 12. § (4) bekezdés h) pontjában a „Pp. 104. §-a” szövegrész helyébe
a „Pp. 147. §-a” szöveg,
7. § (1) bekezdés 18. pontjában a „Pp. 257. § (1)” szövegrész helyébe a „Pp. 390. § (2)” szöveg,
7. § (2) bekezdés 1. pontjában a „Pp. 3. § (6)” szövegrész helyébe a „Pp. 110. § (2)” szöveg,
7. § (2) bekezdés 5. pontjában a „vélelem” szövegrész helyébe a „fikció” szöveg,
7. § (2) bekezdés 11. pontjában a „Pp. 87. § (2)” szövegrész helyébe a „Pp. 101. § (3)” szöveg,
13. § b) pontjában a „csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.)” szövegrész helyébe a „Cstv.” szöveg,
14. § b) pontjában a „kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására” szövegrész helyébe a „kérelem érdemi
vizsgálat nélküli visszautasítására” szöveg,
15. § b) pontjában a „kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására” szövegrész helyébe a „kérelem érdemi
vizsgálat nélküli visszautasítására” szöveg,
15. § e) pontjában a „Har. 3. § (2) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe a „Har. 3. § (2) bekezdés b) pontja
szerinti” szöveg,
15/A. § a) pontjában az „Are. tv. 33. § d) és e) pontja szerinti” szövegrész helyébe az „Are. tv. 33. § c) és
d) pontja szerinti” szöveg, az „elutasítására” szövegrész helyébe a „visszautasítására” szöveg,
15/A. § c) pontjában a „kifogás érdemi vizsgálat nélküli elutasítására” szövegrész helyébe a „kifogás érdemi
vizsgálat nélküli visszautasítására” szöveg,
36/A. § (1) bekezdés d) pont db) alpontjában a „jogerősen” szövegrész helyébe a „jogerősen vagy véglegesen”
szöveg

lép.
28. §		
Hatályát veszti a Bür. 12. § (2) bekezdés e) pontja.
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18. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása
29. §		
A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
10. § (2a) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

19. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén
történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
30. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő
végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet Melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

20. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben
történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
31. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II. 1. a) pontjában a „jogtanácsos” szövegrész
helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

21. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása
32. §		
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
142. § (4a) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

22. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontjában
a „jogtanácsos” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

23. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló
262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.)
Korm. rendelet 11. § (2) bekezdésben a „közokirattal vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „közokirattal, vagy ügyvéd,
vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

24. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
35. §		
A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és
a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 30. §
(2) bekezdés a) pontjában az „ügyvéd által ellenjegyzett, vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintáját” szövegrész
helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldányát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát” szöveg lép.

25. A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló
13/2011. (II. 22.) Korm. rendelet módosítása
36. §		
A kettős felhasználású termékek külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 13/2011. (II. 22.)
Korm. rendelet 3. § (4a) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.
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26. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos
Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő
intézeteknél történő végrehajtásáról szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá
tartozó költségvetési szerveknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról
szóló 84/2011. (V. 26.) Korm. rendelet Mellékletében a „jogtanácsost, a jogi előadót” szövegrész helyébe a „kamarai
jogtanácsost, az ügyvédi kamarai nyilvántartásba vett jogi előadót” szöveg lép.

27. A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról,
a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló
107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdés f ) pont fb) alpontjában a „közokirat vagy ügyvéd” szövegrész helyébe a „közokirat, vagy
ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
4. § (2a) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.

28. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
39. §		
A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
10. § (3a) bekezdésében és 35. § (1c) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos” szöveg lép.

29. A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal
díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá
az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében
végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 14. § (3b) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész
helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

30. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
41. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet
a)
42. § (2a) bekezdésében és 19. melléklet I. 2. e) pont ea) alpontjában az „ügyvéd” szövegrész helyébe
az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
48. § (2) bekezdésében az „ügyvédi okiratban” szövegrész helyébe az „ügyvéd által ellenjegyzett okiratban”
szöveg
lép.

31. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló
327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
42. §		
A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet 21/B. § (7) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos”
szöveg lép.
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32. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
43. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (3) bekezdés
a) pontjában az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

33. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása
44. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklete a 7. melléklet
szerint módosul.

34. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt
átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet módosítása
45. §		
Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő
kereskedelméről szóló 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésében és 8. melléklet „A vállalkozási import
engedély iránti kérelem kötelező mellékletei:” alcím a) pontjában az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

35. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető
tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló
66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
46. §		
A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről,
valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. §
(2a) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

36. A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet módosítása
47. §		
A szén-dioxid geológiai tárolásáról szóló 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
a „közokiratba vagy ügyvéd, jogtanácsos” szövegrész helyébe a „közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos” szöveg lép.

37. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló
217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet módosítása
48. §		
Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
3. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

38. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
módosítása
49. §		
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet
a)
3. § (4) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg,
b)
37/D. § (5) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg
lép.

39. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es
időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
50. §		
Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának
végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdés a) pontjában az „ügyvéd, illetve
jogtanácsos” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.
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40. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési
támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása
51. §		
A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint
a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pontjában a „címpéldányát vagy ügyvéd” szövegrész helyébe
a „címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

41. A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai
szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló
335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása
52. §		
A postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás részletes szabályairól,
valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen
szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 4.) Korm. rendelet
a)
19. § (6) bekezdés c) pontjában az „1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 196. §-a” szövegrész helyébe
a „2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 325. § (1) és (2) bekezdése” szöveg,
b)
19. § (7) bekezdésében a „196. §” szövegrész helyébe a „325. §” szöveg
lép.

42. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosítása
53. §		
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében és 4. § (5) bekezdésében a „jogtanácsos, ügyvéd vagy
közjegyző által ellenjegyzett (hitelesített)” szövegrész helyébe a „közokiratba foglalt, vagy ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett, vagy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott” szöveg lép.

43. A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló
236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
54. §		
A Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet 3. §
(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A tagsági jogviszony visszavonása indokolással és a szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok vétkes
megszegésére való hivatkozással történhet. A döntés ellen közigazgatási bírósághoz lehet fordulni.”

44. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
55. §		
Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és
hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet 8. § (4) bekezdésében a „címpéldányát vagy
ügyvéd” szövegrész helyébe a „címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

45. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
56. §		
Hatályát veszti az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. melléklet 252. cím
536.1. pontjában az „és részt vesz a peres és nemperes eljárásokban” szövegrész.
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46. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó
támogatásról szóló 34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása
57. §		
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról szóló
34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd
vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

47. A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági
üzemközpontokról vezetett nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet
módosítása
58. §		
A földművesekről, a mezőgazdasági termelőszervezetekről, valamint a mezőgazdasági üzemközpontokról vezetett
nyilvántartás részletes szabályairól szóló 38/2014. (II. 24.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében az „ügyvéd”
szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

48. A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet
tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló
47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása
59. §

(1) A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó
papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogi képviselő részére átadott vagy a jogi képviselő által visszaszolgáltatott biztonsági okmányokról a járási hivatal
nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)
„f ) jogi képviselő ügyvédi kamarai azonosító száma, közjegyző esetén igazolványszáma;”
(2) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jogi képviselő részére átadott vagy a jogi képviselő által visszaszolgáltatott biztonsági okmányokról a járási hivatal
nyilvántartást vezet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:)
„h) kamarai jogtanácsos jogi képviselő azon munkáltatójának neve és székhelye, amellyel fennálló, az ügyvédi
tevékenységről szóló törvény szerinti munkaviszonya (a továbbiakban: munkaviszony) keretében a jogi képviseletet
ellátja.”
(3) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 7. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A biztonsági okmányokról vezetett nyilvántartásban rögzített adatokat a jogi képviselő, illetve
az (5) bekezdés szerinti esetben a kamarai jogtanácsos munkáltatója a biztonsági okmányoknak az általa történt
visszaszolgáltatásától számított öt évig köteles megőrizni.
(3) Az ügyvédi, vagy közjegyzői kamarai tagság megszűnése, szünetelése esetén a jogi képviselőnek az általa kezelt
biztonsági okmányokat nyolc napon belül vissza kell szolgáltatni a járási hivatal részére.
(4) Kamarai jogtanácsos munkaviszonyának megszűnése, vagy tartós távolléte esetén a kamarai jogtanácsos
munkáltatója köteles gondoskodni a biztonsági okmányok dokumentált módon történő átvételéről és másik
kamarai jogtanácsos részére történő átadásáról.
(5) Ha a kamarai jogtanácsos munkáltatója jogutód nélkül megszűnik, vagy ha nincs olyan kamarai jogtanácsos,
akinek a fel nem használt biztonsági okmányokat át lehetne adni, azokat nyolc napon belül vissza kell szolgáltatni
a járási hivatal részére.”
(4) A 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet
a)
7/A. § (3) bekezdésében a „jogi képviselő nevének és székhelyének feltüntetésével” szövegrész helyébe a „jogi
képviselő nevének és székhelyének, kamarai jogtanácsos jogi képviselő esetén a 4. § (1) bekezdés h) pontja
szerinti adatok feltüntetésével” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében az „annál a szervezetnél, amelynél a jogtanácsos működik” szövegrész helyébe
az „a kamarai jogtanácsos 4. § (1) bekezdés h) pontja szerinti munkáltatójánál” szöveg
lép.

49. A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása
felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló
66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása
60. §

(1) A zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és
korlátozásának részletes eljárási szabályairól szóló 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 66/2014. (III. 13.)
Korm. rendelet] 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
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„(1) A bíróság a kérelmet nemperes eljárásban, soron kívül bírálja el; azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket
e rendelet eltérően nem szabályoz, a polgári perrendtartásról szóló törvény szabályait a nemperes eljárás
sajátosságaiból eredő eltérésekkel és a bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint
egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló törvénynek a bírósági polgári nemperes eljárásokra vonatkozó általános
rendelkezéseit kell alkalmazni.”
(2) A 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a 14. § (1) bekezdés a) pont szerinti kérelem alaposnak mutatkozik, és a kérelmező jogainak védelme csak így
biztosítható, erre irányuló kérelemre a bíróság a sérelmezett zálogjogosulti intézkedés folytatását – a határozatának
meghozataláig terjedő időre – végzéssel azonnali hatállyal megtilthatja; a végzés ellen külön fellebbezésnek van
helye, a fellebbezésnek az intézkedés folytatásának megtiltására nézve nincs halasztó hatálya.”
(3) A 66/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bíróság az elkésett kérelmet visszautasítja, az alaptalan kérelmet elutasítja.”

50. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
61. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a)
81. § (2) bekezdés h) pontjában az „ügyvédekre, a jogtanácsosokra” szövegrész helyébe az „ügyvédi
tevékenységet gyakorlókra” szöveg,
b)
82. § (7) bekezdés c) pontjában az „ügyvédekkel, a jogtanácsosokkal” szövegrész helyébe az „ügyvédi
tevékenységet gyakorlókkal” szöveg, a „polgári jogi közvetítői” szövegrész helyébe a „polgári és közigazgatási
jogi közvetítői” szöveg,
c)
82. § (7) bekezdés d) pontjában az „a jogi előadók” szövegrész helyébe az „az ügyvédi kamarai nyilvántartásba
vett jogi előadók” szöveg
lép.

51. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
62. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 77. § (1) bekezdés
a) pontjában az „ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját” szövegrész helyébe
az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját, közjegyző által hitelesített aláírási
címpéldányát, vagy ezek közjegyző által hitelesített másolatát” szöveg lép.
63. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
a)
1. melléklet 258.1. pontjában az „és részt vesz a peres és nemperes eljárásokban”,
b)
5. melléklet 6.1.7. pontjában az „1952. évi III.” és a „75. §”
szövegrész.

52. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
64. §		
A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól
szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében a „közokiratba vagy ügyvéd” szövegrész helyébe
a „közokiratba, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

53. A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és
a családi vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
65. §		
A természetes személyek adósságrendezési eljárásában a Családi Csődvédelmi Szolgálat és a családi
vagyonfelügyelő részletes feladatairól szóló 240/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet
a)
11. § (6) bekezdésében a „nem utasította el” szövegrész helyébe a „nem utasította vissza, nem utasította el”
szöveg, a „megszüntette” szövegrész helyébe a „nem szüntette meg” szöveg,

33750

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2017. évi 210. szám

b)

12. § (2) bekezdésében az „adósságrendezés iránti kérelmet
az „adósságrendezés iránti kérelmet visszautasító vagy elutasító” szöveg

elutasító” szövegrész

helyébe

lép.

54. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való
végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló
395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása
66. §		
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és
a felsőoktatási intézményben való foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 395/2015. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. §
(3) bekezdésében a „jogtanácsost, a jogi előadót” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsost, az ügyvédi kamarai
nyilvántartásba vett jogi előadót, a jogászt” szöveg lép.

55. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
67. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik a jogi képviselet ellátása, továbbá a (2) bekezdésben meghatározottak
kivételével, a NAV tv. 4. §-a szerinti központi, területi szerv alkalmazottja a NAV központi, illetve területi szervének
tevékenységét érintő körben – ideértve a polgári peres és bírósági polgári nemperes eljárásokat, a közigazgatási
peres, nemperes és egyéb közigazgatási bírósági eljárásokat is – a NAV szervezeti és működési szabályzatában
meghatározottak szerint, külön meghatalmazás nélkül képviseli a NAV-ot.”

56. Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
68. §

(1) Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(8) Ügyvédi tevékenységet gyakorló – az ügyvédi tevékenységét szüneteltető személy kivételével – nem lehet
jogvédelmi képviselő.”
(2) Az Integrált Jogvédelmi Szolgálatról szóló 381/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
6. § (1) bekezdés a) és b) pontjában az „ügyvédi megbízást” szövegrész helyébe az „ügyvédi tevékenység
folytatására megbízást” szöveg,
b)
3. melléklet IV. 1. pontjában az „ügyvéd esetén a” szövegrész helyébe az „az ügyvédi” szöveg
lép.

57. Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
módosítása
69. §		
Az egyes földügyi eljárások részletes szabályairól szóló 384/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. §-ában az „ügyvéd”
szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

58. A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló
422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet módosítása
70. §		
A gyógyszertárak létesítésének és működtetésének részletes szabályairól szóló 422/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet
3. § (2) bekezdésében az „ügyvéd” szövegrész helyébe az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

59. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
71. §

(1) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 91. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„91. § Egyéni ügyvéd, európai közösségi jogász, kamarai jogtanácsos, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége
során cégkaput is használhat. Ebben az esetben a gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet, az európai
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közösségi jogászt, a kamarai jogtanácsost, valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aki a regisztrációnál a saját
nevében jár el.”
(2) Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. § (16) bekezdésében
a „kézbesítési vélelemre” szövegrész helyébe a „kézbesítési vélelemre, illetve a kézbesítési fikcióra” szöveg lép.

60. Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló
474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
72. §

(1) Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint
dokumentumokat nyújtja be:)
„1. gazdasági társaság esetén teljes – cégnyilvántartás szerinti – cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál nem régebbi cégkivonatát, képviselőjének nevét és közjegyzői
aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett
aláírásmintáját,
2. gazdasági társaságnak nem minősülő gazdálkodó szervezet esetén hatályos létesítő okiratának egyszerű
másolatát, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett
aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát, helyi
önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát,”
(2) A 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezett a támogató részére a támogatási szerződés előkészítése érdekében a következő adatokat, valamint
dokumentumokat nyújtja be:)
„4. az 1–3. pontban meghatározottaktól eltérő egyéb jogi személy adószámát, bankszámlaszámát, harminc napnál
nem régebbi igazolást az egyéb jogi személyt nyilvántartó szervezettől az egyéb jogi személy nyilvántartásban
szereplő adatairól, képviselőjének közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányát vagy az ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett
aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányát,”

61. A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes
szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet módosítása
73. §		
A haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló
156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet 3. melléklet II. rész 1. pont 1.2. alpontjában az „ügyvéd” szövegrész helyébe
az „ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos” szöveg lép.

62. A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet módosítása
74. §

(1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
7. alcíme a következő 29. §-sal egészül ki:
„29. § A 3. § (4) bekezdés b) pontjának alkalmazásban a 2018. január 1-jét megelőzően törvényszéki nyilvántartásba
vett jogtanácsosként teljesített gyakorlat a kamarai jogtanácsosi gyakorlattal azonosan minősül.”
(2) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
3. § (4) bekezdés b) pontjában a „jogtanácsosi” szövegrész helyébe a „kamarai jogtanácsosi” szöveg lép.

63. Záró rendelkezések
75. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél című 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet
2. melléklet I. alcímében a „Jogász, jogtanácsos” sor helyébe a következő sor lép:
(Munkakörök, beosztások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Ügyintézői munkakörök:

)

Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai
nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász

*

*

2. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú melléklet III. alcím
1. pont 1.41. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Személyi és jogosultságot igazoló okmányok)
„1.41. az ügyvédi tevékenységet gyakorlók arcképes igazolványa;”
2. Hatályát veszti a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 1. számú
melléklet III. alcím 1. pont 1.42. alpontja.

3. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„1. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
önálló bírósági végrehajtó
irodájának címe
............................................................. telefonszám

ügyszám

ÁTVÉTELI IGAZOLÁS
bírósági irat végrehajtói kézbesítés során történő átvételéről
I. A kézbesítendő bírósági határozat adatai
o

o

o

o

ítélet

végzés

fizetési
meghagyás

bírósági
meghagyás

o

o

ingatlanközjegyzői
nyilvántartási
határozat,
határozat
egyezség,
költségjegyzék

o
felszámolói
értesítés

o

o

keresetlevél
szerződés
megszűnését
eredményező
nyilatkozat

A határozatot hozó bíróság/ingatlanügyi hatóság neve/közjegyző neve és székhelye1:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A felszámolói értesítést kiadó felszámoló (felszámolóbiztos) neve, székhelye, levelezési címe2:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A bírósági / ingatlan-nyilvántartási / közjegyzői határozat száma / a felszámolói értesítés iktatószáma3:
.........................................................................................................................................................................................................................................
A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot közjegyzői okiratba foglaló közjegyző neve, székhelye,
a közjegyzői okirat száma4:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
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A szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat mellékletei5:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A keresetlevéllel indult perben eljáró bíróság neve, székhelye, valamint a per ügyszáma6:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
A keresetlevél mellékletei7:
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
II. A címzett adatai
név:................................................................................................................................................................................................................................
cím (bírósági / ingatlan-nyilvántartási határozat / felszámolói értesítés / keresetlevél szerint):
.........................................................................................................................................................................................................................................
kézbesítés helye:
.........................................................................................................................................................................................................................................
III. Kézbesítés a címzett részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem.
dátum: ................................................ aláírás:
.........................................................................................................................................................................................................................................
az átvevő neve (14 év alatti, gondnokság alatt lévő, vagy nem természetes személy címzett esetében):
.........................................................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
IV. Kézbesítés helyettes átvevő részére
Az I. pont szerinti iratot és annak I. pont szerinti mellékleteit átvettem. Kijelentem, hogy a címzettel perben nem
állok, és az általam átvett iratot és mellékleteit a címzett részére átadom.
helyettes átvevő neve:
.........................................................................................................................................................................................................................................
dátum: ................................................ aláírás:
.........................................................................................................................................................................................................................................
személyazonosságot igazoló okirat fajtája és száma:
.........................................................................................................................................................................................................................................
hozzátartozói, egyéb kapcsolata a címzettel:
.........................................................................................................................................................................................................................................
V. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata:
....................................................................... P. H.
_____________________
A megfelelő aláhúzandó.
Ezt csak a felszámolói értesítés végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
3
A megfelelő aláhúzandó.
4–5
Ezeket a szerződés megszűnését eredményező nyilatkozat végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.
6–7
Ezeket a keresetlevél végrehajtói kézbesítésekor kell kitölteni.”
1
2
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4. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„2. számú melléklet a 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelethez
..........................................................................................................................................................................................................
önálló bírósági végrehajtó
..........................................................................................................................................................................................................
irodájának címe
.................................................................................................. telefonszám
........................................................................................... ügyszám
ÉRTESÍTÉS
végrehajtói kézbesítés megkísérléséről
A bírósági iratot / ingatlan-nyilvántartási iratot / felszámolói értesítést / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozatot és mellékleteit/keresetlevelet és mellékleteit1
................................................................................................ (dátum) .................... órakor megkíséreltem kézbesíteni a címzett számára.
A címzett az iratot a II. pontban foglaltak szerint veheti át.
I. A címzett adatai
Név: ..................................................................................................................................................................................................
Cím (határozat / ingatlan-nyilvántartási határozat / felszámolói értesítés / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozat / keresetlevél2 szerint):
..................................................................................................................................................................................................
Kézbesítés helye:
..................................................................................................................................................................................................
II. A bírósági irat / ingatlan-nyilvántartási irat / felszámolói értesítés / szerződés megszűnését eredményező
nyilatkozat és mellékletei / keresetlevél és mellékletet3 átvételének módja
..................................................................................................................................................................................................
(az átvétel helye)
..................................................................................................................................................................................................
(ügyfélfogadási idő)
..................................................................................................................................................................................................
(az átvétel határideje)
Az átvételhez a címzettnek jelen értesítést és a következő érvényes okiratok valamelyikét kell bemutatnia:
személyazonosító igazolvány (annak igénylését igazoló hatósági okirat), katonai igazolvány, tartózkodási engedély,
letelepedési engedély, ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolás, útlevél, 2001. január 1-jét követően kiadott vezetői
engedély (jogosítvány), jogszabály által rendszeresített, személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány. Ha a
címzett nem természetes személy, annak vezetője, képviselője vagy a szervezet meghatalmazottja veheti át az iratot.
III. A kézbesítési végrehajtó aláírása, bélyegzőjének lenyomata
P. H.
IV. Tájékoztatás4
1. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan bírósági határozatot kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési vélelem korábban már beállt. A kézbesítési fikció a polgári perrendtartásról szóló
2016. évi CXXX. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a bíróság előtt megdönthető. A címzett az iratot
az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
2. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan fizetési meghagyást kísérelt meg kézbesíteni,
amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A fizetési meghagyással szemben a fizetési meghagyásos
eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 33. §-a szerint lehet ellentmondást előterjeszteni.
3. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan ingatlan-nyilvántartási határozatot kísérelt meg
kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a kézbesítési fikció korábban már beállt. A kézbesítési fikció ellen az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben foglalt feltételek fennállása esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal ingatlanügyi hatósági hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kifogás terjeszthető elő.
A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
4. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó felszámolói értesítést kísérelt meg kézbesíteni.
A címzett az iratot az értesítésben foglaltak szerint veheti át a kézbesítési végrehajtó irodájában.
5. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó szerződés megszűnését eredményező nyilatkozatot
és mellékleteit kísérelt meg kézbesíteni. A címzett az iratot és mellékleteit az értesítésben foglaltak szerint veheti át
a kézbesítési végrehajtó irodájában.
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6. Ezen értesítés szerint a címzett számára a kézbesítési végrehajtó olyan keresetlevelet, illetve eljárást befejező érdemi
határozatot kísérelt meg kézbesíteni, amellyel kapcsolatban a címzett megadott címére a postai szolgáltató útján
kézbesíteni megkísérelt keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesíthetetlen - ide nem értve
a kézbesítési fikció eseteit, valamint azokat az eseteket, amikor a kézbesíthetetlenség oka a címzett halála vagy
megszűnése - és a kézbesíthetetlenség nem a bíróság vagy a postai szolgáltató érdekkörében felmerült elhárítható ok
miatt következett be.

_____________________
1
A megfelelő aláhúzandó.
2
A megfelelő aláhúzandó.
3
A megfelelő aláhúzandó.
4
A megfelelő aláhúzandó.”

5. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.
(X. 19.) Korm. rendelet 12. számú melléklet I. g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Valamennyi tanúsítási eljáráshoz benyújtandó adatok és dokumentumok:)
„g) mindazon személyeknek, akik a tanúsítási eljárás lefolytatására irányuló kérelemhez csatolt iratokat aláírták
ga) a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya,
gb) az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés
során ellenjegyzett aláírásmintája, vagy
gc) a ga) és gb) szerinti dokumentumok hiteles másolata, a 117/B. § (1a) bekezdésben foglaltak kivételével.”

6. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő
végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet Mellékletében a „Jogász, jogtanácsos” sor helyébe
a következő sor lép:
(Fizetési osztályok
Munkakörök, beosztások

Kamarai jogtanácsos, ügyvédi kamarai
nyilvántartásba vett jogi előadó, jogász

A

B

C

D

E

F

G

H

I

*

*

J

Vezetői
pótlék)

7. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 72. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„72. Közjegyzők, szakértők, ügyvédi tevékenységet gyakorlók felügyelete feladatkör
Az I. besorolási osztályban:
jogász szakképzettség és jogi szakvizsga.”
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8. melléklet a 393/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet
3. melléklet 1201. pontjában
a)
az „ügyvédnek” szövegrész helyébe az „ügyvédnek vagy kamarai jogtanácsosnak” szöveg,
b)
az „ügyvéddel” szövegrész helyébe az „ügyvéddel vagy kamarai jogtanácsossal” szöveg
lép.

A Kormány 394/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a belügyi feladatokat érintő és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXIV. törvénnyel
összefüggő Korm. rendeletek módosításáról
A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § b), c) és f ) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 4–5. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a)–d) és g) pontjában,
a 6. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés e), j) és k) pontjában,
a 7. alcím tekintetében az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 24. §
(1) bekezdés a)–c), h) és i) pontjában,
a 8. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a)–d) és g)–h) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a), d) és g) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,
a 10. alcím tekintetében a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló
2012. évi II. törvény 250. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 11. alcím tekintetében a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény 14. § a), b), d) és g) pontjában,
a 12. alcím tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 10. § (3) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott
munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és
közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról
szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre,
valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet] 1. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A 7/A. § hatálya a közigazgatási szervnél foglalkoztatott
a) közszolgálati jogviszonyban álló közszolgálati tisztviselőre,
b) önkormányzati tanácsadóra és önkormányzati főtanácsadóra,
c) jegyzőre, aljegyzőre és főjegyzőre
kizárólag akkor terjed ki, ha a munkáltató döntése alapján az írásbeli jognyilatkozatok kiadmányozása és kézbesítése
a Kttv. 226. § (3a) bekezdése alapján alkalmazásra kerül.”
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(2) A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:
„7/A. § (1) A közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumként kiadott munkáltatói intézkedést a személyügyi
nyilvántartásban elektronikus formában őrzi meg.
(2) A személyi anyagban el kell helyezni a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatokról
készített, záradékolással ellátott hiteles papíralapú kiadmányt.
(3) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony fennállása alatt a közszolgálati tisztviselő kérésére
a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat elektronikus formában átadja.
(4) A kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszony megszűnésekor a közszolgálati tisztviselő részére
– kérelmére – a közigazgatási szerv az elektronikus dokumentumokat elektronikus formában vagy annak
záradékolással hitelesített papíralapú kiadmányaként átadja.”
(3) A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „(2)–(9)” szövegrész helyébe a „(2)–(11)”
szöveg lép.
(4) Hatályát veszti a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdés e) pontjában a „körjegyzőt, megyei jogú város
kerületi hivatalvezetőjét,” szövegrész, valamint az „ , és körzetközponti jegyzőt” szövegrész.

2. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
2012. évi CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény végrehajtásáról szóló 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 65/2013. (III. 8.)
Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Az azonosítási jelentés tartalmazza)
„d) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi
CLXVI. törvény (a továbbiakban: Lrtv.) 2/A. § (2) bekezdésében meghatározott szempontrendszerre vonatkozó
elemzést, ha a lehetséges rendszerelem tekintetében megállapítható, hogy az Lrtv. 1–3. mellékletében
meghatározott azon alágazatba tartozik, amely az Lrtv. 4. melléklet alapján megfeleltethető a hálózati és
információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító intézkedésekről
szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti valamely ágazatnak vagy
alágazatnak.”
(2) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 2. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A kijelölt létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének új azonosítási jelentést kell készítenie a kijelölő
hatóságnak az Lrtv. 2. § (3) bekezdése szerinti döntésének véglegessé válásától számított 5 év elteltével.”
(3) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése a következő e) és f ) ponttal egészül ki:
(A kijelölő hatóság a határozatában:)
„e) az a) pontban meghatározottakkal egyidejűleg rendelkezik az üzemeltető felvételéről az alapvető
szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékébe, ha a nemzeti létfontosságú rendszerelem tekintetében
megvalósulnak az Lrtv. 2/A. § (2) bekezdésében foglaltak, vagy
f ) a b) pontban foglaltak teljesülése esetén elrendeli az üzemeltető törlését az alapvető szolgáltatásokat nyújtó
szereplők jegyzékéből.”
(4) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kijelölő hatóság a nemzeti létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint
a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az egységes digitális rádiótávközlő rendszer
(a továbbiakban: EDR) kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját.”
(5) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kijelölő hatóság az európai létfontosságú rendszerelemmé történő kijelölés tényéről és időpontjáról, valamint
a kijelölés visszavonásának tényéről és időpontjáról tájékoztatja az EDR kormányzati célú hírközlési szolgáltatóját.”
(6) A 65/2013. (III. 8.) Korm. rendelet a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
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3. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 47. §-ában a „2016.”
szövegrész helyébe a „2020.” szöveg lép.

4. Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 360/2013. (X. 11.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 360/2013.
(X. 11.) Korm. rendelet a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas
szintjét biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

5. A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről
és védelméről szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A létfontosságú vízgazdálkodási rendszerelemek és vízilétesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 541/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”

6. A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről,
valamint a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának
és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet
módosítása
6. §

(1) A kormányzati eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint
a biztonsági események kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat
lefolytatásának szabályairól szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 185/2015. (VII. 13.) Korm.
rendelet] 1. §-a a következő 15. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„15. CSIRT: számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoport. E rendelet 2. és 6. §-ai szerinti eseménykezelő
központok CSIRT-nek minősülnek.”
(2) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés h) és i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és önkormányzati szerveket,
amelynek céljából együttműködik)
„h) a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, így különösen az Európai Unió számítógép-biztonsági
eseményekre reagáló csoportjával,
i) az iparági szereplőkkel, valamint”
(3) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Központ a biztonsági események és fenyegetések kezelésével támogatja az állami és önkormányzati szerveket,
amelynek céljából együttműködik)
„j) a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatósággal [a továbbiakban az a)–j) pont együtt: együttműködő
szerv].”
(4) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Központ – az érintett CSIRT kezdeményezésére – segítséget kérhet az Európai Hálózat- és
Információbiztonsági Ügynökségtől a CSIRT-ek továbbfejlesztéséhez.”
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(5) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Központ)
„e) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében részt vesz a CSIRT-ek hálózatának
tevékenységében, amelynek keretében ellátja a többi eseménykezelő központ képviseletét.”
(6) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Központ jogosult az Lrtv. szerint kijelölt alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők, továbbá
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szerinti bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók hálózati és
információs rendszereire jelentős hatást gyakorló biztonsági események és fenyegetések kezeléséért felelős
eseménykezelő központoktól tájékoztatást kérni.
(2) A Központ tájékoztatja az (1) bekezdésben meghatározott biztonsági eseményről a többi érintett tagállamot.
(3) A Központ az (1) bekezdés szerinti eseménykezelő központ tájékoztatása alapján vizsgálja az alapvető, valamint
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók szolgáltatásaira jelentős hatást gyakorló biztonsági események határon
átnyúló hatását.”
(7) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a következő
(3a)–(3e) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány az Ibtv. 2. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott kijelölt létfontosságú létesítmény, rendszer
elektronikus információs rendszereit érintő biztonsági események és fenyegetések kezelésére a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.
(3a) A BM OKF
a) felelős a biztonsági eseményekre történő reagálásért, ennek érdekében információt kérhet a hatáskörébe tartózó
szervektől,
b) dinamikus kockázat- és eseményelemzéseket, valamint a biztonsági eseményekkel kapcsolatos helyzetképet
készít,
c) felelős a kockázatokkal és biztonsági eseményekkel kapcsolatos tájékoztatásért, korai előrejelzéséért,
koordinációért,
d) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek tekintetében – a Központ útján – részt vesz az EU
számítógép-biztonsági eseményekre reagáló csoportjának tevékenységében.
(3b) A BM OKF megosztja a Központtal a CSIRT szolgáltatási, operatív és együttműködési képességeivel kapcsolatos
információit az 5. § (4) bekezdés e) pontjában meghatározott feladat teljesítése érdekében.
(3c) A BM OKF 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti tájékoztatásának az alábbi adatokat is tartalmaznia kell
a) a biztonsági esemény által érintett felhasználók számát,
b) a biztonsági esemény időtartamát,
c) a biztonsági esemény által érintett terület földrajzi kiterjedését,
d) a szolgáltatás működésében támadt zavar mértékét,
e) a gazdaságra és társadalomra gyakorolt hatás mértékét.
(3d) A BM OKF a (3c) bekezdésben felsorolt információk alapján tájékoztatja a Központot az alapvető, valamint
a bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtók szolgáltatásaira jelentős hatást gyakorló biztonsági eseményekről,
a határon átnyúló hatások jelentőségének vizsgálata érdekében.
(3e) A BM OKF tájékoztatja az egyedüli kapcsolattartó pontot a biztonsági események kezelésére vonatkozó,
jogszabályban nem részletezett eljárásrendjéről.”
(8) A 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 21. §-ában a „BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság” szövegrész
helyébe a „BM OKF” szöveg lép.

7. Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint
az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus
információs rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) Az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok, valamint az információbiztonsági
felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs rendszerek meghatározásáról szóló
187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdés g) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(A hatóság)
„g) együttműködik a magyar és a nemzetközi hálózatbiztonsági szervekkel, különösen az Európai Unió
e feladatra létrehozott Együttműködési csoportjával (a továbbiakban: Együttműködési csoport) és a kormányzati
eseménykezelő központ és az eseménykezelő központok feladat- és hatásköréről, valamint a biztonsági események
kezelésének, a biztonsági események műszaki vizsgálatának és a sérülékenységvizsgálat lefolytatásának szabályairól
szóló 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet] szerinti CSIRT-ek
hálózatával.”
A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése a következő i)–n) ponttal egészül ki:
(A hatóság)
„i) ellátja a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét biztosító
intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban:
Irányelv) szerinti egyedüli kapcsolattartó pont feladatait, amelynek keretében biztosítja a hatóságok és az érintett
EGT tagállamok hatóságai között folytatott együttműködést,
j) a hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek esetében az Irányelvnek megfelelően azonosított
alapvető szolgáltatásokat nyújtó vagy bejelentés-köteles szolgáltatást nyújtóként azonosított szolgáltatók
elektronikus információs rendszerei esetében a megfelelés vizsgálatával összefüggő adatokat, valamint a vizsgálat
eredményét megküldi az Európai Bizottság részére,
k) együttműködik az Irányelvnek való megfelelés vizsgálata érdekében a kormányzati eseménykezelő központtal,
l) megküldi Magyarország vonatkozásában az Európai Bizottság részére az Irányelv szerinti nemzeti stratégiát,
m) tájékoztatja az érintett EGT tagállamokat a biztonsági eseményről, ha a biztonsági esemény az adott tagállamban
jelentős zavart okozott a szolgáltatás nyújtásában, illetve az Együttműködési csoport részére összefoglaló jelentést
küld e biztonsági eseményekről, valamint
n) konzultációt folytat és együttműködik a rendvédelmi szervekkel, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósággal.”
A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hatóság az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott tájékoztatás keretében az alábbi adatokat küldi meg
az Európai Bizottság részére:
a) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítását lehetővé tevő nemzeti intézkedések,
b) az Irányelv szerinti kritikus társadalmi, gazdasági tevékenységek fenntartásához nyújtott alapvető szolgáltatások
jegyzéke,
c) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők száma, valamint az érintett ágazat szempontja szerinti jelentőségük,
d) az adott szolgáltatásra támaszkodó felhasználók száma, vagy az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági
szereplő ellátási szintje,
e) az információbiztonságra vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókat
tartalmazó szabályok és módosításai, valamint
f ) a 185/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet szerinti CSIRT-ek hatásköréről, valamint a biztonsági események kezelésére
szolgáló eljárásról szóló tájékoztatás.”
A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 9. alcím címe helyébe a következő cím lép:
„9. A polgári hírszerző tevékenységhez kapcsolódó, a honvédelmi célú elektronikus információs rendszerek,
valamint a létfontosságú létesítmények, rendszerek, az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők hálózati
és elektronikus információs rendszerei biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok és feladataik”
A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 14–17. §, valamint a 23. és 24. § szerinti hatóságok hatáskörébe tartozó elektronikus információs rendszerek
kivételével, a Kormány az európai vagy nemzeti létfontosságú rendszerré, létesítménnyé törvény alapján kijelölt
rendszerek, létesítmények elektronikus információs rendszerei, különösen az alapvető szolgáltatásokat nyújtó
szereplővé kijelölt szereplők hálózati és információs rendszerei biztonságának felügyeletét ellátó hatóságként
a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: BM OKF) jelöli ki.”
A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 25. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti hatóság az Ibtv.-ben meghatározott – az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők
elektronikus információs rendszereit érintő – biztonsági esemény bekövetkezése esetén, honlapján tájékoztathatja
a nyilvánosságot, illetve a szolgáltatókat határozatban kötelezheti tájékoztatásra, ha saját mérlegelése szerint
a biztonsági esemény nyilvánosságra hozatalának hiánya a közérdeket sértené vagy veszélyeztetné.
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(5) A BM OKF tájékoztatja a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóságot
a) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítását lehetővé tevő nemzeti intézkedésekről,
b) az Irányelv szerinti kritikus társadalmi, illetve gazdasági tevékenységek fenntartásához nyújtott alapvető
szolgáltatások jegyzékéről,
c) az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők jegyzékéről, valamint az érintett ágazat szempontja szerinti
jelentőségükről,
d) az adott szolgáltatásra támaszkodó felhasználók számáról, vagy az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági
szereplő ellátási szintjéről.”
(7) A 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A hatóság a 6. § (1) bekezdés l) pontja szerinti stratégiát az elfogadástól számított három hónapon belül
küldi meg az Európai Bizottságnak.
(2) A hatóság a 6. § (1a) bekezdés a)–d) pontja szerinti információkat első alkalommal 2018. november 9-éig, ezt
követően legalább kétévente megküldi az Európai Bizottság részére.
(3) A hatóság a 6. § (1a) bekezdés e) pontja szerinti információkat első alkalommal 2018. május 9-éig, jogszabálymódosítás esetén a hatálybalépést követő két hónapon belül megküldi az Európai Bizottság részére.
(4) A BM OKF első alkalommal 2018. október 31-éig, ezt követően legalább kétévente tájékoztatást nyújt a Nemzeti
Elektronikus Információbiztonsági Hatóság részére a 25. § (5) bekezdés szerinti információkról.”

8. Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és
védelméről szóló 246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az egészségügyi létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló
246/2015. (IX. 8.) Korm. rendelet a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”

9. A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról,
kijelöléséről és védelméről szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A pénzügyi ágazathoz tartozó létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről
szóló 330/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”

10. A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet módosítása
10. §

(1) A központi bírságkezelő szerv kijelöléséről szóló 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 117/2017. (V. 29.)
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (1a) bekezdése szerinti feladatát a (2) bekezdésben
meghatározott szervekhez, illetve személyekhez kapcsolódó bevételek vonatkozásában látja el.”
(2) A 117/2017. (V. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A központi bírságkezelő szerv a Szabs. tv. 141. § (2d) bekezdése szerinti feladatát]
„d) a Szabs. tv. 39. § (2) bekezdés d)–i) pontjában felsorolt szervek, illetve személyek által kiszabott vagy
a végrehajtási eljárás során befizetett helyszíni bírság”
(vonatkozásában látja el.)
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11. Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és
létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet
módosítása
11. §

(1) Az infokommunikációs technológiák ágazathoz kapcsolódó létfontosságú rendszerek és létesítmények
azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 249/2017. (IX. 5.)
Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya nem terjed ki az infokommunikációs technológiák ágazatba tartozó, az állami és
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben (a továbbiakban:
Ibtv.) meghatározott, zárt célú és az elektronikus információs rendszerek biztonsági felügyeletét ellátó hatóságok,
valamint az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, továbbá a zárt célú elektronikus információs
rendszerek meghatározásáról szóló 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendeletben meghatározott honvédelmi célú
elektronikus információs rendszerre.”
(2) A 249/2017. (IX. 5.) Korm. rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.”

12. Az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele
igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló
56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet hatályon kívül helyezése
12. §		
Hatályát veszti az értesítési címnek a polgárok személyi és lakcím adatait tartalmazó nyilvántartásba vétele
igényléséért, a bejelentett értesítési cím megújításáért, megváltoztatásáért és törléséért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díj mértékéről és megfizetésének szabályairól szóló 56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet.

13. Záró rendelkezések
13. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. §, a 4–9. § és a 11. § 2018. május 10-én lép hatályba.

14. §		
Ez a rendelet a hálózati és információs rendszerek biztonságának az egész Unióban egységesen magas szintjét
biztosító intézkedésekről szóló, 2016. július 6-ai (EU) 2016/1148 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való
megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdés
1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról
és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) szerinti állami
támogatás;”
(2) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1a. áttelepítés: ha
a) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy azonos vagy hasonló tevékenységet
vagy annak egy részét az Európai Gazdasági Térségről (EGT) szóló megállapodás (EGT megállapodás) egyik szerződő
felének területén található létesítményből (a továbbiakban: eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik
szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül
(a továbbiakban: támogatott létesítmény),
b) az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben
ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
c) az adózó vagy az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy eredeti létesítményében folytatott
azonos vagy hasonló tevékenységéhez kapcsolódóan legalább két munkahely megszűnik;”
(3) A Rendelet 1. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. diszkont kamatláb: az Atr. 2. § 3. pontja szerinti kamatláb;”
(4) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3a. független harmadik fél: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti önálló
vállalkozás;”
(5) A Rendelet 1. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5a. kötelező üzemeltetési időszak: a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–f ) és h)–k) pontja szerinti beruházásnál
nagyvállalkozás esetén a beruházás üzembe helyezését követő legalább ötéves, kis- és középvállalkozás esetén
legalább hároméves időszak, a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés g) és l) pontja szerinti beruházás esetén
az elszámolható költség részét képező új munkahely első alkalommal történő betöltése időpontját követő,
nagyvállalkozás esetén legalább ötéves, kis- és középvállalkozás esetén legalább hároméves időszak;”
(6) A Rendelet 1. § (1) bekezdés 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„8. nagyberuházás: az az induló beruházás, új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás,
termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás vagy új eljárási innovációt eredményező induló beruházás,
amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő
forintösszeget és amelynek meghatározásakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni az egy vagy több, független
harmadik félnek nem minősülő személy által egy háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül, ugyanazon
megyében megkezdett beruházásokat, azzal, hogy a nagyberuházás értékét úgy kell meghatározni, hogy
a kérelemben, illetve a bejelentésben szereplő beruházás jelenértéken meghatározott elszámolható költségéhez
hozzá kell adni és együttesen kell figyelembe venni az ugyanazon megyében a beruházás megkezdésének napját
megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett beruházások jelenértéken számított
értékét, amelyhez vagy amelyekhez az adózó vagy független harmadik félnek nem minősülő személy igénybe vett
(igényelt) állami támogatást;”
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(7) A Rendelet 1. § (1) bekezdés 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„14. támogatástartalom: az adózó számára nyújtott állami támogatásnak az Atr. 2. mellékletében meghatározott
módszertan alapján kiszámolt értéke, adókedvezmény esetében az 5. § (8) bekezdése szerint meghatározott érték.”
2. §

(1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az adózó a beruházás megkezdésének – bejelentésben és kérelemben megjelölt – tervezett napja és
a beruházás megkezdésének napja előtt az 1. mellékletben előírt tartalommal, az adópolitikáért felelős miniszter
által vezetett minisztérium honlapján közzétett elektronikus nyomtatványon bejelenti az adópolitikáért felelős
miniszternek az 1. mellékletben meghatározott adatokat, továbbá megteszi az elektronikus nyomtatványon kért
nyilatkozatokat. Az adózó az elektronikus nyomtatványon arról is nyilatkozik, hogy beruházása vonatkozásában
bejelentést vagy kérelmet nyújt be.”
(2) A Rendelet 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Hiányos bejelentés esetén amennyiben az adózó a (2) bekezdés szerinti tájékoztatás kézhezvételét követő
180 napon belül nem egészíti ki bejelentését, akkor a bejelentése nem vehető nyilvántartásba.”
(3) A Rendelet 3. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nagyberuházás esetén az 1. § (1) bekezdés 8. pontjában foglaltak alkalmazásakor a beruházás megkezdésének
napját megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül megkezdett beruházások elszámolható
költségének az első beruházásra vonatkozó állami támogatás megítélésének időpontjára, az első beruházásra
vonatkozó állami támogatás megítélésének időpontjában érvényes diszkont kamatlábbal számított jelenértékét kell
figyelembe venni.”
(4) A Rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az elszámolható költség jelenértékét a 7. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni.
Az adókedvezmény jelenértékét a 8. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni.”
(5) A Rendelet 3. § (12) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem igényelhető adókedvezmény)
„e) az energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz,
abban az esetben sem, ha a beruházás révén az adózó kizárólag saját energiaszükségletét biztosítja;”
(6) A Rendelet 3. § (12) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem igényelhető adókedvezmény)
„i) az Európai Unió működéséről szóló szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges
termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre;”
(7) A Rendelet 3. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az adózó a beruházás megkezdésének napját megelőzően kérheti a bejelentés, kérelem visszavonását.
Az adózó a beruházás megkezdését követő háromszor háromszázhatvanöt napos időszak utolsó napjáig kérheti
az általa igényelt és nyilvántartásba vett adókedvezmény jelenértéken meghatározott összegének a csökkentését,
amennyiben a beruházás alapján adókedvezményt még nem vett igénybe. A csökkentésre vonatkozó nyilatkozat
nem módosítható.
(14) Az adózó a fejlesztési adókedvezmény iránti bejelentés vagy kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot
tesz arról, hogy a bejelentés vagy kérelem benyújtását megelőző két naptári évben sem az adózó, sem pedig
az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajtott végre áttelepítést azon tevékenységével
kapcsolatosan, amelyhez az adókedvezményt kéri, és vállalja, hogy a támogatott beruházás befejezését követően
két naptári évig sem az adózó, sem pedig az adózótól független harmadik félnek nem minősülő személy nem hajt
végre áttelepítést.”

3. §

(1) A Rendelet 4. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az adókedvezmény akkor vehető igénybe, ha a beruházás megfelel a Tao. törvényben, az e rendeletben,
továbbá a Tao. törvény 22/B. § (2a) bekezdésében meghatározott esetekben az Európai Bizottság engedélyében és
a Kormány Európai Bizottság engedélyén alapuló határozatában meghatározott valamennyi feltételnek.
(2) Az adókedvezmény a kérelemben vagy a bejelentésben bemutatott, változatlan tartalmú tényállás esetén vehető
igénybe. Tényállásváltozásnak minősül különösen, ha az adózó a beruházást a beruházás megkezdésének tervezett
napjaként megjelölt napot követő két naptári éven belül nem kezdi meg, vagy ha megváltoztatja a kérelemben
vagy a bejelentésben a beruházás helyeként megjelölt települést. Nem minősül tényállásváltozásnak a számítási
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hiba, az elírás, valamint, ha a kérelemben vagy a bejelentésben szereplő beruházás tervezett befejezésének
időpontja eltér a tényleges befejezés időpontjától.
(3) Az adókedvezmény a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés a)–f ) és h)–k) pontja szerinti beruházás esetén akkor
vehető igénybe, ha az adózó a beruházás részét képező valamennyi tárgyi eszközt üzembe helyezi, a támogatható
immateriális javakat használatba veszi, és ezeket az eszközöket (kivezetés esetén a szinten tartást szolgáló
eszközöket) a kötelező üzemeltetési időszakban a beruházás helye szerinti településen, a hatályos, jogerős vagy
végleges engedélyben foglaltak szerint üzemelteti, illetve használja. Nem minősül e feltétel megsértésének, ha
az adózónál nyilvántartott eszközt az adózótól eltérő más személy használja, illetve üzemelteti olyan területen,
amelynek az Atr. 25. § (1) bekezdése szerinti támogatási intenzitása eléri a beruházás helye szerinti, az Atr. 25. §
(1) bekezdése szerinti támogatási intenzitás mértékét, amennyiben e más személy kizárólag az adózó beruházása
keretében végzett tevékenysége érdekében üzemelteti, illetve használja az eszközt.
(4) A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés g) és l) pontja szerinti munkahelyteremtést szolgáló beruházás esetén
az adókedvezmény igénybevételének feltétele, hogy az adózó azokat az új munkahelyeket, amelyekhez
kapcsolódóan elszámolható költséget vesz figyelembe, a kötelező üzemeltetési időszakban a beruházás helye
szerinti településen tartja fenn. Amennyiben az új munkahely az első alkalommal történő betöltése időpontját
követően meghatározott időtartamra betöltetlenül marad, abban az esetben a kötelező üzemeltetési időszak ezzel
az időtartammal meghosszabbodik.”
A Rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az adókedvezmény abban az adóévben nem vehető igénybe, amelyben az adózónál az állami adó- és
vámhatóságnál nyilvántartott adótartozás miatt – ide nem értve a késedelmi pótlék miatt fennálló tartozást –
az állami adó- és vámhatóság végrehajtási eljárást indított. Az adókedvezmény a végrehajtási eljárás indításának
adóévében akkor vehető igénybe, ha a végrehajtási eljárást az állami adó- és vámhatóság sikeresen foganatosította
vagy az eljárás keretében fizetési könnyítést engedélyezett, amelynek feltételeit az adózó betartotta.”
A Rendelet 4. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az adókedvezmény nem vehető igénybe abban az adóévben, amelyben az adózót az állami adó- és
vámhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt mulasztási bírsággal sújtotta. Az adókedvezmény
a mulasztási bírság kiszabásának adóévében akkor vehető igénybe, ha az adó- és vámhatóság a mulasztási bírság
összegét arra tekintettel mérsékelte, hogy az adózó a munkaviszony létesítésének bejelentésére vonatkozó
kötelezettségét az adóellenőrzés megkezdéséig a tényleges foglalkoztatás teljes időtartamára vonatkozóan
teljesítette.”
A Rendelet 4. § (9) és (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(9) A meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának lényegi átalakítását eredményező beruházás esetén
az adókedvezményt a nagyvállalkozás akkor veheti igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja
az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a bejelentés, illetve
a kérelem benyújtása adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
(10) Létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékkel történő bővítését
eredményező induló beruházás, meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését
eredményező új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, termék-diverzifikációt eredményező
induló beruházás, valamint új eljárási innovációt eredményező induló beruházás esetén az elszámolható költségek
összegének legalább kétszáz százalékkal meg kell haladniuk a korábban már használatba vett és az új tevékenység
keretében is használni tervezett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti
adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.”
A Rendelet 4. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) Az adókedvezmény Tao. törvényben és e rendeletben meghatározott feltételeinek teljesítését az állami adó- és
vámhatóság az adókedvezmény első igénybevételét követő harmadik adóév végéig legalább egyszer ellenőrzi.”
A Rendelet 4. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Az állami adó- és vámhatóság a (12) bekezdés szerinti ellenőrzés során keletkező dokumentumokat
az ellenőrzés lezárásának napját követő tíz évig megőrzi.”

4. §		
A Rendelet 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az adókedvezmény támogatástartalmát a 8. mellékletben meghatározott módszerrel kell meghatározni.”
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5. §		
A Rendelet a következő 14. § és 15. §-sal egészül ki:
„14. § (1) 2018. június 30-áig az adózó a bejelentését vagy kérelmét e rendelet 2017. december 31-én hatályos 3. §
(1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint, az e rendelet 2017. december 31-én hatályos 1., 2., 3. melléklete szerinti
tartalommal papír alapon is jogosult benyújtani.
(2) E rendeletnek a fejlesztési adókedvezményről szóló 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló
395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezései a hatálybalépésüket követően benyújtott
bejelentés, kérelem esetében alkalmazandóak.
15. § (1) E rendelet a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás,
a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre
és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek,
továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint
a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1–18. o.)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) E rendelet a regionális állami támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatásnak való megfelelést szolgálja.”
6. §		
A Rendelet
1.
1. § (2) bekezdés a) pontjában az „és h)–j) pontja” szövegrész helyébe az „és h)–k) pontja” szöveg,
2.
1. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)
47–48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési” szövegrész helyébe az „a bekerülési” szöveg,
3.
1. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „javak) Sztv. 47–48. §-a, 51. §-a szerinti bekerülési” szövegrész
helyébe a „javak) bekerülési” szöveg,
4.
1. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkavállalók – az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható – személyi” szövegrész
helyébe a „munkavállalók személyi” szöveg,
5.
1. § (2) bekezdés b) pontjában, a 4. § (5) bekezdésében és a 7. § (4) bekezdésében a „bekezdés g) pontja”
szövegrész helyébe a „bekezdés g) és l) pontja” szöveg,
6.
1. § (3) bekezdés g) pont gb) alpontjában az „arra az Sztv. alapján nem” szövegrész helyébe az „arra nem”
szöveg,
7.
1. § (3) bekezdés h) pontjában az „a munkahelyteremtő beruházás esetén” szövegrész helyébe az
„a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés g) és l) pontja szerinti beruházás esetén” szöveg,
8.
3. § (1) bekezdésében a „beruházás bejelentésben megjelölt tervezett kezdőnapja” szövegrész helyébe
a „beruházás megkezdésének bejelentésben megjelölt tervezett napja és a beruházás megkezdésének napja”
szöveg,
9.
3. § (3) bekezdésében a „fejlesztési program kérelemben megjelölt tervezett kezdőnapja” szövegrész helyébe
a „beruházás megkezdésének kérelemben megjelölt tervezett napja és a beruházás megkezdésének napja”
szöveg,
10.
3. § (4) bekezdésében a „helyszínét” szövegrész helyébe „a beruházás helyeként megjelölt települést” szöveg,
11.
5. § (5) bekezdésében a „(2) és (4) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés” szöveg,
12.
5. § (6) bekezdésében az „új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás” szövegrészek
helyébe az „új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, termék-diverzifikációt
eredményező induló beruházás, új eljárási innovációt eredményező induló beruházás” szöveg,
13.
6. § (2) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „végleges vagy jogerős” szöveg,
14.
7. § (2) bekezdésében az „és h)–j) pontja” szövegrész helyébe az „és h)–k) pontja” szöveg,
15.
7. § (3) bekezdésében az „a)–b) és i) pontja” szövegrész helyébe az „a)–b), i) és k)–l) pontja” szöveg,
16.
7. § (3) bekezdés b) pontjában az „az Sztv. 79. §-a szerint elszámolható személyi” szövegrész helyébe
az „a személyi” szöveg
lép.
7. §

(1)
(2)
(3)
(4)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet a 4. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.
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8. §		
Hatályát veszti
1.
a Rendelet 3. § (3) bekezdése,
2.
a Rendelet 3. § (12) bekezdés g) pontja,
3.
a Rendelet 9. alcíme,
4.
a Rendelet 2. melléklete,
5.
a Rendelet 3. melléklete.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) és (7) bekezdése, a 2. § (1) bekezdése, a 2. § (3)–(5) bekezdése, a 4. §, a 6. § 13. pontja, a 7. §
(3)–(4) bekezdése, a 8. § 1., 4. és 5. pontja, a 3. melléklet és a 4. melléklet 2018. január 1-jén lép hatályba.

10. §

(1) E rendelet 1. § (2) és (7) bekezdése, 2. § (4) és (6)–(7) bekezdése, 3. § (4)–(6) bekezdése és 8. melléklete
a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős
létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított
regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható
költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU
bizottsági rendeletnek (HL L 156., 2017.6.20., 1–18. o.) való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 1. § (5)–(6) bekezdése, 3. § (3)–(4) bekezdése, 6. § 1., 7., 12., 14. és 15. pontja a regionális állami
támogatásokról (2014–2020) szóló iránymutatásnak való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet a………/2017. (… . …) Korm. rendelethez

1. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 165/2014. (VII. 17.) Korm.
„1.rendelethez
melléklet

a 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez

BejelentésBejelentés
a fejlesztési adókedvezmény
a fejlesztési igénybevételéhez
adókedvezmény

igénybevételéhez

I. Az adózó azonosító adatai
I.1. Név:
I.2. Székhely:
I.3. Levelezési cím:
I.4. Adószám:
I.5. Szakágazati besorolás:
I.6. A vállalkozás formája a bejelentés benyújtásakor:

a) kisvállalkozás;
b) középvállalkozás;
c) nagyvállalkozás.

I.7. Az ügyben eljáró képviselő neve és telefonszáma, e-mail
címe:

II. A beruházás adatai
II.1. A megvalósítani tervezett beruházás megjelölése:

II.2.

A beruházás megkezdésének
(év, hónap, nap):

tervezett

II.3. A beruházás tervezett befejezése (év, hónap):
II.4. A beruházás helye (régió, megye és település):
II.5. Alkalmazott árfolyam (forint/euró):

a) jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,
b) a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett
települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe
helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd
forint értékű beruházás,
c) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban
már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító
létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszerhigiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,
d) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló
környezetvédelmi beruházás,
e) a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az
alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti
fejlesztést szolgáló beruházás,
f) jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag
film- és videogyártást szolgáló beruházás,
g) munkahelyteremtést szolgáló beruházás,
h) az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében
kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a tőkepiacról
szóló törvényben meghatározott szabályozott piacra történő
bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően,
de legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig
megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű
beruházás,
i) jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és
középvállalkozás által megvalósított beruházás,
j) a szabad vállalkozási zóna területén megvalósított
jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás.
napja
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II.6. Az elszámolható költség folyó áron, településenként
(ezer forint):
II.7. Az elszámolható költség jelenértéken, településenként
(ezer forint):
1.

II. 8. A beruházás jellege:

Induló beruházás
a) új létesítmény létrehozatala,
b) meglévő létesítmény bővítése,
c) létesítmény termékkínálatának a létesítményben
addig nem gyártott termékekkel történő bővítése,
d) meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának
lényegi változását eredményező beruházás.

2.

Új gazdasági
induló:

tevékenység

végzésére

irányuló

a) új létesítmény létrehozatala,
létesítmény
tevékenységének
új
b) meglévő
tevékenységgel történő kibővítését eredményező
beruházás.
II.9. A beruházás célja (a beruházás megvalósításával
folytatni
tervezett
tevékenység,
termék-előállítás,
szolgáltatásnyújtás):
II.10. Az adókedvezmény
településenként (ezer forint):

összege

folyó

áron,

II.11.
Az
adókedvezmény
településenként (ezer forint):

összege

jelenértéken,

II.12. A cég(csoport) által a beruházáshoz igénybe venni
tervezett más állami támogatás összege jelenértéken és a
támogatás jogcíme:
II.13. Az elmúlt 3* 365 nap alatt megkezdett, jelen
beruházással összeszámítandó beruházás célja, helye,
elszámolható költsége és a támogatás jogcíme:
II.14. Nagyberuházás esetén (3. melléklet csatolása, ha az
adózó ebben a részben adatot szerepeltet)
a) az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK
tanácsi rendeletben meghatározott, ipari termékekre
vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló bizottsági
rendelet], illetve az érintett szolgáltatás CPA besorolása
[a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról
(CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i
451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet] a kérelem
benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján:
b) a beruházás megkezdését megelőző hároméves
időszakban elszámolt
ba)
elszámolható
költség
jelenértéken,
és
bb) ezen elszámolható költség alapján megítélt támogatás
jelenértéken:
c) a maximálisan engedélyezhető állami támogatás összege
jelenértéken:
III. A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján igényelt adókedvezmény esetében a fejlesztési program részletes
ismertetése.
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IV. Nyilatkozom, hogy a cég(csoport)
a) a bejelentés benyújtását megelőző két évben nem hajtott végre a támogatott létesítménybe irányuló áttelepítést;
b) a bejelentés benyújtásától kezdődő, a beruházás befejezését követő két évig tartó időszakban nem hajt végre a támogatott
létesítménybe irányuló a támogatott létesítménybe irányuló, áttelepítést.
V. Nyilatkozom, hogy
a) a termelési folyamat lényegi változását eredményező beruházás esetén az elszámolható költségek meghaladják / nem
haladják meg az érintett tevékenységhez kapcsolódó eszközökre a megelőző három adóévben realizált értékcsökkenés
összegét. [A megfelelő válasz aláhúzandó.]
b) meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését eredményező beruházás esetén az
elszámolható költségek legalább 200%-kal meghaladják / nem haladják meg legalább 200%-kal a korábban már használatba vett
tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott együttes könyv szerinti
értékét. [A megfelelő válasz aláhúzandó.]

Kelt: ..............................................................................
P. H.
...............................................
aláírás

„
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2. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

„2. melléklet
a
„2. melléklet a 165/2014. (VII. 17.) Korm.
rendelethez

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez

a fejlesztési engedélyezéséhez
adókedvezmény
Kérelem a Kérelem
fejlesztési adókedvezmény

engedélyezéséhez

I. AZ ADÓZÓ ADATAI
I/A. AZ ADÓZÓ ADATAI
Az adózó cégszerű megnevezése:
Adószám:
Székhely
házszám):

cím

(megye,

irányítószám,

helység,

Levelezési cím, ha nem azonos a
(megye, irányítószám, helység, utca, házszám):

utca,

székhellyel

Az adózó besorolása a kérelem benyújtásakor:

a) kisvállalkozás
b) középvállalkozás
c) nagyvállalkozás

Az ügyben eljáró képviselő neve:
Telefonszám:
E-mail cím:

I/B. AZ ADÓZÓ BEMUTATÁSA
1. Ismertesse, hogy a támogatást igénylő pontosan milyen tevékenységet végez, milyen terméket állít elő, milyen
szolgáltatást nyújt!
II. A BERUHÁZÁS ADATAI
1. A beruházás adatai
Beruházás megkezdésének tervezett napja (év, hó, nap):
Beruházás tervezett befejezése (év, hó, nap):
Beruházás helye (régió, megye, település):
Beruházás célja:
Beruházás jellege:

1.

2.

3.
4.

Induló beruházás:
a) új létesítmény létrehozatala,
b) meglévő létesítmény bővítése,
c) létesítmény termékkínálatának a
létesítményben addig nem gyártott
termékekkel történő bővítése,
d) meglévő létesítmény teljes termelési
folyamatának lényegi változását
eredményező beruházás.
Új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló
beruházás:
a) új létesítmény létrehozatala,
b) meglévő létesítmény tevékenységének új
tevékenységgel történő kibővítését
eredményező beruházás.
Termék-diverzifikációt eredményező induló beruházás.
Új eljárási innovációt eredményező induló beruházás.
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Beruházás összetétele:

a)
b)
c)

a beruházás kizárólag létesítmény felvásárlásából áll,
a beruházás részben tartalmaz létesítményfelvásárlást
is,
a beruházás nem tartalmaz létesítményfelvásárlást.

2. A megvalósítani tervezett beruházás
a)

jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű beruházás,

b)

a kormányrendeletben meghatározott kedvezményezett települési önkormányzat közigazgatási területén üzembe
helyezett és üzemeltetett, jelenértéken legalább 1 milliárd forint értékű beruházás,

c)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, korábban már használatba vett, állati eredetű élelmiszert előállító
létesítmény jogszabályban meghatározott élelmiszer-higiéniai feltételeinek megteremtését szolgáló beruházás,

d)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű önálló környezetvédelmi beruházás,

e)

a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, az alapkutatást, az alkalmazott kutatást vagy a kísérleti fejlesztést
szolgáló beruházás,

f)

jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, kizárólag film- és videogyártást szolgáló beruházás,

g)

munkahelyteremtést szolgáló beruházás,

h)

az adózó jegyzett tőkéjének felemelése keretében kibocsátott részvényeknek (vagy egy részének) a tőkepiacról szóló
törvényben meghatározott szabályozott piacra történő bevezetésének a napját (az első kereskedési napot) követően, de
legkésőbb az e napot követő harmadik év utolsó napjáig megkezdett, jelenértéken legalább 100 millió forint értékű
beruházás,

i)

jelenértéken legalább 500 millió forint értékű, kis- és középvállalkozás által megvalósított beruházás,

j)

a szabad vállalkozási zóna területén megvalósított jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházás,

k)

jelenértéken legalább 6 milliárd forint értékű beruházás,

l)

jelenértéken legalább 3 milliárd forint értékű munkahelyteremtést szolgáló beruházás.

3. Az adókedvezmény törvényi feltételei közül az adózó a következő teljesítését vállalja
[csak a 2. pont a), b), i), k) és l) alpontja szerinti beruházás esetén töltendő ki]
a)

létszámnövelési feltétel;

b)

személyi jellegű ráfordítás-növelési feltétel.

4. Az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma [A 2. pont a), b), i) és k) pont szerinti beruházás esetén
a 3. pont a) alpontjában szereplő feltétel választásakor, továbbá a 2. pont g) és l) pontja szerinti beruházás esetén töltendő ki.]
A beruházás megkezdését megelőző adóév adata alapján
(fő)
.........................................

A beruházás megkezdését megelőző három adóév
évesített adataiból számított számtani átlag alapján (fő)
....................................

5. Az adózó évesített személyi jellegű ráfordítása
[A 2. pont a), b), i), k) és l) pontja szerinti beruházás esetén a 3. pont b) alpontjában szereplő feltétel választásakor töltendő ki.]
A beruházás megkezdését megelőző adóév
adata alapján (ezer forint)
.........................................

A beruházás megkezdését megelőző három
adóév évesített adataiból számított számtani átlag alapján
(ezer forint)
....................................

6. Az adókedvezmény igénybevételének első adóéve
a) a beruházás üzembe helyezésének adóéve

b) a beruházás üzembe helyezését követő adóév
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7. A beruházás szöveges bemutatása
1. Foglalja össze röviden a beruházás célját (pl. piaci részesedés bővítése, a piaci lehetőség kihasználása, korszerűbb termék
előállítása, színvonalasabb szolgáltatás nyújtása, kutatási eredmény elérése, hasznosítása) és a tervezett tevékenységet (termékelőállítás esetén a technológia tömör leírása, a termék, a szolgáltatás minőségére vonatkozó információk bemutatása)!
2. Részletezze röviden bármely fontosnak tartott egyéb körülményt (környezeti hatás, kapacitás stb.)!
3. Részletezze a beruházás várható pozitív hatásait az érintett településen (megyében, régióban) (pl. létrehozott, vagy
megőrzött munkahelyek száma, K+F+I tevékenységek ösztönzése, képzési tevékenységek, klaszterképző hatás)!

II/A. TÁRGYI ESZKÖZ ALAPÚ BERUHÁZÁSOKNÁL TELEPÜLÉSENKÉNT
1. A beruházás és az elszámolható költség részét képező tárgyi eszközök és támogatható immateriális javak,
bérleti díjak felsorolása
1. Telek

2. Épületek, építmények jegyzéke

3. Gépek, berendezések jegyzéke

4. Járművek jegyzéke

5. Támogatható immateriális javak jegyzéke

6. Ingatlan bérleti díja

7. Gép, berendezés, jármű, felszerelés bérleti díja
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2. A beruházás megvalósulásának ütemezése

Folyó ár

20..

20..

20..

20..

20..

Összesen
ezer
forint

ezer
euró

1. Telek
2. Épület, építmény
3. Gép, berendezés
4. Jármű
5. Támogatható immateriális javak
6. Ingatlan bérleti díja
7. Gép, berendezés, jármű, felszerelés
bérleti díja
8. Elszámolható költségek összesen
(1+2+3+4+5+6+7)
9. Nem elszámolható költségek
10. Összes költség (8+9)

Jelenérték

20..

20..

20..

20..

20..

Összesen
ezer
forint

ezer
euró

1. Telek
2. Épület, építmény
3. Gép, berendezés
4. Jármű
5. Támogatható immateriális javak
6. Ingatlan bérleti díja
7. Gép, berendezés, jármű, felszerelés
bérleti díja
8. Elszámolható költségek összesen
(1+2+3+4+5+6+7)
9. Nem elszámolható költségek
10. Összes költség (8+9)
II/B. MUNKAHELYTEREMTŐ BERUHÁZÁSOK ESETÉN
1. Az újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók száma és elszámolható költsége
Évek

Munkahelyteremtés
(fő)

20..-ben betöltött

20...

munkakörökhöz kapcsolódó

20...

24 havi személyi jellegű ráfordítások

20...

Elszámolható költség
(ezer forint)
folyó ár

jelenérték
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20..-ben betöltött

20...

munkakörökhöz kapcsolódó

20...

24 havi személyi jellegű ráfordítások

20...

20..-ben betöltött

20...

munkakörökhöz kapcsolódó

20...

24 havi személyi jellegű ráfordítások

20...

20..-ben betöltött

20..

munkakörökhöz kapcsolódó

20..

24 havi személyi jellegű ráfordítások

20..

20..-ben betöltött

20..

munkakörökhöz kapcsolódó

20..

24 havi személyi jellegű ráfordítások

20..

Összesen:

20..-20..

2. A projekt bemutatására vonatkozó kifejtendő kérdések
1. Ismertesse, hogy a projekttel milyen célokat szeretne elérni! Mutassa be a projekt indokoltságát! Térjen ki főbb
paramétereire!
III. AZ ADÓZÓ ÁLTAL KÉRT ADÓKEDVEZMÉNY
1. Az adózó által kért adókedvezmény jelenértéken
ezer forint
1.

A beruházás megkezdését megelőző 3×365 napos időszakban megkezdett
és támogatott beruházás elszámolt elszámolható költsége jelenértéken
településenként

2.

A kérelemben szereplő beruházás elszámolható költsége jelenértéken
településenként

3.

Összes elszámolható költség településenként jelenértéken [1+2.]
Az állami támogatás számítása az összes elszámolható költség alapján

4.

a) jelenértéken 50 millió eurónak megfelelő forintösszegig a támogatási
intenzitás 100 százaléka
b) a jelenértéken 50 és 100 millió eurónak
forintösszeg közötti részre a támogatási intenzitás 50 százaléka
c) jelenértéken 100 millió eurónak
feletti részre a támogatási intenzitás 34 százaléka

4/a.

megfelelő

megfelelő
forintösszeg

Összesen [a)+b)+c)]

4/b.

A megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett
(járó) állami támogatás összege

4/c.

A 4/a. és 4/b. különbözete alapján engedélyezhető állami támogatás
összege (első korlát)

4/d.

A tervezett beruházás alapján engedélyezhető támogatás (második korlát)

4/e.

100 millió euró elszámolható költséghez adható támogatás csökkentve a
megelőző 3×365 napban megkezdett beruházáshoz engedélyezett (járó)
állami támogatással (első korlát, ha az adózó legfeljebb 100 millió euró
elszámolható költséghez kér támogatást)

ezer euró
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4/f.

5.

Maximálisan engedélyezhető állami támogatás összesen jelenértéken
településenként (a 4/d. és 4/c. vagy 4/e. pontokban feltüntetett támogatás
közül a kisebb összeg)
Az adózó által
településenként,

kért

állami

támogatás

összesen

(=<4/f

pont)

ebből: adókedvezmény jelenértéken összesen és településenként
6.

Támogatási intenzitás

2. Az adókedvezmény tervezett ütemezése (ezer forint)
Az adókedvezmény
igénybevételének adóévei

folyó ár

jelenérték

20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
20..
Összesen

IV. NYILATKOZATOK
Az adózó kijelenti, hogy
a) a beruházást a kérelem benyújtásáig nem kezdte meg;
b) a beruházás legalább 25 százalékban saját forrásból valósul meg;
c) tevékenysége a 4. mellékletben meghatározott acélipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő
rész aláhúzandó.]
d) tevékenysége hajóépítő-ipari fejlesztésnek minősül / nem minősül; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
e) tevékenysége szénipar fejlesztéséhez tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
f) tevékenysége az 5. mellékletben meghatározott szintetikusszál-ipari tevékenységhez tartozik / nem tartozik;
[A megfelelő rész aláhúzandó.]
g) tevékenysége energiatermelést, energiaszolgáltatást és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló
beruházáshoz tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
h) tevékenysége a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az
1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termelését, feldolgozását és értékesítését szolgálja / nem szolgálja; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
i) a kérelem benyújtásakor nem áll az állami adó- és vámhatóságnál, az önkormányzati adóhatóságnál
nyilvántartott adótartozás - ide nem értve a késedelmi pótlék miatti tartozást - miatt az állami adó- és
vámhatóságnál, illetve az önkormányzati adóhatóságnál végrehajtási eljárás alatt;
j) nem áll felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt, illetve végelszámolását nem jelentette be a bírósághoz;
k) tevékenysége szállítást szolgáló beruházáshoz tartozik / nem tartozik; [A megfelelő rész aláhúzandó.]
l) a beruházás helyéül szolgáló ingatlan per- és igénymentes;
m) a kérelemben foglaltak megfelelnek a valóságnak;
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n) a kérelem benyújtásakor nem nehéz helyzetben lévő társaság;
o) a kérelem benyújtását megelőző két évben nem hajtott végre a támogatott létesítménybe irányuló
áttelepítést; és a kérelem benyújtásától kezdődő, a beruházás befejezését követő két évig tartó időszakban nem hajt
végre áttelepítést; [A megfelelő válasz aláhúzandó.]
p) a termelési folyamat lényegi változását eredményező támogatás esetén az elszámolható költségek
meghaladják / nem haladják meg az érintett tevékenységhez kapcsolódó eszközöknek a megelőző három adóévben
realizált értékcsökkenését; [A megfelelő válasz aláhúzandó.]
q) meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő kibővítését eredményező beruházás esetén
az elszámolható költségek összege legalább 200 százalékkal meghaladja /nem haladja meg a korábban már
használatba vett tárgyi eszközöknek és immateriális javaknak a beruházás megkezdése előtti adóévben
nyilvántartott együttes könyv szerinti értékét. [A megfelelő válasz aláhúzandó.]
V. A KÉRELEMHEZ CSATOLT MELLÉKLETEK
1. Létesítmény felvásárlása esetén a létesítmény bezárásáról a létesítmény igazgatósága (annak megfelelő
testület) által hozott határozat másolata.
2. Nagyberuházás esetén az érintett termék Prodcom besorolása [a 3924/91/EGK tanácsi rendeletben
meghatározott, ipari termékekre vonatkozó Prodcom-lista megállapításáról szóló bizottsági rendelet], illetve az
érintett szolgáltatás CPA besorolása [a termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul:
TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. április 23-i 451/2008/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet] a kérelem benyújtásakor hatályos bizottsági rendelet besorolása alapján.
3. A Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja alapján igényelt adókedvezmény esetében a fejlesztési program
részletes ismertetése.
4. Amennyiben az adózó által kért támogatás összege
a) magasabb, mint a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatás összege,
akkor az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló
659/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, 2004. április 21-i 794/2004/EK bizottsági rendeletben szereplő
adatok.
b) legfeljebb a 100 millió eurónak megfelelő forintösszegű nagyberuházáshoz adható támogatással egyező,
akkor a 3. melléklet csatolása.
5. A 3. § (9) bekezdésének alkalmazása esetén ismertesse, hogy milyen szerepet játszott a beruházás helyének
kiválasztásakor az igénybe vehető fejlesztési adókedvezmény és egyéb állami támogatások lehetősége.
6. Kérem, mutassa be, hogy az állami támogatások elmaradása esetén mely helyszínen valósulhatna meg a
tervezett beruházás. Továbbá kérem, hogy számításokkal alátámasztva mutassa be a megvalósítani tervezett
fejlesztési program költség-haszon elemzését.

Kelt: ...............................................
P. H.
................................................
aláírás”

3. melléklet a ………/2017. M(…
…)
A G .Y A
R KKorm.
Ö Z L Ö N Yrendelethez
• 2017. évi 210. szám
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3. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

,,1. melléklet a 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez

„1. melléklet a 165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez

Az adózó a beruházás tervezett kezdőnapja előtt nyilatkozik a következő adatokról:
A)

Bejelentés esetén:
1.

adózó azonosító adatai,

2.

a beruházással kapcsolatos adatok:
a.

beruházás megkezdésének és befejezésének tervezett napja,

b.

beruházás célja, jellege,

c.

elszámolható költséggel, adókedvezményi összeggel kapcsolatos adatok,

d.

a fejlesztési program részletes ismertetése a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja
alapján igényelt adókedvezmény esetében;

3.

az igénybevétel törvényi feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó adatok;

4.

jogszabályok által előírt nyilatkozatok.

B) Kérelem esetén:
1.

adózó azonosító adatai és bemutatása,

2.

a beruházással kapcsolatos adatok:
a.

beruházás megkezdésének és befejezésének tervezett napja,

b.

beruházás célja, jellege, tartalma,

c.

elszámolható költséggel, adókedvezményi összeggel kapcsolatos adatok,

d.

a fejlesztési program részletes ismertetése a Tao. törvény 22/B. § (1) bekezdés d) pontja
alapján igényelt adókedvezmény esetében;

3.

az igénybevétel törvényi feltételeinek teljesítéséhez kapcsolódó adatok;

4.

jogszabályok által előírt nyilatkozatok;

5.

tárgyi eszköz alapú beruházások költségelemeinek bemutatása;

6.

tárgyi eszköz alapú beruházások megvalósulásának ütemezése folyó áron;

7.

tárgyi eszköz alapú beruházások megvalósulásának ütemezése jelenértéken;

8.

munkahelyteremtő beruházások elszámolható költségének részletezése;

9.

az adókedvezmény igénybevételének tervezett ütemezése.

C) Nagyberuházás esetén az A) vagy B) pont szerinti adattartalom mellett:
a)

beruházás településenkénti adatai;

b)

megyei szintű összesítő adatok;

c)

megelőző háromszor háromszázhatvanöt napos időszak beruházásainak bemutatása.”
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4. melléklet a 395/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez

,,8. melléklet
a
„8. melléklet a 165/2014. (VII. 17.) Korm.
rendelethez

165/2014. (VII. 17.) Korm. rendelethez

Az adókedvezmény támogatástartalmának meghatározása

ahol

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑋𝑋𝑋𝑋 +

𝑋𝑋𝑋𝑋
𝑋𝑋𝑋𝑋
+
1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖



+⋯+

𝑋𝑋𝑋𝑋
1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖 

AJ - az igénybe vehető/az igénybe vett összes adókedvezmény jelenértéken

X1 - a kérelem, bejelentés adóévében igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron (ha az
adókedvezmény igénybevételének kezdő éve a kérelem, bejelentés adóévét követő adóév:
X1 = 0).
Xn - a kérelem, bejelentés adóévét követő n. adóévben igénybe vehető/igénybe vett adókedvezmény folyó áron
(ha az adott évben még nem veszi igénybe az adókedvezményt, az adott évre vonatkozó Xn=0)
i - a kérelem, bejelentés benyújtásakor érvényes diszkont kamatláb”

A Kormány 396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
egyes közigazgatási és rendészeti vizsgákkal kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont b) alpontjában,
a 2. alcím tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában,
a 3. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi
XLII. törvény 340. § 13. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak, aki
a) jogi képzési területen, valamint az államtudományi képzési területen belül az államtudományi és közigazgatási
felsőoktatás, a rendészeti felsőoktatás, vagy e szakoknak megfeleltethető, korábban létesített szakokon alap- vagy
mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett,
b) 2012. szeptember 1-jét követően
ba) katonai felsőoktatási területen alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett, vagy
bb) nemzetbiztonsági felsőoktatási területen alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett, vagy
bc) nemzetközi és európai közszolgálati felsőoktatási területen alap- vagy mesterképzésben, vagy e szakoknak
megfeleltethető alap- vagy mesterképzésben felsőfokú végzettséget szerzett.”

2. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(4) A kormánytisztviselő, köztisztviselő a munkáltató egyetértésével és támogatásával a (3) bekezdésben
minimálisan előírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési időszakban. A továbbképzési időszakra
a kormánytisztviselő, köztisztviselő számára előírt pontértéken felül megszerzett tanulmányi pontokból felsőfokú
végzettségűek esetében legfeljebb 32 pont, érettségi végzettségűek esetében legfeljebb 16 pont számítható be
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a következő továbbképzési időszakban előírt tanulmányi pontok javára, feltéve, ha a tanulmányi többletpontok
megszerzése a továbbképzési időszak utolsó 12 hónapjában történt.”
(2) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésében
az „a középfokú” szövegrész helyébe az „az érettségi” szöveg lép.

3. A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottságról, valamint a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági
névjegyzékről szóló 274/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról, valamint
a rendészeti alapvizsga vizsgabiztosi és a rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági névjegyzékről szóló 274/2012.
(IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § c)–e) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) rendészeti oktatási intézmény: a Hszt. hatálya alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy az irányítását,
felügyeletét ellátó miniszter által fenntartott rendészeti tárgyú szakképesítést nyújtó köznevelési vagy egyéb
képzést folytató intézmény, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, továbbá a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Karának jogelődje,
d) rendészeti szakképzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
alaptevékenységének ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú
szakképzettség,
e) rendészeti tárgyú szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, a rendvédelmi feladatokat ellátó
szervek alaptevékenységének ellátását szolgáló hivatásos szolgálati beosztás ellátására jogosító rendészeti tárgyú
szakképesítés, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vonatkozásában a szakképesítésnek nem minősülő
nemzetbiztonsági szaktanfolyami végzettség is.”
(2) Az R. 2. §-a a következő f ) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) központi szerv: a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium azon szervezeti egysége, amely
a rendészeti alap- és szakvizsgával kapcsolatos feladatokat látja el.”

4. §

(1) Az R. 4. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben foglalt rendészeti alapvizsga megszerzésének kötelezettsége alóli mentességet
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a 3. § (2) bekezdésben foglaltak szerint a kinevezési okmányban,
vagy ha a mentességre okot adó körülmény később következett be, a körülmények bekövetkezéséről való
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését előkészítő
humánigazgatási szakszolgálat a mentességi ok megállapíthatósága vonatkozásában a központi szerv
állásfoglalását kérheti. A központi szerv az állásfoglalásáról 15 napon belül tájékoztatja a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervet.”
(2) Az R. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv – a Hszt. 45. § (1) bekezdése alapján – a hivatásos állomány tagjának
kinevezési okmányában határozza meg a rendészeti alapvizsga letételének kötelezettségét.”

5. §

(1) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A rendészeti alapvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítő tananyagot a Rendészeti Alap- és Szakvizsga
Bizottság (a továbbiakban: RASZB) állítja össze, és a rendészetért felelős miniszter hagyja jóvá. A tananyagot
kétévente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző év november 30-áig a központi szerv által működtetett
Rendészeti Vezetőképzési, Továbbképzési és Vizsgaportálon (a továbbiakban: RVTV) közzé kell tenni.”
(2) Az R. 5. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A központi szerv az RVTV-n biztosítja a tananyaghoz történő elektronikus hozzáférést.”

6. §

(1) Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Rendészeti szakvizsgára önkéntesen a hivatásos állomány azon tagja jelentkezhet, aki
a) rendészeti szakképzettséggel, vagy
b) felsőfokú végzettséggel és rendészeti tárgyú szakképesítéssel
rendelkezik.”
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(2) Az R. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Rendészeti szakvizsgát tehet az a köztisztviselő, kormánytisztviselő vagy állami tisztviselő is, aki felsőfokú
végzettséggel, közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, vagy közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel
vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel és legalább három év közigazgatási gyakorlattal
rendelkezik.”
7. §

(1) Az R. 10. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Mentesül a rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alól, aki)
„b) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen BA fokozatú rendészeti szakképzettséget szerzett,
c) a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vagy jogelődjeinél MA fokozatú rendészeti szakképzettséget szerzett,”
(2) Az R. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt rendészeti szakvizsga megszerzésének kötelezettsége alóli
mentességet a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a rendészeti szakvizsgához kötött szolgálati beosztásba
helyezéssel egyidejűleg, vagy ha a 9. § (3) bekezdése szerinti esetben a mentességre okot adó körülmény később
következett be, a körülmény bekövetkezéséről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül. A munkáltatói
jogkör gyakorlójának döntését előkészítő humánigazgatási szakszolgálat a mentességi ok megállapíthatósága
vonatkozásában a központi szerv állásfoglalását kérheti. A központi szerv az állásfoglalásáról 15 napon belül
tájékoztatja a rendvédelmi feladatokat ellátó szervet.”

8. §		
Az R. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:
„(2) A rendészeti szakvizsga követelményrendszerén alapuló felkészítő tananyagot a RASZB határozza meg, és
a rendészetért felelős miniszter hagyja jóvá. A tananyagot kétévente felül kell vizsgálni, és a tárgyévet megelőző
év november 30-áig az RVTV felületén közzé kell tenni. A tananyag közzétételét követően a Rendészeti Szakvizsga
Vizsgabizottsági Névjegyzékben (a továbbiakban: vizsgabizottsági névjegyzék) szereplő személy továbbképzésen
köteles részt venni.”
9. §

(1) Az R. 16. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A beiskolázási vagy jelentkezési lapon meg kell jelölni a felkészítés kérelmezett időpontját, valamint a 10. §
(2) vagy (3) bekezdése szerinti részleges mentességet megalapozó végzettséget, vizsgát. A beiskolázási vagy
jelentkezési lapon meg nem jelölt mentességi kérelem utóbb már nem terjeszthető elő, kivéve, ha a hivatásos
állomány tagja a mentességre okot adó végzettséget a jelentkezést követően szerezte meg. Ebben az esetben
a hivatásos állomány tagja legfeljebb a vizsgát megelőző 35 nappal terjeszthet elő kérelmet a végzettséget
igazoló dokumentumok egyidejű csatolásával. Rendészeti szakvizsgára jelentkezés esetén meg kell jelölni továbbá
a választható vizsgatárgyak közül választott vizsgatárgyat.”
(2) Az R. 16. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A mentesítési kérelem tárgyában a RASZB a beiskolázási vagy jelentkezési lap nyilvántartásba vételétől
számított 30 napon belül határozattal dönt, amit 8 napon belül köteles megküldeni a kérelmezőnek. A döntés ellen
a kézhezvételtől számított 15 napon belül – a központi szervhez benyújtott, a rendészetért felelős miniszterhez
címzett – fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a rendészetért felelős miniszter 30 napon belül bírálja el.
A rendészetért felelős miniszter döntése ellen további jogorvoslatnak nincs helye.
(7) Az értékelés során a vizsga alól mentesített vizsgatárgyat rendészeti szakvizsga esetén kiválóan megfeleltnek,
rendészeti alapvizsga esetén megfeleltnek kell minősíteni.”

10. §		
Az R. 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A rendészeti szakvizsga a megkezdésétől számított két éven belül tehető le. A szakvizsga megkezdésének
időpontja minden esetben a felkészítés kezdőnapja. Az a vizsgázó, aki két éven belül nem fejezi be vizsgáit,
az addig sikeres részvizsga-eredményeit elveszti. Ha a vizsgázó két év alatt sem szerzi meg rendészeti szakvizsga
bizonyítványát, vizsgaeredményei törlése mellett újbóli felkészítésre köteles, és új jelentkezési lapot kell kitöltenie.”
11. §		
Az R. 19. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vizsgabiztosnak a felfüggesztéssel kapcsolatos döntésével szemben a vizsgázó 5 napon belül panasszal élhet
a RASZB-nál. A panasz benyújtásának a vizsga felfüggesztésére nincs halasztó hatálya.
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(5) A RASZB elnöke a panaszról 15 napon belül dönt. Ha a panasznak a RASZB elnöke helyt ad, akkor
az ismétlővizsga díját nem kell megfizetni, és a központi szerv köteles 30 napon belüli időpontra új időpontot
biztosítani a vizsgára. A felfüggesztés ügyében hozott döntés ellen további jogorvoslatnak nincs helye.”
12. §		
Az R. 13. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„13. Bizonyítványok
20. § (1) Az eredményes rendészeti alapvizsga letételéről kiállított bizonyítványt a RASZB elnöke, az eredményes
rendészeti szakvizsga letételét igazoló bizonyítványt a vizsgabizottság tagjai írják alá, és a RASZB bélyegzőjével
hitelesítik.
(2) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítvány pótlására – a vizsgajegyzőkönyv alapján – a központi szerv hiteles
bizonyítvány-másodlatot állít ki. A hiteles bizonyítvány-másodlat tartalma megegyezik az eredeti bizonyítvány
tartalmával.
(3) A kiállított bizonyítványok nyilvántartását a központi szerv végzi.”
13. §

(1) Az R. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Rendészeti szakvizsga vizsgabizottsági tagjának vizsgabizottsági névjegyzékben szereplő személy
(a továbbiakban: vizsgáztató) jelölhető ki. A vizsgabizottsági névjegyzék az alábbi szakterületenkénti bontásban
tartalmazza a vizsgáztatókat:
a) közigazgatási és integrált rendészeti szakterület,
b) büntetés-végrehajtási szakterület,
c) rendőrségi szakterület,
d) katasztrófavédelmi szakterület,
e) nemzetbiztonsági szakterület,
f ) adó- és vámigazgatási szakterület.”
(2) Az R. 23. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felvételét követően a vizsgáztatót a vizsgabizottsági névjegyzék öt évig tartalmazza. Az öt év lejárta előtt törölni kell
a vizsgáztatót a névjegyzékből)
„c) ha a vizsgabizottsági felkérésnek egymást követő három alkalommal – az akadályoztatás esetét kivéve – nem
tesz eleget, vagy ha a 11. § (2) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségének 4 hónapon belül nem tesz
eleget;”

14. §		
Az R. 16. alcíme a következő 25/A. §-sal egészül ki:
„25/A. § A rendészeti alap- vagy szakvizsgára történő felkészítésen oktatóként a vizsgabizottsági és a vizsgabiztosi
névjegyzékben szereplő személy működhet közre.”
15. §		
Az R. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„29. § (1) A rendészeti alap- és szakvizsgára történő felkészítést végző előadót – ha az nem a munkakörével vagy
szolgálati beosztásával járó, munkaköri leírásban rögzített feladata – felkészítési óradíj illeti meg. A felkészítési óradíj
a rendvédelmi illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 15%-a. A rendészeti szakvizsga
írásbeli feladatlapjainak és javítókulcsainak elkészítőit díj illeti meg, amely feladatlaponként – és a hozzá tartozó
javítókulcsonként – a rendvédelmi illetményalap társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének 100%-a.
(2) A rendészeti szakvizsga vonatkozásában a vizsgabizottság elnökét, tagját és jegyzőjét – ha az nem
a munkakörével vagy szolgálati beosztásával járó, munkaköri leírásban rögzített feladata – vizsgáztatási díj illeti
meg. Vizsgatárgyanként a megjelent vizsgázók után befizetett vizsgadíj társadalombiztosítási járulékkal növelt
összegének
a) 25%-a a bizottság elnökét,
b) 20–20%-a a két bizottsági tagot,
c) 15%-a a jegyzőt
illeti meg. A fennmaradó 20%-ot a vizsgáztatás dologi kiadásaira kell fordítani.
(3) A rendészeti alapvizsga vonatkozásában a vizsgabiztost vizsgáztatási díj illeti meg, amelynek mértéke
vizsgánként a megjelent vizsgázók után befizetett vizsgadíj társadalombiztosítási járulékkal növelt összegének
a 15%-a. A fennmaradó 85%-ot a vizsgáztatás dologi kiadásaira és az elektronikus vizsgáztatás költségeire kell
fordítani.
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(4) Ha a felkészítésre vagy a vizsgára a felkészítést végző előadó, a vizsgáztató, a vizsgabizottság elnöke, tagja,
a jegyző és a vizsgabiztos lakóhelyétől, valamint tartózkodási helyétől eltérő helységben kerül sor, őt a felkészítési
óradíj, illetve a vizsgáztatási díj mellett utazási költségtérítés is megilleti.
(5) A (4) bekezdés szerinti utazási költségtérítés elszámolása tömegközlekedési eszköz igénybevétele esetén
a menetjegy, saját gépjármű használata esetén a személyi jövedelemadóról szóló törvény, valamint a munkába
járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló kormányrendelet alapján történik. Vasút igénybevétele esetén
2. osztályú menetjegy számolható el.”
16. §		
Az R. a következő 34. §-sal egészül ki:
„34. § (1) A 2017. december 31-éig a vizsgabizottsági névjegyzék
a) határrendészeti-rendőrségi szakterületéhez besorolt vizsgáztatót 2018. január 1-jét követően a névjegyzék
rendőrségi szakterületéhez,
b) katasztrófavédelmi-tűzvédelmi szakterületéhez besorolt vizsgáztatót 2018. január 1-jét követően a névjegyzék
katasztrófavédelmi szakterületéhez
kell besorolni.
(2) A 2017. december 31-én a vizsgabizottsági névjegyzék
a) egészségügyi-pszichológiai,
b) gazdasági-pénzügyi, műszaki-technikai,
c) hivatali igazgatási-humánigazgatási,
d) migrációs
szakterületéhez besorolt személy vonatkozásában meg kell vizsgálni, hogy a vizsgabizottsági névjegyzéken szereplő
valamely más szakterülethez – a 23. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltak figyelembevételével – átsorolható-e, majd
nyilatkoztatni kell, hogy kéri-e a más szakterülethez történő besorolást. A vizsgáztató 23. § (1) bekezdése szerinti
szakterülethez történő átsorolásáról 2018. január 31-éig kell gondoskodni, vagy ha az átsorolás feltételei nem állnak
fenn, vagy a vizsgáztató ezt nem kéri, őt a vizsgabizottsági névjegyzékből törölni kell.”
17. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
18. §		
Az R.
a)
1. § (1) bekezdésében az „állománya – a szolgálati” szövegrész helyébe az „állományának tagja – szolgálati”
szöveg,
b)
4. § (1) bekezdés e) pontjában az „és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat” szövegrész helyébe
az „ , a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal” szöveg,
c)
6. § (5) bekezdésében és 15. § (4) bekezdésében a „vizsgabizonyítványt” szövegrész helyébe a „bizonyítványt”
szöveg,
d)
16. § (1) bekezdésében az „a 3. és 4. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „az RVTV felületén közzétett”
szöveg,
e)
16. § (1) bekezdésében az „az 5. és 6. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „az RVTV felületén közzétett”
szöveg,
f)
a 16. § (1) bekezdésében a „szervezeti egységen” szövegrész helyébe a „szakszolgálaton” szöveg,
g)
a 16. § (4) bekezdésében a „szervezeti egységek” szövegrész helyébe a „szakszolgálatok” szöveg,
h)
18. § (4) bekezdésében az „az eredeti vizsga” szövegrész helyébe az „a vizsga” szöveg,
i)
a 12. alcím címében a „Jogorvoslat” szövegrész helyébe a „Jogorvoslat a vizsgát követően” szöveg,
j)
21. § (1) bekezdésében a „vizsgabiztottság” szövegrész helyébe a „vizsgabizottság” szöveg,
k)
22. § (2) bekezdésében a „rendészetért felelős miniszterhez” szövegrész helyébe a „központi szerv
vezetőjéhez” szöveg,
l)
23. § (5) bekezdés a) pontjában az „öt” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
m)
25. § (2) bekezdésében a „RASZB” szövegrész helyébe a „központi szerv vezetője” szöveg,
n)
25. § (3) bekezdésében a „két év” szövegrész helyébe az „öt év” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti az R.
a)
8. § (4) és (5) bekezdése,
b)
13. §-a,
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c)
d)
e)
f)

18. § (2) bekezdésében az „Újabb halasztási kérelem esetén a megismételt vizsgára vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni.” szövegrész,
19. § (1) bekezdésében a „ , valamint a vizsgajegyzőkönyv” szövegrész,
23. § (4) bekezdés e) pontja,
3–6. melléklete.

4. Záró rendelkezések
20. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 396/2017. (XII. 13.) Korm. rendelethez
1. Az R. 2. melléklet II. része helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. VÁLASZTHATÓ VIZSGATÁRGYAK
II.1. BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a büntetés-végrehajtás intézményi
rendszeréről, szakmai területeiről, nemzetközi és hazai szabályozókról. A tananyag azokat az ismereteket,
módszereket rendszerezi, tartalmazza, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz a büntetés-végrehajtási
tevékenység különböző szakterületei közötti összefüggések felismerésére, értelmezésére, azokat egységes
feladatrendszerbe konvertálva alkalmazni munkája során.
A tantárgy elemei:
I. Bevezetés
II. Büntetés-végrehajtási jog
III. Büntetés-végrehajtási igazgatás
IV. A büntetés-végrehajtás gazdálkodása
V. Büntetés-végrehajtási biztonság
VI. Kriminálpedagógia és a büntetés-végrehajtás
VII. Büntetés-végrehajtási nevelés
VIII. Büntetés-végrehajtási pszichológia
II.2. KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A vizsgatárgy rendeltetése, hogy komplex ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a katasztrófavédelmi igazgatás
különböző, összetett szakmai területeiről. A tananyag rendszerezi a katasztrófavédelem, az iparbiztonság, a polgári
védelem és a tűzvédelem legfontosabb szakmai ismereteit, amelyek elsajátítása révén a vizsgázó képes lesz
a különböző szakterületek közötti összefüggések felismerésére és értelmezésére. A vizsgatárgy külön fejezetekben
részletezi az alapvető iparbiztonsági, polgári védelmi és tűzvédelmi ismereteket.
A tantárgy elemei:
I. Katasztrófavédelem
II. Iparbiztonság
III. Polgári védelem
IV. Tűzvédelem
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II.3. NEMZETBIZTONSÁGI IGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A vizsgatárgy rendeltetése az, hogy általános ismeretet nyújtson a nemzetbiztonsági rendszerrel összefüggő
kérdésekről. A vizsgázó ismerje a titkosszolgálati fogalmakat, képes legyen elhatárolni a különböző, kizárólag
a metodikájában hasonló tevékenységi köröket. A vizsgázó ismerje a vonatkozó jogi normákat. A vizsgázó képes
legyen egyértelműen megfogalmazni a szervezetek rendszerszintű elhelyezését, továbbá mind az öt szervezet
vonatkozásában ismerje a rendőrhatósággal történő együttműködési felületeket.
A tantárgy elemei:
I. Terrorelhárítási Központ
II. Alkotmányvédelmi Hivatal
III. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
IV. Nemzeti Védelmi Szolgálat
V. Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ
II.4. RENDŐRSÉGI IGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A tantárgy rendeltetése, hogy ismereteket nyújtson a vizsgázó számára a rendőrségi igazgatás főbb tevékenységi
területeiről és intézményrendszeréről. A tananyag azokat az irányítási, intézkedési, nyomozási eszközöket és
módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására a rendőri munka során a vizsgázónak akár parancsnokként,
akár végrehajtóként szüksége van. A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett felsőfokú ismeretekre
és a szakmai tapasztalatokra. Az ismeretanyag eredményes elsajátításával a vizsgázó átfogó, jól alkalmazható és
a rendőri vezetővel szemben elvárható, az összefüggéseket átlátó ismeretekkel fog rendelkezni.
A tantárgy elemei:
I. Közterületi rendőri tevékenység
II. Csapatszolgálati tevékenység
III. Határbiztonsági, határrendészeti rendszer
IV. A személyi szabadság korlátozás szabályai
V. Közlekedésrendészeti ismeretek
VI. Igazgatásrendészeti ismeretek
VII. Krimináltaktikai, kriminálmetodikai ismeretek
VIII. A rendőrség megelőzési feladatai
IX. Az Országgyűlési Őrség speciális feladatai
II.5. ADÓ- ÉS VÁMIGAZGATÁS
A vizsgatárggyal szembeni követelmény:
A tantárgy rendeltetése, hogy a vizsgázó rendszerszerű ismeretekkel rendelkezzen a vámhatóság
feladatrendszeréről, alapvető tevékenységéről, valamint lássa és értelmezni tudja a különböző szakmaspecifikus
területek egymáshoz való kapcsolódási pontjait, sorrendiségét. A tananyag azokat az adó-, vám- és bűnügyi
tevékenységgel kapcsolatos eszközöket és módszereket tartalmazza, amelyek alkalmazására a vámhatósági
munka során a pénzügyőrnek szüksége van. A vizsgatárgy tudásanyaga épít a korábban megszerzett ismeretekre,
a testületben szerzett szakmai tapasztalatra, és eredményes elsajátítása után a vizsgázó az adó-, a vám- és a bűnügyi
szakterületen egyaránt alkalmazható, vezetőtől elvárható ismeretekkel, tudással fog rendelkezni, amely kiterjed
a nemzeti, valamint az európai uniós szabályozásra és gyakorlatra.
A tantárgy elemei:
I. Jövedéki igazgatási feladatok
II. Környezetgazdasági igazgatási feladatok
III. Vámigazgatási feladatok
IV. Áruosztályozás és áruismereti feladatok
V. Büntető- és szabálysértési jogi feladatok”
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A Kormány 397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 116. §-a
a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami
tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány
kedvezményezett esetén támogatási előleg abban az esetben nyújtható, ha a kedvezményezett
a) az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával
rendelkezik, vagy
b) megítélt támogatásának összege nem éri el a százmillió forintot.”
(2) A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének legfeljebb)
„c) 100%-a az (1a) bekezdés szerinti kedvezményezettek esetén,”

2. §		
A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 66. alcíme a következő 201/T. §-sal egészül ki:
„201/T. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 397/2017. (XII. 13.)
Korm. rendelettel [a továbbiakban: 397/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseket a 397/2017.
(XII. 13.) Korm. rendelet hatálybalépését követően benyújtott előlegigénylésekre kell alkalmazni.”
3. §		
Hatályát veszti a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (3a) bekezdése.
4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 398/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete
a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló
184/2017. (VII. 5.) Korm. rendeletnek az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvénnyel összefüggő módosításáról
A Kormány a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény végrehajtásáról szóló 184/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Stt. Vhr.) 17. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és a statisztikai adatgyűjtést
szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni)
„j) elektronikus adatgyűjtő rendszer kötelező vagy választható használata esetén az elektronikus adatgyűjtő
rendszer megnevezését és elektronikus elérhetőségét,”
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(2) Az Stt. Vhr. 17. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai adatgyűjtés kérdőívének címoldalán és a statisztikai adatgyűjtést
szolgáló egyéb anyagon fel kell tüntetni)
„l) az adatszolgáltatás időpontját és – ha azt az elektronikus adatgyűjtést végző rendszer nem méri – a kitöltésre
fordított időt percben, valamint”
(3) Az Stt. Vhr. 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben előírt kérdőíven vagy törvényben
meghatározott módon, elektronikus úton teljesíthető.”
(4) Az Stt. Vhr. 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kitöltött kérdőíven megjelölt adatokat az adatszolgáltatón, adatátadón kívül csak a Hivatalos Statisztikai
Szolgálat adatfelvétel végrehajtásáért felelős tagja és a részére adatfeldolgozást végző szerv ismerheti meg.”
2. §		
Az Stt. Vhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § Ha a KSH adatfelvétele esetében az adatszolgáltató vagy – adatátvétel esetén – az adminisztratív adatok
kezelője az adatok benyújtására vagy – adatátvétel esetén – az adatok továbbítására maga helyett mást bíz meg
(adatbenyújtó), az erre vonatkozó meghatalmazást a KSH részére az első adatszolgáltatást vagy – adatátvétel
esetén – adatátadást megelőzően köteles megküldeni. A meghatalmazott eljárását úgy kell tekinteni, mintha
az adatszolgáltató vagy – adatátvétel esetén – az adminisztratív adatok kezelője járt volna el.”
3. §		
Hatályát veszti az Stt. Vhr. 14–16., valamint 19. §-a.
4. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló
10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet és a villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön
díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosításáról
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (5) bekezdés 1. és 3., valamint 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § a) és n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási
szabályairól szóló 10/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosítása
1. §		
A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak alkalmazási szabályairól szóló 10/2016.
(XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R1.) 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elosztó – a külön díjak meghatározásának keretszabályairól szóló rendeletben foglaltak szerint – külön díjat
kérhet a kiserőművi csatlakozást igénylőtől (a háztartási méretű kiserőmű kivételével) kiserőművenként
1. az igénybejelentésre vonatkozó tájékoztató elkészítéséért,
2. a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatáért és
3. a csatlakozási terv felülvizsgálatáért.”
2. §		
Az R1. 44. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha valamely elosztó esetében 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszak vonatkozásában az átviteli
rendszerirányító által előzetesen árengedményként kalkulált havi összeg meghaladta a tárgyhavi árengedmény
alapjául szolgáló tárgyhavi átviteli díj általános forgalmi adó és tárgyhavi árengedmény nélkül számított összegét,
akkor az átviteli rendszerirányító e különbözet összegét a 2017. január 1. és 2017. december 31. közötti időszak
vonatkozásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 81. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen
adja át legkésőbb 2018. március 31-ig az érintett elosztónak.”

2. A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló
15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelet módosítása
3. §

(1) A villamos energia rendszerhasználati díjak, csatlakozási díjak és külön díjak mértékéről szóló 15/2016. (XII. 20.)
MEKH rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az R2. 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezés
4. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,
elnök
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1. melléklet a 15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelethez
„1. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Az átviteli rendszerirányító és az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
1. Az átviteli rendszerirányító által alkalmazható átviteli díj
1.1. A villamos energia rendszert vételezésre használó rendszerhasználó esetében,
a)
ha az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nagyobb feszültségszinten
csatlakozik:				1,585 Ft/kWh,
b)
ha az az átviteli hálózatra – közvetlenül vagy közvetve – 132 kV-nál nem nagyobb feszültségszinten
csatlakozik:				1,865 Ft/kWh.
1.2. Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében:
3,328 Ft/kWh.
1.3. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezések mechanizmusára és az átviteli díjak szabályozásának
közös elveire vonatkozó iránymutatás megállapításáról szóló, 2010. szeptember 23-i 838/2010/EU bizottsági
rendelet végrehajtása érdekében az átviteli rendszerirányító által kötött szerződésben nem részes országba
(peremország) történő kiszállítás vagy onnan történő beszállítás esetében:
a)
az ENTSO-E által a honlapján, €/MWh-ban közzétett értéknek és
b)
a Magyar Nemzeti Bank tárgynapi hivatalos deviza középárfolyamának
szorzataként számított, Ft/kWh-ban kifejezett érték, melyet a nemzetközi órás menetrendek alapján ki-,
illetve beszállított villamos energia mennyisége után kell megfizetni.
1.4. Az 1.1–1.3. pontban nem említett más esetben: 0 Ft/kWh.
2. Az elosztók által alkalmazható rendszerhasználati díjak
2.1. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a villamos energia rendszert vételezésre használó
rendszerhasználó esetében alkalmazandó átviteli díj:
1,585 Ft/kWh.
2.2. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó
esetében, továbbá az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén alkalmazandó elosztási díjelemek:
A

1.

B

Elosztói

Elosztói

alapdíj

teljesítménydíj

forgalmi díj

Ft/kW/év

Ft/kWh

pont/év

E

F

Elosztói

Elosztói

meddő

veszteség

energia díj

díj

Ft/kVArh

Ft/kWh

2.

Nagyfeszültségű csatlakozás

205 164

1 452

0,13

2,20

0,15

3.

Nagy/középfeszültségű csatlakozás

102 576

5 016

0,50

2,67

0,24

4.

Középfeszültségű csatlakozás

102 576

8 400

1,23

2,67

0,81

5.

Közép/kisfeszültségű csatlakozás

6.

2.4.

D

Elosztói

Ft/csatlakozási

2.3.

C

5.1.

profilos (KÖF/KIF I.)

3 420

–

6,01

3,69

1,55

5.2.

idősoros (KÖF/KIF III.)

34 188

8 592

2,15

3,69

1,55

Kisfeszültségű csatlakozás
6.1.

profilos (KIF I.)

1 446

0

9,37

3,69

2,40

6.2.

vezérelt (KIF II.)

474

–

3,53

–

1,79

6.3.

idősoros (KIF III.)

34 188

7 596

3,48

3,69

2,40

A profilos felhasználók esetében a 2.1. és 2.2. pont szerinti díjakon túlmenően alkalmazandó elosztói
menetrend-kiegyensúlyozási díj – a csatlakozási pont feszültségszintjétől függetlenül –
a)
vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén:			
0,27 Ft/kWh,
b)
nem vezérelt ellátás (csatlakozás) esetén:		
0,40 Ft/kWh.
A közvilágítási elosztó hálózatra csatlakozó felhasználók esetében, a 2.1–2.3. pont szerinti díjakon túlmenően
alkalmazandó közvilágítási elosztási díj:			
9,37 Ft/kWh.”
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2. melléklet a 15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelethez
„2. melléklet a 15/2016. (XII. 20.) MEKH rendelethez

Kiegyenlítő fizetések
Az átviteli rendszerirányító – a VET 142. § (6) bekezdése, 143. § (6) bekezdése és 144. § (2) bekezdése szerinti
kiegyenlítő fizetések érdekében az Áralkalmazási rendeletben szabályozott áralkalmazási feltételeknek
megfelelően – azon bevételi részt, amelyet
a)
az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díjnak az 1.1. pont a) alpont szerinti díjat meghaladó része és
b)
az 1. melléklet 1.2. pontja szerinti díj fizetésének alapjául szolgáló, az Áralkalmazási rendelet 13. §
(2) bekezdésében meghatározott villamosenergia-mennyiség
szorzatának megfelelő mértékben kap, a következő arányok szerint köteles – utólag adott árengedmény jogcímen –
megosztani az elosztók között.

1.

A

B

Elosztó

Részarány

2.

NKM Áramhálózati Kft.

3.

ELMÜ Hálózati Kft.

13,4%
0%

4.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

22,8%

5.

E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.

22,8%

6.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

24,9%

7.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

16,1%

8.

Összesen

100,0%
”

3. melléklet a 15/2017. (XII. 13.) MEKH rendelethez
Az R2. 4. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14–16. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

1.

(A

B

C

Szolgáltatás

A külön díj mértéke

A külön díj

az elosztói alapdíj

felszámításának

százalékában

alapja)

„
14.

A kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű kiserőmű
kivételével – a csatlakozásra vonatkozó igénybejelentésre adott
tájékoztató elkészítéséért (kiserőművenként)

400

eset

15.

A kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű kiserőmű
kivételével – a csatlakozásra vonatkozó megvalósíthatósági
tanulmány felülvizsgálatáért (kiserőművenként)

500

eset

16.

A kiserőművi csatlakozást igénylőtől – a háztartási méretű
kiserőmű kivételével – a csatlakozásra vonatkozó csatlakozási terv
felülvizsgálatáért (kiserőművenként)

500

eset

”
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelete
a rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet módosításáról
A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A. § 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A rendszerüzemeltetési díjból származó árbevétel megosztására vonatkozó kiegyenlítő fizetésekről szóló
1/2015. (II. 13.) MEKH rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
2. §		
Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Dorkota Lajos s. k.,

		

elnök

1. melléklet a 16/2017. (XII. 13.) MEKH rendelethez
„2. melléklet az 1/2015. (II. 13.) MEKH rendelethez

A 8. § (4) bekezdés szerinti, a kapacitásdíjból származó előzetes havi kiegyenlítő fizetések mértéke

1.

A)

B)

A 2. § (4) bekezdés a) pontja szerint

A 2. § (4) bekezdés b) pontja szerint

befizetésre kötelezett

kifizetésre jogosult

2.

Engedélyes megnevezése

FGSZ Földgázszállító Zrt.

Magyar Gáz Tranzit Zrt.

3.

Kiegyenlítő összeg mértéke, Ft

324 825 000

–324 825 000
”
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 29/2017. (XII. 13.) OGY határozata
az Európai Parlament Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben*
1. Az Európai Parlament 2017. november 16-án határozatot hozott a Soros-terv végrehajtásáról: a bevándorlók
befogadására és szétosztására irányuló rendeleti javaslatról.
Ez a határozat felháborító, ezért elutasítjuk.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy állandó betelepítést és kötelező szétosztást indítsanak el
az európai nemzetek kárára. Bevándorlók állandó behozatala és kötelező kvóta alapján történő szétosztása
visszafordíthatatlanul megváltoztatná Európa jövőjét és kultúráját.
A magyar Országgyűlés elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását, és a csoportban történő áthelyezést.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy jogköröket adjanak át a bevándorlást támogató Soros szervezeteknek,
annak érdekében, hogy részt vegyenek a bevándorlók behozatalában és szétosztásában.
A magyar Országgyűlés elutasítja, hogy a tagállamok megbüntetésével kényszerítsék ki a bevándorlók befogadását.
A magyar Országgyűlés felhívja a figyelmet arra, hogy a schengeni külső határvédelemi kötelezettség egyes
tagállamok általi be nem tartása nem teremthet alapot arra, hogy a jogsértők szolidaritásra hivatkozva követeljék
a határvédelem hiánya miatt érkezett bevándorlók államok közötti szétosztását.
A magyar Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, valamint
a magyar emberek népszavazáson kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.
A magyar Országgyűlés felszólítja Magyarország Kormányát, hogy ne engedjen az Európai Parlament és az uniós
bürokrácia nyomásának, védje meg hazánk alapszerződésekben garantált jogait, utasítsa el a Soros-tervet,
és folyamatosan tájékoztassa Magyarország polgárait a Soros-terv végrehajtásának állásáról és a kormány
Magyarország védelmét célzó tervezett és folyamatban lévő intézkedéseiről.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 30/2017. (XII. 13.) OGY határozata
a Magyar Sport Napjáról, a Magyar Parasport Napjáról és a Magyar Diáksport Napjáról**
Magyarország Országgyűlése – a sportolók, a parasportolók és a hallássérült sportolók megbecsülése érdekében – felismerve és
tudva azt, hogy a sport, a parasport és a siketsport presztízsének emelését minden eszközzel segíteni kell, valamint azért, hogy
minél több diákot rendszeres testmozgásra ösztönözzön,
1. a Magyar Athletikai Club által Budapesten 1875-ben megrendezett első szabadtéri sportverseny évfordulóját,
május 6-át a Magyar Sport Napjává,
2. a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Club 1970-ben történt megalakulásának napját, február 22-ét a Magyar
Parasport Napjává,
3. a Siketek Sport Club 1912-ben történt megalakulásának napját, június 2-át a Magyar Siketsport Napjává,

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. szeptember utolsó péntekét a Magyar Diáksport Napjává
nyilvánítja.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 31/2017. (XII. 13.) OGY határozata
a hazatérés falvairól*
Az Országgyűlés elismerve és méltányolva azt a páratlan erőfeszítést, amelyet dr. Krepuska Géza professzor, Lipthay B. Jenő,
a salgótarjáni Rimamurányi Vasmű Rt. igazgatója és dr. Auer Pál jogi szakértő, továbbá neves és ismeretlen nevű társaik fejtettek
ki az 1920-as trianoni döntéssel Csehszlovákiához csatolt Somoskő és Somoskőújfalu települések Magyarországhoz való
visszacsatolása végett, a következő határozatot hozza:
1. Az Országgyűlés Somoskő és Somoskőújfalu települések 1924. február 15-én megvalósult Magyarországhoz való
visszacsatolását örök emlékezetül határozatba iktatja, és Somoskő és Somoskőújfalu településeknek a „Hazatért falu”
(„Pagi ad Patriam reversi”) címet adományozza.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 32/2017. (XII. 13.) OGY határozata
a Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati
normakontroll körében címmel benyújtott beszámolójának elfogadásáról**
Az Országgyűlés a Kúria elnökének a Kúria 2016. évi tevékenységéről a jogegység biztosítása és az önkormányzati
normakontroll körében címmel benyújtott beszámolóját elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyűlés 33/2017. (XII. 13.) OGY határozata
az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolója elfogadásáról*
Az Országgyűlés az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 34/2017. (XII. 13.) OGY határozata
az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**
Az Országgyűlés az ügyészség 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

Földi László s. k.,

Szávay István s. k.,

az Országgyűlés jegyzője

az Országgyűlés jegyzője

* A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2017. december 12-i ülésnapján fogadta el.

A Kormány 1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a XXXI. Központi Statisztikai Hivatal költségvetési fejezetek közötti
előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet
XI. Miniszterelnökség fejezet, 1. Miniszterelnökség cím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XXXI. Központi Statisztikai
Hivatal fejezet, 1. Központi Statisztikai Hivatal cím javára 53 760 022 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Központi Statisztikai Hivatal elnöke
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XI. Miniszterelnökség
XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási
egyedi
azonosító
294502

007087

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI

XXXI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

1

K1
K2
K3

1

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási
egyedi
azonosító

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

forintban
A módosítás jogcíme

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
K1
K2
K3
a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-44 313 800
-9 132 722
-313 500

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
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1. melléklet az 1951/2017. (XII. 13.) Korm. határozathoz

44 313 800
9 132 722
313 500
forintban

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban

Államháztartási
egyedi
azonosító

294502
007087

Fejezet Cím Alcím
szám szám szám

XI
XXXI.

Jog- Jog- Kiemelt Fejezet
cím
cím
előir.
név
csop. szám szám
szám

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

1

Miniszterelnökség
Miniszterelnökség

1

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az előirányzatmódosítás érvényessége:

a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Jogcím
név

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
Fejezetet irányító szerv
1 példány
időarányos
Állami Számvevőszék
1 példány
teljesítményarányos
Magyar Államkincstár
1 példány
egyéb: azonnal
Nemzetgazdasági Minisztérium
2 példány
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/ határozat száma

-53 760 022
53 760 022

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Összesen
53 760 022

I.n.év

II. n.év

III.n.év

IV.n.év
53 760 022
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A Kormány 1952/2017. (XII. 13.) Korm. határozata
a közfoglalkoztatás 2018. évi céljairól és a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt települések
meghatározásáról
1. A Kormány a közfoglalkoztatás 2018. évi céljaiként
a)
az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzését;
b)
a mezőgazdasági idénymunka szezonálisan kiugró munkaerő-szükségletének rugalmas módon történő
kiszolgálását;
c)
a Start-munkaprogram folytatását, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítását az alacsony
iskolai végzettségű és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára;
d)
az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő,
foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult
álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott
munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű
álláskeresők, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés”
programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelését, figyelembe
véve az álláskeresők ügyfélkategorizálási rendszerben történt besorolását;
e)
a közfoglalkoztatással érintettek, különösen a c) pontban meghatározott célcsoportok – azon belül is
kiemelten a hátrányos helyzetű, 16–18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább
szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél
szélesebb körben való hozzáférését;
f)
az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok
támogatását;
g)
a természeti és épített környezet védelmét, a kulturális örökség elemeinek megóvását, a gondozatlan
sírkertek rekonstrukciójának elősegítését, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat
környezetének tisztántartását, karbantartását;
h)
a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítását, e tekintetben
az önellátó, önfenntartó települések kialakítását;
i)
a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség
komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítását, e szervezetek által
kezdeményezett, településfejlesztéshez, szociális ellátáshoz kapcsolódó kezdeményezések támogatását
a közfoglalkoztatás biztosításával, helyi szociális igényekhez kapcsolódó fejlesztések támogatásával;
j)
a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető,
a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi
sajátosságokat figyelembe vevő, a korábbi években a közfoglalkoztatás keretében megvalósított fejlesztések
fenntartását, szükség esetén fejlesztését;
k)
a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítését;
l)
a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítését;
m)
a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak
bevonását;
n)
a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban
lévő területek tisztántartását;
o)
a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartását;
p)
a parlagfű elleni védekezés megvalósítását az állami és önkormányzati fenntartású földterületeken;
q)
a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem
által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítását;
r)
az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítését, valamint
a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani
támogatását, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítését;
s)
a vidék lakosságmegtartó képességének növelését
határozza meg.
2. A Kormány a közfoglalkoztatás szempontjából kiemelt településeknek minősíti a kedvezményezett települések
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. mellékletében szereplő
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településeket, valamint a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. és
6. mellékletében szereplő, továbbá a regionális szempontból kedvezményezett járások településeit.
3. A Kormány egyetért azzal, hogy 2018. évi járási startmunka mintaprogramokat a mezőgazdasági munkákhoz,
a vegetációs időszakhoz igazítva március hónapban el kell indítani, és a folyamatos működtetést a közfoglalkoztatói
igényeknek megfelelően, de legfeljebb 12 hónapon keresztül biztosítani kell.
4. Hatályát veszti az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről szóló 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat
a)
1. pont e) alpontja;
b)
16. pontja;
c)
17. pontja.
5. Ez a határozat 2018. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozata
a Dagály Strandfürdő felújítását szolgáló kormányzati intézkedésekről
A Kormány
1. egyetért a Dagály Strandfürdő felújításának – költséghatékonyabb üzemeltetést és szolgáltatási színvonalnövekedést elősegítő, a részére bemutatott előterjesztésben foglaltak szerinti – műszaki tartalombővítésével;
2. az 1. pontban foglaltak megvalósítása érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. §
(2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
a)
100 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről
szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és
ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 3. A FINA
Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság budapesti megrendezéséhez szükséges egyes
létesítmény-fejlesztések kiadásai jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal és
ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport, 4. Dagály
Strandfürdő felújítása jogcím javára,
b)
1 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal
és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport,
7. Budapesti konferencia-központ megvalósítása jogcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Ingatlanokkal
és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás jogcímcsoport,
4. Dagály Strandfürdő felújítása jogcím javára
az 1. melléklet szerint.
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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1. melléklet az 1953/2017. (XII. 13.) Korm. határozathoz
XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

XLIII.

Alcím
szám

2

1

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

1

351506

3

352006

7

358628

4

K3
K6
K6

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások
Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás
A FINA Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
budapesti megrendezéséhez szükséges egyes létesítményfejlesztések kiadásai
Dologi kiadások
Budapesti konferencia-központ megvalósítása
Beruházások
Dagály Strandfürdő felújítása
Beruházások

Módosítás
(+/-)

Forintban

A módosítás
következő
évre áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/
határozat száma

I. n.év

II. n.év

-100 000 000
-1 000 000 000
1 100 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

BEVÉTEL

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat
neve

Forintban

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Az előirányzatmódosítás érvényessége:
Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Fejezet
Állami Számvevőszék
Magyar Államkincstár
Nemzetgazdasági Minisztérium

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat
neve

A módosítás jogcíme

Forintban

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
1 példány
időarányos
1 példány
teljesítményarányos
1 példány
egyéb:
azonnal
2 példány

Összesen
1 100 000 000

III. n.év

IV. n.év
1 100 000 000
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A Kormány 1954/2017. (XII. 13.) Korm. határozata
az európai uniós programok likviditási hiányának további kezeléséről
A Kormány
1. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 17. §-a
és a 4. mellékletében foglalt táblázat 131., 145., 146. és 148–151. sora alapján a strukturális és kohéziós
támogatásokból megvalósuló európai uniós programok finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében
jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
a)
6. Egyéb uniós előirányzatok alcím,
b)
7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 8. Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő
támogatása jogcímcsoport,
c)
9. 2014–2020 közötti kohéziós politikai operatív programok alcím,
d)
10. Európai Területi Együttműködés (2014–2020) alcím és
e)
12. Vidékfejlesztési és halászati programok 2014–2020 alcím
az európai uniós programok likviditási hiányának kezeléséről szóló 1500/2017. (VIII. 11.) Korm. határozat
1. pontjában meghatározott összegen felül további, összesen 150 000 millió forint összeggel történő túllépését
az európai uniós támogatások Európai Bizottság általi átutalását követően a beérkező uniós források megfelelő
előirányzaton történő bevételi elszámolására és a megnyitott előirányzat-felhasználási keret visszarendezésére
vonatkozó kötelezettség mellett,
Felelős:
nemzetgazdasági miniszter
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy az 1. pont szerinti előirányzat-túllépés összegét ütemezetten,
a kifizetésekhez igazodva használja fel.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A miniszterelnök 125/2017. (XII. 13.) ME határozata
az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek
területén létrehozására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek az Egyezmény Magyarország Kormánya és Kuvait Állam Kormánya között a kultúra és a művészetek
területén (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon
részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi
minisztert, hogy az Egyezmény létrehozását követően az Egyezmény szövegének végleges megállapítására való
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A miniszterelnök 126/2017. (XII. 13.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására
adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter, valamint az igazságügyi miniszter előterjesztése alapján
1. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Magyarország Kormánya és
a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi együttműködési keretprogram
kialakításáról szóló megállapodás szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történő – végleges megállapítására;
2. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a megállapodás szövegének végleges megállapításához
szükséges meghatalmazási okiratot adja ki;
3. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, hogy a megállapodás
kihirdetéséről szóló kormányrendelet tervezetét a megállapodás szövegének végleges megállapítását követően
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 127/2017. (XII. 13.) ME határozata
Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti pénzügyi
együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás létrehozására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Srí Lanka-i Demokratikus Szocialista Köztársaság Kormánya közötti
pénzügyi együttműködési keretprogram kialakításáról szóló kötött segélyhitel megállapodás (a továbbiakban:
Megállapodás) létrehozásával;
2. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a külgazdasági és külügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások
eredményeként előálló szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
4. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás létrehozásához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
5. felhívom a külgazdasági és külügyminisztert és az igazságügyi minisztert, hogy a Megállapodás létrehozását
követően a Megállapodás szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét
haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.

