nyilván-
tartási 
száma
Adatgyűjtés 	- Adatátvétel

cím
adatkör
Belügyminisztérium
1219
Tűzeseti és műszaki mentési statisztika
(1) Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
(2) Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
(3) Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban
1222
Személy- és járműforgalmi jelentés
A határokon átkelő járművek és személyek száma szerinti adatok
1224
Közlekedésrendészeti statisztika
(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntetőfeljelentések száma
(3) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(4) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági jelzések száma
(5) Objektív felelősség alapján folytatott eljárások
(6) A közúti áru-, személyszállítást végző járművezetők vezetési és pihenőidejével, a menetíró készülékekkel és az adatrögzítő lapokkal kapcsolatos adatok [Kkt. 20. § (1) bekezdés c), d) pontok]
(7) Közlekezési bírságok [Kkt. 20. § (1) bekezdés k) pont]
(8) Egyéb előírások [Kkt. 20. § (1) bekezdés a), b), f) g), h), i) j) pontok]
(9) Ittasság ellenőrzések száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Propaganda tevékenység
(12) Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
(13) Légirendészeti tevékenység
(14) Vízirendészeti tevékenység
1225
Közbiztonsági tevékenységi statisztika
(1) Szabálysértési feljelentések száma
(2) Büntető feljelentések száma
(3) Helyszínen elvett vezetői engedélyek, hatósági engedélyek száma
(4) Helyszíni bírságolások (fő, forint)
(5) Alkoholszonda vizsgálatok
(6) Személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések (elfogás, előállítás, elővezetés, biztonsági intézkedés, kijózanító állomásra szállított túlittas személy)
(7) Kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozó adatok
(8) Megtalált körözött gépjárművekkel összefüggő adatok
(9) Megkeresések alapján tett intézkedések (bűnügyi megkeresések, nem bűnügyi megkeresések, nyílt rendőri információk, lakcímkutatások) száma
(10) Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
(11) Propaganda tevékenység
(12) Fogolyőrzés és -kísérés biztonsága
(13) Fokozott ellenőrzések, rendezvénybiztosítások, átkísérések, helyszínbiztosítások, rendőri csapaterő alkalmazása
(14) Egyéb tevékenységi adatok (gépkocsizó járőrszolgálat intézkedései, ellenőrzések során, illetve személyekkel szemben tett intézkedések, közúti balesetek, helyszínén tett intézkedések, igazoltató lap kitöltése)
(15) A légi rendészeti szervek egyes tevékenységei (szabálysértési feljelentések, szignalizáció, büntetőeljárásra javaslat)
1226
Bűnügyi ügyforgalmi statisztika
(1) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések
(2) A büntetőfeljelentések tárgyában tett intézkedések bűncselekmény- főcsoportok szerint
(3) Nyomozás elrendelések
(4) Feljelentés elutasítások
(5) Folyamatban maradt nyomozások időtartam szerint
(6) Folyamatban maradt nyomozások időtartama bűncselekmény főcsoportok szerint
(7) További nyomozási cselekmények
(8) Nyomozásbefejezések a büntetőeljárás időtartama és bűncselekmény-főcsoportok szerint
(9) Nyomozásbefejezések szolgálati ágak és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(10) Nyomozásbefejezések a befejezés módja és bűncselekmény- főcsoportok szerint
(11) Szignalizációk és a szignalizációra okot adó mulasztások száma
(12) Körözés elrendelések
(13) Elfogatóparancs alapján, eltűnés miatt elrendelt körözések
(14) Körözött személyek elfogása, tartózkodási helyének megállapítása
(15) Elfogatóparancs alapján elfogott személyek száma
(16) Eltűnés miatt felkutatott személyek száma
(17) Őrizetbe vételek, öngyilkosságok, üzemi balesetek, bűnügyi megkeresések száma
(18) Figyelmeztető levelek tárgyuk szerint, kezdeményező szolgálat szerint
(19) Rendőri szervekhez érkezett tulajdon elleni szabálysértési feljelentések száma
(20) Rendőri intézkedések a tulajdon elleni szabálysértési feljelentések alapján megyénként és tényállások szerint
1228
Egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika (BM és a Legfőbb Ügyészség közös adatgyűjtése)
(1) Nyomozó hatóságok és eljáró ügyészségek megnevezése
(2) Bűncselekmények száma és megnevezése
(3) Bűncselekmények büntetőtörvény szerinti minősítése
(4) Bűncselekmények stádiuma
(5) Büntetőeljárást kezdeményezők
(6) A büntetőeljárás érdemi befejezésére vonatkozó adatok
(7) A bűncselekmények elkövetésének idejére, a feljelentés idejére, a feljelentés elutasítás, a nyomozáselrendelés és a nyomozásbefejezés idejére vonatkozó adatok
(8) Bűncselekmény elkövetésének szervezettségére vonatkozó adatok
(9) Bűncselekmények elkövetésének helyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(10) A bűncselekmény elkövetésének, helyszínére, módszerére, eszközére, tárgyára, valamint az elkövetési magatartásra vonatkozó adatok
(11) Bűncselekmények természetes személy sértetteire vonatkozó adatok (természetes személy sértettek kilétének megállapíthatósága, száma, neme, állampolgársága, életkora, foglalkozása, a bűncselekmény helyén tartózkodásának a jellege)
(12) A bűncselekmény természetes személy sértetteivel összefüggő oksági tényezőkre vonatkozó adatok
(13) A bűncselekmény jogi személy sértetteire vonatkozó adatok (a jogi személy sértett gazdasági tevékenysége ágazati osztályozás szerint)
(14) Az elkövető és a sértett kapcsolatára vonatkozó adatok
(15) A bűncselekménnyel okozott kárra, vagyoni hátrányra, a bűncselekmény elkövetési értékére, az adóbevétel csökkenés mértékére és a megtérülésre vonatkozó adatok
(16) A bűncselekmény elkövetőinek számára vonatkozó adatok
(17) A bűncselekmény elkövetőinek állampolgárságára vonatkozó adatok
(18) A bűncselekmény elkövetői alakzatára vonatkozó adatok (tettesség, közvetett tettesség, közvetlen tettesség, társtettesség, részesség, bűnszövetségi tagság, bűnszervezeti tagság, csoportosság)
(19) A bűncselekmény elkövetőinek családi állapotára vonatkozó adatok
(20) A bűncselekmény elkövetőinek iskolai végzettségére vonatkozó adatok
(21) A bűncselekmény elkövetőinek foglalkozására vonatkozó adatok
(22) A bűncselekmény elkövetőinek lakóhelyére vonatkozó adatok (közigazgatási helység+külföldi államok)
(23) A bűncselekmény elkövetőinek a bűncselekmény elkövetése helyén tartózkodása jellegére vonatkozó adatok
(24) A bűncselekmény elkövetőinek előéletére vonatkozó adatok (büntetlen előéletű, intézkedés hatálya alatt áll, büntettet előéletű)
(25) A bűncselekmény elkövetőivel összefüggő oksági tényezőkre vonatkozó adatok
(26) A kábítószerek fajtájára és típusára vonatkozó adatok
(27) A bűncselekmény (büntetendő cselekmény) gyermek- vagy fiatalkorú elkövetőjével összefüggő adatok (tartózkodási hely, veszélyeztetettkénti nyilvántartásra vonatkozó adatok, társas elkövetésre vonatkozó adatok)
1740
A megelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája
Katasztrófavédelmi Kirendeltségek
(1) Ellenőrzések megoszlása
(2) Közérdekű bejelentések, panaszügyek
(3) Hatósági ügyek megoszlása
(4) Létesítési és használatbavételi szakhatósági ügyek megoszlása
(5) Kezdeményezett szankciók megoszlása
(6) Tűzvédelmi szakértő kirendelése
(7) Tűzvédelmi ügyben tartott konzultáció
Fővárosi és Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok:
(8) Ellenőrzések megoszlása
(9) Hatósági ügyek megoszlása
(10) Szakhatósági ügyek megoszlása
(11) Szakvélemények száma
(12) Rendezési terv egyeztetések száma
(13) Szakértői közreműködés
(14) Jogorvoslati eljárásban közreműködés
(15) ADR előírások érvényesítésére tett intézkedések
(16) Tűzvizsgálati tevékenység
(17) Elrendelt lakosságvédelmi intézkedések megoszlása
(18) Önkéntes és köteles polgári védelmi szervezetek alkalmazásának száma
1741
Beépített tűzvédelmi berendezések
(1) Adott évben használatba vett tűzoltó/tűzjelző berendezések megoszlása
(2) Befogadó intézmény tűzveszélyességi osztálya, rendeltetési kategóriája, tűzoltósággal való kapcsolat típusa
(3) Védelem foka, berendezés fajtája, tűzjelző típusa, vezérlő funkciója
(4) Oltórendszer vezérlése, oltóanyag mennyisége, típusa
(5) Jelzésadók, szórófejek, fúvókák adatai, jelzésadók száma
(6) Kiegészítő berendezésekre vonatkozó információk

