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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

1224

a tárgyévet követő február 18.

AGY Havonkénti

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

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
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 mezőgazdasági vízhasználat és
vízszolgáltatás

AGY Eseményhez kötődő

rendőrség ügyészség Nemzeti Adó-és Vámhivatal

a tárgyidőszakot követő ötödik
munkanap

AGY Évenkénti

1375

A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek
valamint megfigyelő-kutak üzemi figyelési
tevékenysége

AGY Évenkénti

1376

A közműves vízellátási és csatornázási
AGY Évenkénti
tevékenységek főbb műszaki-gazdasági adatai

1378

Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d
frissvíz használatot elérő ipari jellegű
vízhasználók víztermelési és vízkezelési
adatai
A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe
történő vízbevezetések adatai

AGY Évenkénti

1.) regionális vízművek, vízitársulatok,
mezőgazdasági vízhasználatra vízjogi engedéllyel
rendelkező engedélyesek 2.) vízügyi
igazgatóságok
azon vízbázisok üzemeltetői, amelyeknél az
átlagos víztermelés mennyisége (Q) nagyobb, mint
100 m3/nap, továbbá a 10 m3/napnál többet
kitermelő ivóvízszolgáltatók, valamint a vízügyi
igazgatóságok által kijelölt víztermelők
víz- és csatorna-közműveket üzemeltető állami,
önkormányzati és társasági tulajdonban lévő
gazdasági szervezetek
az 5 m3/h teljes, illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő gazdasági tevékenységet
folytató, kijelölt vízhasználók

1740

A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő
statisztikája

AGY Évenkénti

1741

Beépített tűzvédelmi berendezések

AGY Évenkénti

2349

Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó
felügyelői tevékenységről

az 500 m3/év feletti mennyiségű felszíni vízkivételre
vagy felszíni vizekbe történő kibocsátásra vízjogi
engedéllyel rendelkező egyedi vízhasználók,
vízszolgáltató vállalkozások, vízügyi igazgatóságok
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

1373

1694

AGY Évenkénti

AÁ Félévenkénti

692/2011/EU

Rendelet

1.) a tárgyévet követő január
31.
2.) a tárgyévet követő március
31.
a tárgyévet követő március 31.

692/2011/EU

Rendelet

VízhasználatOnline

2000/60/EK
2006/118/EK

Irányelv
Irányelv

VízhasználatOnline

a tárgyévet követő március 31.
a tárgyévet követő április 30.

91/271/EGK
98/83/EK
2014/431/EU
2000/60/EK

Irányelv
Irányelv
Határozat
Irányelv

a tárgyévet követő január 31.

2000/60/EK

Irányelv

a tárgyidőszakot követő hó 5.

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

Viziközmű-Online

VízhasználatOnline

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök

.

nyilvántartási
száma

Adatgyűjtés

- Adatátvétel

c í m
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Belügyminisztérium
1219 Tűzeseti és műszaki mentési statisztika

(1)
(2)
(3)

Műszaki mentések száma területi egységek és a műszaki mentések helye szerint
Tűzesetek száma területi egységek és a tűz helye szerint
Tűzesetek, műszaki mentések során megmentett, megsérült, meghalt személyek száma terület szerinti megoszlásban

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
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]
Alkoholos állapot vizsgálat
Közlekedési ellenőrző tevékenység (forgalom- és műszaki ellenőrzés)
Egyéb tevékenységi adatok (közúti balesetek helyszínén tett intézkedések, helyszínbiztosítások)
Légirendészeti tevékenység
Vízirendészeti tevékenység

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
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)

.
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Belügyminisztérium
1226 Bűnügyi ügyforgalmi statisztika

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

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
Elrendelt őrizetbe vételek száma (bűnügyi, közbiztonsági, szabálysértési)
Elrendelt előzetes letartóztatások száma
Elrendelt lakhelyelhagyási tilalmak száma
Elrendelt házi őrizetek száma

(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Elrendelt távoltartások száma
Elrendelt megelőző távoltartások és ideiglenes megelőző távoltartások száma
Elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelések száma
Elrendelt körözések száma tárgykörök és kibocsátó szervek szerinti bontásban
Folyamatban levő körözések száma tárgykörök, kibocsátó szervek és a körözés kibocsátása óta eltelt idő szerinti bontásban
Befejezett körözések száma tárgykörök, kibocsátó szervek és a körözés kibocsátása óta eltelt idő szerinti bontásban
Rendkívüli haláleset miatt indított eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
Rendkívüli haláleset miatt folyamatban levő eljárások száma esetkörök szerinti bontásban
Rendkívüli haláleset miatt befejezett eljárások száma befejezés módja és esetkörök szerinti bontásban
Tulajdon elleni szabálysértés miatt tett feljelentések száma szabálysértések szerinti bontásban
Folyamatban levő tulajdon elleni szabálysértések száma szabálysértések szerinti bontásban
Befejezett tulajdon elleni szabálysértések száma a befejezés módja és szabálysértések szerinti bontásban

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
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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)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

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
Elkövetők (terheltek): Az elkövetői minőségre vonatkozó adatok (elkövetői alakzat, csoportos elkövetés, bűnszövetségben elkövetés,
bűnszervezetben elkövetés, bűnszervezetben betöltött szerep)
Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazott távoltartás hatálya alatt követte el vagy
sem
Elkövetők (terheltek): Az elkövetővel szemben az adott eljárásban alkalmazott kényszerintézkedések típusa
Elkövetők (terheltek): Az elkövető családjogi státusza, együttélésére, különélésére vonatkozó adatok, iskolai végzettsége, foglalkozása,
lakóhelye
Elkövetők (terheltek): Az elkövető a bűncselekményt foglalkozásával, képzettségével összefüggésben követte el vagy sem
Elkövetők (terheltek): Az elkövető bűncselekmény elkövetésének helyén tartózkodás jellege
Elkövetők (terheltek): Katonai büntetőeljárás esetén az elkövető alakulata
Elkövetők (terheltek): Az elkövető előéletére vonatkozó adatok
Elkövetők (terheltek): Az elkövető alkoholos/kábítószeres befolyásoltsága; a kábítószer, kábító hatású-, pszichoaktív anyag fajtája
Elkövetők (terheltek): Az elkövető által az adott büntetőeljárásban elkövetett bűncselekmények száma
Elkövetők (terheltek): A gyermekkorú és a fiatalkorú elkövetőkre vonatkozó adatok (társas elkövetés, tartózkodási hely, veszélyeztetettként
nyilvántartott-e vagy sem)
Büntetőeljárás: A nyomozó hatóság megnevezése
Büntetőeljárás: A büntetőeljárás kezdeményezője
Büntetőeljárás: A bűnügyi statisztikai adat rögzítésére okot adó büntetőeljárási döntés típusa, jogcíme
Büntetőeljárás: A feljelentés időpontja
Büntetőeljárás: A nyomozáselrendelés, feljelentés elutasítás időpontja
Büntetőeljárás: A nyomozás befejezés, megszüntetés, elterelés időpontja
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(33)
(34)
(35)
(36)

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
Büntetőeljárás: Az eljárás az elkövető távollétében történt-e vagy sem

1373 A mezőgazdasági vízhasználat és vízszolgáltatás

(1)

Egyedi mezőgazdasági vízhasznosítás jellemzői (Kitermelt, hasznosított és kibocsájtott víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag
engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
A főművek fontosabb kapacitás és vízszolgáltatási adatai (Kitermelt és értékesített víz mennyisége (öntözés, halastó, egyéb); Vízjogilag
engedélyezett terület (öntözés, halastó); Üzemeltetésre bejelentett terület (öntözés, halastó))
Öntözés és tógazdaság megoszlása megyénként (Vízjogilag engedélyezett terület; Az év folyamán üzemeltetett terület; Értékesített
vízmennyiség)

(2)
(3)
1375 A felszín alatti vizet kitermelő vízkivételek valamint
megfigyelő-kutak üzemi figyelési tevékenysége

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

Termelő és megfigyelő kút, forrás törzsadatai
Termelő és megfigyelő kút, forrás azonosítói
Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria mennyiségi mérési adata
Termelőkút, megfigyelő kút, forrás, vagy galéria vízminőségi vizsgálatok adatai

1376 A közműves vízellátási és csatornázási tevékenységek
főbb műszaki-gazdasági adatai

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

A közüzemi vízellátási és csatornázási tevékenységekkel összefüggő műszaki-gazdasági adatok
Víztermelés, nyersvíztisztítás, vízszállítás és ivóvízvízelosztás létesítményei, mennyiségi, minőségi, kapacitás és technológiai adatai
Ivóvízellátó hálózatok rendszerkapcsolatai, vízforgalmi adatok
Nyomászónák jellemző adatai
Szennyvízrendszerek létesítményei gyűjtőhálózati, szállítóművi, tisztítóművi, mennyiségi, kapacitás és technológiai adatai
Szennyvíz iszap kezelése, hasznosítása, elhelyezése, megújuló energia, biogáz hasznosítás
Az ivóvízszolgáltatás, illetve a szennyvízelvezetés- és tisztítás nettó árbevétele, az ivóvízszolgáltatás, illetve a csatornahasználat átlagos díja

1378 Az 5 m3/h teljes vízforgalmat illetve 80 m3/d frissvíz
használatot elérő ipari jellegű vízhasználók víztermelési és
vízkezelési adatai

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

Az adatszolgáltató és a telephely adatai
A felhasznált vízkészletek mennyiségi, minőségi adatai
Üzemi vízgazdálkodási adatok
Használtvíz kibocsátás mennyiségi, minőségi jellemzői
A telephely víz és szennyvíztisztítási valamint szennyvíziszap kezelési, energetikai és biogáz hasznosítási adatai
Víz, csatornadíj és munkaügyi adatok

1694 A felszíni vízkivételek és a felszíni vízbe történő
vízbevezetések adatai
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Az adatszolgáltató azonosító adatai
Felszíni vízkivételek (A vízkivétel helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízkivétel módja, mérése és a kivett víz felhasználási célja; A
vízkivétel vízjogi engedélyezési adatai; A vízkivétel tényleges éves mennyisége (m3); A vízkivétel tényleges havonkénti mennyisége (m3))
Felszíni vízbe történő vízbevezetések (A vízbevezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízbevezetés módja és a bevezetett víz eredete
(a vízhasználat célja); A bevezetés vízjogi engedélyezési adatai; A vízbevezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízbevezetés tényleges
havonkénti mennyisége (m3);A bevezetett víz minősége (minősítése))
Vízátvezetések (A vízátvezetés helye (vízfolyás, szelvény, település); A vízátvezetés módja, mérése és az átvezetés célja; A vízátvezetés
vízjogi engedélyezési adatai; A vízátvezetés tényleges éves mennyisége (m3); A vízátvezetés tényleges havonkénti mennyisége (m3))
Tározó adatai (helye (vízfolyás, szelvény, település); jellemző méretei és a tározás célja; vízjogi engedélyezési adatai; vízforgalmának
tényleges havonkénti jellemző mennyiségei (m3))
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Belügyminisztérium
1740 A tűzmegelőzési tevékenység éves értékelő statisztikája
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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

1741 Beépített tűzvédelmi berendezések

(1)

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)

(2)
2349 Jelentés a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői
tevékenységről
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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
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
Pártfogolt felnőtt korúak száma nemek szerinti bontásban
Pártfogolt visszaeső felnőtt korúak száma
Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
Fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó adatok a pártfogó felügyelő által tett javaslat tartalma szerinti bontásban
Pártfogolt fiatalkorúak száma nemek szerinti bontásban
Nevelésbe vett pártfogolt fiatalkorúak száma
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
Utógondozott fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő felnőtt korúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban
Gondozás keretében börtönpártfogást igénybevevő fiatalkorúak számára vonatkozó adatok ügyforgalmi bontásban

