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Adatgyűjtés - Adatátvétel
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tipus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása
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Irányadó uniós
jogi aktus

Emberi Erőforrások Minisztériuma
1410

Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről
Jelentés az állami nyelvvizsgát tett
vizsgázókról
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

AGY Évenkénti

1442

Jelentés a magyarországi állatkertek,
vadasparkok és kultúrparkok tevékenységéről
Jelentés a könyvtárak tevékenységéről

1444

Muzeális intézmények adatai

1445

Jelentés a kiállításokról

1446

köznevelési intézmények

október 15.

Oktatási Hivatal

a tárgyévet követő január 10.

AGY Évenként kétszeri

felsőoktatási intézmények

AGY Évenkénti

felsőoktatási intézmények

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

AGY Évenkénti

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

a tárgyévet követő március 1.

a tárgyévet követő március 1.

AGY Évenkénti

települési munkahelyi felsőoktatási és
szakkönyvtárak
muzeális intézmények

AGY Évenkénti

kiállítást szervezők

a tárgyévet követő március 1.

Jelentés a levéltárak működéséről

AGY Évenkénti

levéltárak

a tárgyévet követő március 1.

1447

Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

AGY Évenkénti

színházak opera

a tárgyévet követő január 31.

1449

Jelentés a szabadtéri színházak
tevékenységéről
Jelentés a hangversenyekről

AGY Évenkénti

szabadtéri színházak

október 30.

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő január 31.

1430
1434
1435
1438

1441

1451

AÁ Folyamatos

AGY Évenkénti

1467

Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett
pályázókról

AÁ Évenkénti

Hangversenyszervező szervezetek Emtv hatálya
alá eső előadó-művészeti szervezetek - zenekarok
énekkarok
Oktatási Hivatal

1468

Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett
pályázókról
Az egészségügyi intézmények árinformációi

AÁ Évenkénti

Oktatási Hivatal

1477
1485
1498

AGY Negyedévenkénti,
évenkénti

Beszámoló jelentés a foglalkozásAGY Évenkénti
egészségügyi alapszolgálatok munkájáról
Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti AGY Eseményhez kötődő,
tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi
évenkénti
gépek és műszerek állományának változásáról

A közszolgáltatásban résztvevő valamennyi fekvő
és járóbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi
intézmény
foglalkozás-egészségügyi tevékenységet végző
orvosok
valamennyi egészségügyi szolgáltató

a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő január 31.

az általános felvételi eljárás
jelentkezési határidejét követő
50. nap
szeptember 1.
a t.negyedév utolsó hónap 28.,
illetve június 30.
a tárgyévet követő február 15.
tárgyhót követő hó 15., a
tárgyévet követő január 31.,

452/2008/EK
912/2013/EU

Rendelet
Rendelet

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

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
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1501

Jelentés a közforgalmú gyógyszertárak
támogatott és nem támogatott
gyógyszerforgalmáról (gyógyszertáranként,
gyógyszerenként, megyénként és országos
összesítésben)
Jelentés az egészségügyi szakképzésben
végzettekről
Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

AÁ Havonként ill.
évenként

Közforgalmú gyógyszertárak és intézeti
gyógyszertárak közvetlen lakossági
gyógyszerellátást végző részlegei (Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által)

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

AGY Eseményhez kötődő

a szakképzésben vizsgát szervező intézmények

AGY Havonkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek
Nemzeti Rákregiszter

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

AGY Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

AGY Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

AGY Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő év május
31.

1566

Influenza és influenzaszerű megbetegedések
miatt orvoshoz fordult betegek becsült száma
járványok idején
Védőoltási jelentés

AGY Évenkénti

Országos Epidemiológiai Központ

a tárgyévet követő április 30.

1570

Jelentés az emberi mérgezési esetekről

AGY Évenkénti

a tárgyévet követő március 31.

1572

Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és
fokozott expozíciós esetekről
Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS
megbetegedésekről
Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási
és felújítási kiadásainak alakulásáról

AGY Évenkénti

az egészségügyi ellátást végző intézmények
(kórházak klinikák egészségcentrumok)
háziorvosok mentők
Országos Tisztifőorvosi Hivatal Munkahigiénés és
Foglalkozás-egészségügyi Főosztály
Országos Epidemiológiai Központ

AGY Évenkénti

(1) Valamennyi működési engedéllyel rendelkező,
fekvőbeteg és járóbeteg szakellátást végző, a
közszolgáltatásban részt vevő kórház, önálló
szakrendelő intézet, és az OMSZ a saját intézeti
beruházási és felújítási kiadásáról.
(2) A települési önkormányzatok a felügyeletük alá
tartozó fekvő-és járóbeteg szakellátást, valamint
alapellátást végző egészségügyi intézményekben
megvalósult, az önkormányzat által végzett
beruházási és felújítási kiadásokról. Az állami
tulajdonú egészségügyi intézmények részére
végzett beruházási és felújítási költségekről az
adatszolgáltatást a fenntartó intézmény végzi.

1.) a tárgyévet követő március
10., 2.) a tárgyévet követő
március 31.

Jelentés a gyógyszertárakról

AGY Évenkénti

Valamennyi működési engedéllyel rendelkező
közforgalmú és intézeti gyógyszertár az Országos
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi
Intézet közreműködésével

a tárgyévet követő február 28.

1510
1514
1549
1560
1561
1565

1573
1576

1578

Összesítő jelentés a daganatos
megbetegedésekről
Összesítő az élelmiszer eredetű
megbetegedési eseményekről
Bejelentett fertőző megbetegedések

AÁ Évenkénti

AGY Évenkénti

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

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

1893/2006/EK
1338/2008/EK

Rendelet
Rendelet
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Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

a tárgyévet követő március 31.
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1589
1626

1630
1631

1860
1861
1913

1914
2179
2204
2220
2230
2395
2396

Kimutatás az orvosok fogorvosok területi
szakképesítés kor és nemek szerinti
megoszlásáról
Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez

Épületkataszter az egészségügyi
szolgáltatókról
Energiakataszter a fekvőbetegellátó
intézetekről
Oklevelet, diplomát szerzett orvosok,
fogorvosok, gyógyszerészek
létszámkimutatása
Kimutatás a gyógyszerészek területi,
szakképesítés, kor és nemek szerinti
megoszlásáról
Havi jelentés a gyógyszer-nagykereskedők
gyógyszer beszerzéseiről és kiszállításairól
valamint a gyógyszergyártók saját előállítású
termékeinek kiszállításairól
Jelentés a gyermekgondozási díjat
igénybevevőkről
Jelentés a táncegyüttesekről
Adatátvétel az egészségügyi ágazati
munkaügyi és bérnyilvántartási rendszeréhez
Adatszolgáltatás a nem állami oktatási
intézmények oktatási kiadásairól
Informatikakataszter az egészségügyi
szolgáltatókról
Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről
Jelentés a csecsemőgondozási díjat
igénybevevőkről

AÁ Évenkénti
AGY Évenkénti

AGY Évenkénti
AGY Évenkénti

A nem MÁK számfejtési körbe tartozó, valamint a
a tárgyévet követő február 28.
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 egészségügyi szolgáltató
a tárgyévet követő január 31.

AÁ Évenkénti

állami tulajdonban önkormányzati tulajdonban vagy a tárgyévet követő január 31.
magántulajdonban álló fekvőbeteg ellátó
intézmények, orvos- és egészségtudományi
egyetemek fekvőbeteg intézményei
Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ
a tárgyévet követő február 28.

AÁ Évenkénti

Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ

a tárgyévet követő március 31.

AGY Havonkénti

valamennyi gyógyszergyártó és
gyógyszernagykereskedő

a tárgyidőszakot követő hónap
15. nap

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

AGY Évenkénti

hivatásos táncegyüttesek

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

AÁ Havonkénti

Magyar Államkincstár

AGY Évenkénti

A nem állami köz-és felsőoktatási intézmények

a tárgyhónapot követő hónap
25.
a tárgyévet követő május 31.

AGY Évenkénti

valamennyi egészségügyi szolgáltató

tárgyévet követő január 31.

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

AGY Negyedévenkénti

társadalombiztosítási kifizetőhelyek

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

883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet

452/2008/EK
912/2013/EU

Rendelet
Rendelet

883/2004/EK
987/2009/EK
883/2004/EK
987/2009/EK

Rendelet
Rendelet
Rendelet
Rendelet
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(7)

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, nemzetisági 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
pedagógiai szakszolgálat, pedagógiai-szakmai szolgáltatások jellemzői (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás;
fejlesztő nevelés; továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás; konduktív pedagógiai ellátás; kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók
gondozása; pedagógiai-szakmai szolgáltatások; logopédiai ellátás; nevelési tanácsadás; szakértői bizottsági tevékenység)
Köznevelési intézmények feladatellátási helyenkénti adatai (gyermekek, tanulók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma)

1430 Jelentés az állami nyelvvizsgát tett vizsgázókról

(1)

Az állami nyelvvizsgát tett hallgatók száma, szintenként és nyelvenként

1434 Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi és második
félévi helyzetéről

(1)

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

1410 Adatszolgáltatás a köznevelési intézmények
tevékenységéről

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

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

1441 Jelentés a magyarországi állatkertek, vadasparkok és
kultúrparkok tevékenységéről

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

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)

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök
nyilvántartási
száma

Adatgyűjtés

- Adatátvétel

c í m

a d a t k ö r
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1442 Jelentés a könyvtárak tevékenységéről

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

A könyvtári telephelyek adatai ( száma, alapterület, nyitva tartás)
A könyvtárak leltári állománya, kurrens folyóiratok
A könyvtárhasználat adatai, speciális szolgáltatások
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)

1444 Muzeális intézmények adatai

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

Muzeális intézmények tárgyi és egyéb gyűjteményi anyaga
A tárgyévben állagvédelmi kezelésében részesült műtárgyak
Muzeális intézmények műtárgynyilvántartása
Muzeális intézmények kutatásai, publikációi
Muzeális intézmények kommunikációs kapcsolatai
Múzeumi rendezvények (Szakmai, iskolai oktatást segítő, szabadidős foglakozások)
Muzeális intézmények kiállításainak jellemzői (Állandó, időszaki, külső helyszínen)
Muzeális kiállítások és rendezvények látogatói
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)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

A levéltári anyag feldolgozottsága
A levéltári anyag mennyiségének változása
Irattáros képzés jellemzői
Anyakönyvi másodpéldányok kezelése a levéltáraknál
Iratképző szervek felügyelete a levéltáraknál
A speciális levéltári anyagok mennyiségének változása
Levéltári anyag védelmére folytatott tevékenység
A levéltár biztonsági filmezett anyaga
A levéltár digitalizált anyaga
A levéltár szolgáltatásainak adatai: kutatószolgálat, ügyfélszolgálat, levéltári iratok kölcsönzési adatai
Közművelődési feladatok a levéltáraknál
A levéltár adatai (a használatban lévő helyiségek, a levéltár típusa, munkaügyi adatok, pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)
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1447 Jelentés a színházak (opera) tevékenységéről

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

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)

1449 Jelentés a szabadtéri színházak tevékenységéről

(1)
(2)
(3)

A szabadtéri színházak látogatottsági adatai jegyfajták szerint
Szabadtéri színházi előadások és látogatók adatai (előadott darabok szerinti részletezésben)
A szabadtéri színház adatai (befogadóképessége, munkaügyi és pénzügyi adatok, informatikai ellátottság)

1451 Jelentés a hangversenyekről

(1)
(2)
(3)

Hangversenyek és látogatóik adatai (számuk; hangverseny műfaja szerint; megyénként; látogatott helységek száma)
Hangvereseny bérletezés adatai
Zenekarok pénzügyi és munkaügyi adatai

1467 Jelentés a tanév I. évfolyamára jelentkezett pályázókról

(1)

A felsőoktatási intézményekbe első helyre jelentkezett pályázók adatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a jelentkezés
évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre jelentkezők száma, a jelentkezések összes száma, a
fogyatékossággal élők száma) szakonként.

1468 Jelentés a tanév I. évfolyamára felvett pályázókról

(1)

A felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert pályázók létszámadatai (száma, nők száma, a nyelvvizsgával rendelkezők száma, a felvétel
évében érettségizettek száma, az állami (rész) ösztöndíjjal támogatott képzésre felvettek száma, a fogyatékossággal élők száma) szakonként.

1477 Az egészségügyi intézmények árinformációi

(1)
(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

1485 Beszámoló jelentés a foglalkozás-egészségügyi
alapszolgálatok munkájáról

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

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgáltatók adatai
A szolgálat által ellátott gazdálkodó egységek és munkavállalók száma és jellemzői
A munkahelyi megterhelés, munkahelyi kóroki tényezők, baleseti veszéllyel járó munkakörök, járványügyi érdekből kiemelt munkakörök
Munkahigiénés feladatok
A munkavállalók egészségi állapotának vizsgálata
Egézségmegőrző tevékenység

1498 Jelentés a bruttó 200 ezer Ft értékhatár feletti tárgyi
eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek
állományának változásáról

(1)

Tárgyi eszköznek minősülő egészségügyi gépek és műszerek állományi adatai (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.
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(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

1510 Jelentés az egészségügyi szakképzésben végzettekről

(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)

1514 Havi Egészségbiztosítási statisztikai jelentés

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

Társadalombiztosítási kifizetőhelyi létszámadatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a táppénzes adatok
Keresőképtelenségre vonatkozó adatokból a betegszabadság adatai
Csecsemőgondozási díj adatai
Gyermekgondozási díj adatai

1549 Összesítő jelentés a daganatos megbetegedésekről

(1)

Az észlelt összes rosszindulatú és in situ daganatos megbetegedés, az agy és a húgyhólyag jóindulatú daganata

1560 Összesítő az élelmiszer eredetű megbetegedési
eseményekről

(1)

Élelmiszer-fertőzési, élelmiszer-mérgezési események adatai területi, szezonális és kórokozó szerinti bontásban

1561 Bejelentett fertőző megbetegedések

(1)

Fertőző megbetegedések adatai területi, szezonális és életkor szerinti bontásban

1565 Influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt
orvoshoz fordult betegek becsült száma járványok idején

(1)

Adatok a influenza és influenzaszerű megbetegedések miatt orvoshoz fordult betegekről (becsült számuk járványok idején)

1566 Védőoltási jelentés

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

Életkorhoz kötött kötelező oltások adatai (védőoltásra kötelezettek száma; védőoltás teljesítési aránya szerint)
Nemzetközi utakkal kapcsolatosan végzett védőoltások (megyénként)
Megbetegedési veszély elhárítása céljából térítésmentesen végzett védőoltások adatai
Megbetegedési veszély esetén kötelező oltások adatai (száma megyénként)

1570 Jelentés az emberi mérgezési esetekről

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

Gyógyszermérgezések adatai
Ipari-háztartási anyagokkal történt mérgezések adatai
Növény-védőszer mérgezések adatai
Egyéb mérgezések adatai

1572 Jelentés a foglalkozási megbetegedésekről és fokozott
expozíciós esetekről

(1)

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)

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

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

(2)
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1573 Jelentés a HIV-fertőzésekről AIDS megbetegedésekről

(1)
(2)
(3)

Újonnan felderített HIV-fertőzöttek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
AIDS betegek adatai rizikócsoportok és életkor szerint
AIDS-ben meghaltak adatai rizikócsoportok és életkor szerint

1576 Jelentés az egészségügyi ellátás beruházási és felújítási
kiadásainak alakulásáról

(1)
(2)

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

1578 Jelentés a gyógyszertárakról

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

Intézeti gyógyszertárak adatai
Fiókgyógyszertárak adatai
Közforgalmú gyógyszertárak adatai
Kézi gyógyszertárak adatai

1589 Kimutatás az orvosok fogorvosok területi szakképesítés kor
és nemek szerinti megoszlásáról

(1)
(2)

Orvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása
Fogorvosok területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

1626 Adatgyűjtés az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez

(1)

Az egészségügyi ágazat bér- és munkaügyi adatai

1630 Épületkataszter az egészségügyi szolgáltatókról

(1)
(2)
(3)

Egészségügyi szolgáltatók épületeinek főbb jellemző adatai
Egészségügyi szolgáltató telephelyének főbb jellemző adatai
Az egészségügyi szolgáltató intézet főbb jellemző adatai

1631 Energiakataszter a fekvőbetegellátó intézetekről

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

Fekvőbetegellátó intézetek éves energiafelhasználás adatai
Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek fő adatai és általános energetikai jellemzői
Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek hőenergia ellátó rendszereire vonatkozó adatai
Fekvőbetegellátó intézetek telephelyeinek villamos-, gáz-, olaj ellátó rendszerére vonatkozó adatai
A fekvőbetegellátó intézetek veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó adatai
Klímaberendezések a betegellátás területén, beépített berendezések jellemzői, teljesítmény és energiafelhasználási adatok a fekvőbetegellátó
intézetekben

1860 Oklevelet, diplomát szerzett orvosok, fogorvosok,
gyógyszerészek létszámkimutatása

(1)

Oklevelet szerzett orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek létszámadata

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

(1)

Gyógyszerészek területi, szakképesítés, kor és nem szerinti megoszlása

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
Gyógyszergyártók eladási adatai a fekvőbeteg gyógyintézetek számára

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
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2179 Jelentés a táncegyüttesekről

(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

2204 Adatátvétel az egészségügyi ágazati munkaügyi és
bérnyilvántartási rendszeréhez

(1)

A Magyar Államkincstár bérszámfejtési körébe tartozó intézetek ágazati bér- és munkaügyi adatai

2220 Adatszolgáltatás a nem állami oktatási intézmények
oktatási kiadásairól

(1)

A nem állami oktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai

2230 Informatikakataszter az egészségügyi szolgáltatókról

(1)
(2)

Az egészségügyi szolgáltatók intézményeinek és telephelyeinek informatikai jellemző adatai
Az egészségügyi szolgáltatók számítógép- és szerverkörnyezete

2395 Jelentés a lezárt keresőképtelen esetekről

(1)
(2)
(3)

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

2396 Jelentés a csecsemőgondozási díjat igénybevevőkről

(1)
(2)
(3)

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

