nyt.
szám

Adatszolgáltatás címe, köre

KSH-ba beküldési határidő

1007

Az ipari termékek és szolgáltatások
árjelentése
Értékesített mennyiség a megfigyelésbe
bevont kategóriába
Éves építőipar-statisztikai szakmai
jelentés
1.Építőipari tevékenység termelés értéke
építmény
alcsoportonként,
illetve
megyénként
2.Építőipari tevékenységen foglalkoztatott
fizikai foglalkozásúak átlagos állományi
létszáma megyénként
Éves termékstatisztikai jelentés
1.Termelt mennyiség
2.Értékesített export mennyiség
3.Értékesített belföldi mennyiség
4.Export értékesítés nettó árbevétele
5.Belföldi értékesítés nettó árbevétele

Minden hónap 8-a

1023

1039

1062

2019. június 3.

2019. június 3.

Települési vízellátás, szennyvízelvezetés és 2019. március 26.
szennyvíztisztítás (éves)
1.Víztermelés
2.Szolgáltatott vízmennyiség
3.Ivóvízvezeték-hálózat, és az
ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások,
üdülőegységek száma
4.Szennyvízgyűjtő-hálózat, és a
szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
lakások, üdülőegységek száma
5.Szennyvízelvezetés, szennyvízkibocsátás
6.A település szennyvíztisztító telepek
fontosabb paraméterei és a szennyezőanyag
kibocsátásai
7.Az ivóvízellátás, szennyvízelvezetés,
tisztítás díja, díjbevételei
8. A szennyvíz-elvezetési agglomeráció
területén megvalósuló tárgyévi szennyvízberuházási ráfordítások folyó áron

1074

Jelentés a vállalkozások kutatás, fejlesztési
adatairól
1.A kutatás, fejlesztést végzők statisztikai
állományi létszáma
2.A kutatási, kísérleti fejlesztési tevékenység
költségei
3. Kutatási, kísérleti fejlesztési projektek
4.A kutató-fejlesztő hely eredményeinek
mérésére vonatkozó egyéb adatok

2019. március 18.

1117

Munkaerőköltség-felvétel
1.Kereset
2.Egyéb munkajövedelem és megfigyelt
további egyéb személyi jellegű kifizetések
3.Szociális költségek
4.Szakképzési hozzájárulás, továbbá
szakoktatás, képzés, továbbképzés költségei
5.Kiregészítő információk

2019. február 1.

1654

A közúti teherszállítás belföldi és
nemzetközi teljesítményei
A gépjármű üzemeltetési adatai:
- műszaki adatok
- napi fuvarozási adatok

kijelölés szerint

1840

Az információs és kommunikációs
technológiák állományának minőségi és
mennyiségi adatai
1. Számítógépek és számítógépes hálózatok
használata
2. Informatikai szakértők és informatikai

2019. február 1.

ismeretek
3. Internet felhasználás

4. Felhő alapú számítástechnika
5. A vállalkozáson belüli automatizált
információcsere
6. Az ellátásilánc-menedzsment
információinak elektronikus megosztása
7. Az információs és kommunikációs
technológia
8. Számlázás
9. Elektronikus kereskedelem
10. Az információs és kommunikációs
eszközök állománya

Telepi adatok
1.Telepenkénti létszám,
2.Tevékenységben résztvevők éves
munkajövedelme
Jelentés a környezetvédelmi
ráfordításokról, a környezetvédelmi
termékek előállításáról és szolgáltatásról
1. Környezetvédelmi ráfordítások
2. Környezetvédelmi termékek/technológiák
előállítása és szolgáltatások nyújtása

2019. június 17.

1933

Éves jelentés a beruházások összetételéről
1. Épület- és egyéb építmény beruházások
összetétele építménycsoportonként
2. Épület- és egyéb építmény beruházások
részét képező egyéb költségek és
szolgáltatások
3. Gép-, berendezés- és járműberuházások
összetétele termékcsoportonként
4. Saját kivitelezésben végzett beruházások
5. Felújítások értéke
6. Selejtezési adatok

2019. április 1.

1965

Jelentés a nem üzleti céllal üzemeltetett
közösség, szabadidős szálláshelyekről
1. Általános adatok
2. Vendégforgalom
3. Kapacitásadatok

2019. február 28.

2009

Jelentés a betöltött és az üres álláshelyek
számáról
1.A szervezet tevékenységében résztvevők
létszáma
2.Üres álláshelyek száma
3. A létszám és az üres álláshelyek számának
foglalkozások szerinti részletezése

2019.április 12, július
12, október 14.

2132

Jelentés a vállalkozások innovációs
tevékenységéről

2019. szeptember 30.

1846

1892

2019. június 1.

2019. június 3.

2157

Éves gazdaságstatisztikai jelentés a
szakosodott egységekről
1. Munkaügyi adatok
2. Teljesítmény adatok
3. Beruházási adatok

2236

Negyedéves teljesítmény statisztikai jelentés 2019. április 23, július 22,
október 21.
2019. április 23, július 22,
Negyedéves beruházás statisztikai jelentés
október 21.
2019. június 3.
Éves teljesítménystatisztikai jelentés
1. Bevételek
2. Az összes árbevétel tevékenységi
felsorolása
3. Költségek és ráfordítások
4. Egyé teljesítményadatok
5. Készletek állománya

2237
2239

2240

Éves beruházás statisztikai jelentés
1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági
beruházások
2. Pénzügyi lízingszerződések
3. Tárgyi eszközök hosszú távú bérleti és
operatív lízingje
4. Az immateriális javak változásai
5. A beruházások teljesítményértékének
megyék szerinti részletezése
6. Értéktárgyak tárgyévi változásai

2019. április 1.

2241

Éves munkaügyi jelentés
1. Létszám, kereset és egyéb
munkajövedelem összesen és megyénként
2. Teljesített munkaórák száma

2019. március 1.

F19

Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató
mérlegadatai (negyedéves)

2019. április 30, július 30,
október 30.

