
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2000 (III.31.) számú rendelete 

 a helyi irányítás statisztikai  
és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről 

 
 

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban:  Közgyűlés) a statisztikáról 
szóló 1993. évi XLVI. tv. 15. §. (3) bekezdésében (továbbiakban: Stt.) és a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján a közösségi feladatainak ellátásával összefüggő szakmai-közszolgáltatói, számviteli, 
pénzügyi, gazdasági és foglalkoztatási adatainak, statisztikai és információs rendszerének 
működéséről, valamint a helyi önkormányzati statisztikai és információs rendszer 
adatszolgáltatóinak, adatgyűjtőinek, adatkezelőinek kötelezettségeiről a következő rendeletet 
alkotja. 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
 
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

fenntartott költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), a Tűzoltóság kivételével. 
 
(2) A rendelet hatálya továbbá kiterjed – a megfelelő eltérésekkel és a külön rendelkezések 

szerint - a helyi önkormányzati feladatot ellátó, a helyi önkormányzat tulajdonosi 
irányítása alá tartozó, illetve tulajdonosi irányítása alá nem tartozó gazdasági és 
közhasznú társaságokra, közalapítványokra, egyesületekre és más nem költségvetési 
szervekre (a továbbiakban: nem költségvetési szervek). 

 
 

A rendelet célja 
 

2. § 
 
 
(1) A rendelet célja a helyi önkormányzati feladat ellátásának elemi nyilvántartásokon 

alapuló, hatékony, átlátható és egységes helyi önkormányzati statisztikai 
adatszolgáltatási rendszerének megalkotása, a helyi önkormányzati információs rendszer 
létrehozásával összefüggő mérő, ellenőrző, tervező, elemző és értékelő tevékenység 
statisztikai adatigényének, az adatszolgáltatási kötelezettségnek és felelősségnek a 
meghatározása, a párhuzamos adatkérések megszüntetése. 

 
(2) kötelező és rendszeres, valamint rendkívüli adatszolgáltatás biztosítja a helyi 

önkormányzati irányítás számára a helyi önkormányzati feladattervezés, gazdasági és 
pénzügyi rendszer és tervezés, a normatív feladatfinanszírozás, a törvényességi 
feladatok elemi nyilvántartásokon alapuló adatrendszere gyűjtésének, tárolásának, 
kezelésének és feldolgozásának működését. 
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(3) A rendelet hatálya alá tartozó intézmények rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatása 
a.) az elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a rendszer- és működési folyamatok 

ellenőrzéséhez kapcsolódó méréshez, a statisztikai elemző és értékelő, valamint - 
szimulációs környezetben alkalmazott - tervező-modellező rendszerhez, illetve a helyi 
döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához, 

b.) valamint a pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszer működéséhez, 
azon belül a költségvetési és gazdasági tervezéshez, a költségvetési előirányzatok 
évközi módosításához, a költségvetési előirányzatok éven belüli teljesítésének, illetve 
felhasználásának ütemezéséhez, időarányos és teljesítésarányos méréséhez, a 
pénzellátáshoz, a költségvetési és gazdasági folyamatok alakulásának évközi 
megfigyeléséhez 

kapcsolódik. 
 

(4) A rendelet hatálya alá tartozó nem költségvetési szervek rendszeresen ismétlődő 
adatszolgáltatása 
a.) részben a helyi önkormányzati feladat ellátásának ellenőrzéséhez, elemzéséhez, 

értékeléséhez szükséges elemi adatok statisztikai gyűjtéséhez, a helyi önkormányzati 
döntés-előkészítéshez, a döntések hatásainak vizsgálatához kapcsolódik, különös 
tekintettel a legkisebb működési költség elve és a hatékony közszolgáltatás, illetve 
helyi közhatalmi érdek szerint érvényesített foglalkoztatás- és szociálpolitika alapján 
meghatározott árszabályozásra, 

b.) valamint a meghatározó részben vagy egészben tulajdonolt nem költségvetési 
szervek esetében a tulajdonosi irányítás érvényesítéséhez kapcsolódik. 

 
 

Az adatszolgáltatóra vonatkozó rendelkezések  
 

3. § 
 
 
(1) Az intézmény saját szervezete gondoskodik a helyi statisztikai információs rendszer 

működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatkörbe tartozik a jogszabály által előírt elemi 

nyilvántartások e rendeletben előírt szabályok szerinti vezetése, a kötelező rendszeres 
és rendkívüli adatszolgáltatás, az adatrögzítés, adatellenőrzés, adathitelesítés, 
adattovábbítás teljesítése, a helyi önkormányzati statisztikai információs rendszer 
működésében, ellenőrzésében való közreműködés. 

 
(3) Az elemi nyilvántartások adatait úgy kell rögzíteni és tárolni, bizonylati és iktatási 

rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az adatszolgáltató alkalmas legyen az 
adatszolgáltatási kötelezettség e rendelet által előírt formában és tartalomban való 
teljesítésére. 

 
(4) A (3) bekezdésben meghatározott feladatokat a közgyűlés által kiadott alapító okirat és 

az ellátott feladathoz kapcsolódó felelősségi szabályok meghatározásával a közgyűlés 
által jóváhagyott megállapodás szerinti részben önállóan gazdálkodó intézmény is 
elláthatja. 

 
(5) A nem költségvetési szervek saját szervezeti analitikus nyilvántartásuk szerint 

gondoskodnak az előírt adatszolgáltatás teljesítéséről. 
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(6) A tulajdonosi irányítás alá tartozó nem költségvetési szervek analitikus nyilvántartásaikat 
úgy alakítják ki, hogy e rendeletbe foglalt adatszolgáltatási kötelezettségeiknek – az előírt 
adatszerkezetben és adattartammal – eleget tegyenek. 

 
 

4. § 
 
 
(1) A rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséggel járó statisztikai 

adatgyűjtés kérdőívének, űrlapjának címoldala, számítógépes adatfelvétel esetén annak 
kísérőjegyzéke a rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt információkat tartalmazza. 

 
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott módon a 

közgyűlés által 6. § (3) bekezdésben meghatározott adathordozón és eszköz 
(számítógépes program, űrlap-rendszer, stb.) segítéségével teljesíthető. 

 
(3) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatással összefüggő nyilvántartásokat, iratokat, 

adatszolgáltatásokat a köziratokra vonatkozó jogszabályok, az adatkezelési, ügyirat-
kezelési és iratselejtezési szabályok szerint – jogszabály tiltó rendelkezése hiányában 
legalább öt évig – köteles megőrizni. 

 
 

A pénzügyi és gazdasági analitikai információs rendszerre 
vonatkozó külön rendelkezések  

 
5. § 

 
 
(1) Az önállóan gazdálkodó intézmény feladata saját és a hozzá tartozó intézmények elemi 

és összefoglaló költségvetésével, gazdasági eseményeivel összefüggő foglalkoztatási-
munkaügyi, számviteli és vagyoni analitikus nyilvántartások formai és tartalmi elemeinek, 
számlarendjének és bizonylati rendszerének, a források és eszközök, bevételek és 
kiadások, vagyontárgyak és készletek elemi adatainak e rendeletben foglalt 
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének megfelelő összeállítása és rendszeres 
karbantartása. 

 
(2) Az önállóan gazdálkodó intézmény saját gazdasági szervezete gondoskodik a számviteli, 

pénzügyi és vagyoni elemi nyilvántartások vezetésével, magában foglalva különösen: 
a.) a költségvetés-tervezéssel, gazdasági tervezéssel, 
b.) a rendelkezési jog szerinti előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó 

előirányzat-módosítással, illetve a képviselő-testületnél (közgyűlésnél) annak 
kezdeményezésével, 

c.) a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, 
d.) a pénzkezeléssel és banki pénzforgalommal, a készpénz-kezeléssel, 
e.) a kötelezettségvállalással, az utalványozással és érvényesítéssel,  
f.) az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a – meghatározott értékhatárig - 

tárgyi eszköz felújítással és beruházással, 
g.) a vagyongazdálkodással, vagyonkezeléssel, a vagyon használatával és – 

meghatározott értékhatárig - hasznosításával, 
h.) a foglalkoztatással, munkaerő-gazdálkodással, 
i.) a számviteli, pénzügyi és gazdasági elemzéssel, az adatellenőrzéssel, 

adatértékeléssel, értékelemzéssel, a költségvetési és gazdasági folyamatok 
célszerűségi és hatékonysági vizsgálatával, a költségvetési és gazdasági 
folyamatok tervezésének pontossága mérésével összefüggő feladatok ellátásáról. 
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(3) Az önállóan gazdálkodó intézmény a (2) bekezdésben foglalt feladatkör elemeit a 
közgyűlés által kiadott alapító okirat és a számviteli alapelvek és politika, számviteli rend, 
illetve a közgyűlés által jóváhagyott önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmény 
között kötött megállapodás alapján az ellátott feladathoz kapcsolódó meghatározott 
felelősségi szabályok szerint látja el. 

 
(4) A (2) bekezdésben foglalt feladatkör egyes elemeit a (3) bekezdésben előírt szabályok 

alkalmazásával a részben önállóan gazdálkodó intézmény saját szervezete is elláthatja. 
 
(5) A nem költségvetési szervek a helyi önkormányzati feladatellátási és államháztartási 

rendszert, a pénzforgalmat, számlaforgalmat, teljesítés-elfogadást, önkormányzati 
vagyont érintő adatokat az előírtak szerint szolgáltatják. 

 
 

Az adatgyűjtőre vonatkozó rendelkezések  
 

6. § 
 
 
(1)  Az adatgyűjtő a közgyűlés által alapított illetve megbízott szervezet (a továbbiakban: 

adatgyűjtő), amely csak e rendeletben meghatározott módon kötelezheti adatszolgáltatás 
teljesítésére az adatszolgáltatót. 

 
(2) Az adatgyűjtő köteles meghatározni e rendelet 1. sz. melléklete szerint az adatgyűjtés 

céljára szolgáló központi adatbankot, elérési címét, az adatszolgáltató adatrögzítésének, 
adattovábbításának technológiai módját, az adatfeldolgozás módját, köteles rögzíteni az 
adatok átvételének időpontját, és az adatszolgáltatás teljesítésének igazolását. 

(3) Az analitikai adatszolgáltatást lebonyolító aktualizált és hatályosított eszközökről 
(statisztikai kérdőívekről, űrlapokról és számítástechnikai programokról) és az 
adathordozó közreadásáról az adatgyűjtő szerv köteles gondoskodni. 

 
(4) Az adatgyűjtő a szolgáltatott adatokkal összefüggő nyilvántartásokba, iratokba – 

előzetes, az ellenőrzést legalább a kézhezvételtől számított öt munkanappal megelőző 
értesítés alapján - az adatszolgáltatónál betekinthet. Az adatgyűjtő a betekintés során 
ellenőrzi az adatok hitelességét, illetve az elemi nyilvántartások és az ügyirat-kezelési 
szabályzat, valamint az adatszolgáltatási kötelezettség során elrendelt szabályok és 
előírások összhangjának érvényesítését. 

 
 

7. § 
 
 
(1) A felügyeleti vagy tulajdonosi ellenőrzés során figyelemmel kell lenni az 

adatszolgáltatásra kötelezett, illetve ellenőrzött szerv munkájára. Az ellenőrzést úgy kell 
megszervezni, hogy az a folyamatos működést ne akadályozza. Az ellenőrzés előtt az 
adatszolgáltató köteles a folyamatos működés akadályoztatását a közgyűlésnek az 
ellenőrzés megkezdése előtt bejelenteni. 

 
(2) Az adatgyűjtő köteles gondoskodni arról, hogy az érintett adatszolgáltató az 

adatszolgáltatási kötelezettségét a tárgyévet megelőző év december 15.-ig megismerje 
annak érdekében, hogy az adatszolgáltatáshoz szükséges elemi nyilvántartásait, 
iratkezelési rendjét, bizonylati rendszerét annak megfelelően alakíthassa ki. 



 

 

5 

 

 

(3) Az ellenőrzés során tudomásra jutott adatok védelmére az Stt. 17. § (2) bekezdését kell 
alkalmazni. 

 
(4) Nem önkormányzati fenntartású vagy tulajdonlású szervezet esetében a helyi 

önkormányzati ellenőrzés a helyi önkormányzati feladat ellátása teljesítésének 
ellenőrzésére terjed ki, amelynek fontosabb szabályait a helyi önkormányzati feladat 
ellátásának megbízásával, illetve a közösségi szolgáltatás vásárlásával összefüggő 
megállapodásban kell rögzíteni. 

 
 

Az adatszolgáltatás rendje 
 

8. § 
 
 
(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az előírt adatokat a valóságnak megfelelő tartalommal, 

megszabott határidőben és meghatározott módon, térítésmentesen, az adatgyűjtések 
elrendelésében meghatározott rend szerint köteles szolgáltatni. 

 
(2) A helyi önkormányzati statisztikai adatszolgáltatási rendszer magában foglalja a 

jogszabályok által kötelezően előírt adatok gyűjtését, rögzítését, adattovábbítási 
kötelezettségét, az adatszolgáltatási eljárás rendjének betartását, az adatközlő 
felelősségét az adatok hitelességéért, az adatközlés ellenőrzéséért. 

 
(3) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért az adatszolgáltatásra kötelezett 

szervezet vezetője felelős, felel az adatszolgáltatás eljárási és tartalmi teljesítéséért. 
 
 

9. § 
 
 
(1) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus 

nyilvántartásaiból nyert számviteli analitikus és főkönyvi adatokat havonta – a 11. §-ban 
előírt módon – legkésőbb minden hónap 15. napjáig szolgáltatja. 

 
(2) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus 

nyilvántartásaiból nyert foglalkoztatási és szakmai-közszolgáltatói adatokat – a helyi 
önkormányzat előzetes rendelkezései alapján, a 11. §-ban előírt módon – meghatározott 
időpontban, negyedévente, félévente –– legkésőbb minden előírt adatszolgáltatási 
időpontot, ciklust követő hónap 15. napjáig szolgáltatja. 

 
(3) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó intézményi 

törzs adatokat analitikus nyilvántartásaiban az e rendeletbe foglalt szabályok szerint 
karbantartja. 

 
(4) Az intézmény e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó és analitikus 

nyilvántartásai szerinti adatokban bekövetkező változásokat 30 napon belül analitikus 
nyilvántartásán belül átvezeti. 
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10. § 
 
 
(1) A nem költségvetési szerv e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó 

analitikus és szintetikus számviteli, pénzügyi és gazdasági adatokat félévente, évente – a 
11. §-ban előírt módon – legkésőbb minden adatszolgáltatási ciklust követő hónap 15. 
napjáig szolgáltatja. 

 
(2) A nem költségvetési szerv e rendelet 16. §-ban meghatározott adatkörökhöz kapcsolódó 

és analitikus nyilvántartásaiból nyert foglalkoztatási és szakmai-közszolgáltatói adatokat 
– a közgyűlés előzetes rendelkezései alapján, a 11. §-ban előírt módon – meghatározott 
időpontban, negyedévente, félévente – legkésőbb minden előírt adatszolgáltatási ciklust 
követő hónap 15. napjáig szolgáltatja. 

 
 

11. § 
 
 
(1) Az adatszolgáltatásra kötelezett az e rendeletben meghatározott formában és 

tartalommal, a kísérőjegyzék alapján, a közgyűlés által megjelölt módon, a közgyűlés 
által biztosított kérdőíven, űrlapon, más vagy mágneses adathordozón, illetve 
kommunikációs vonalon, információs hálózaton keresztül a közgyűlés által közreadott 
számítástechnikai programok segítségével szolgáltat adatot. 

 
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése magában foglalja különösen az adatfelvitelt, 

az adatmódosítást, adatjavítást és adathitelesítést, valamint az adattovábbítást. 
 
(3) Jelen rendelet szabályai szerint az adatfelvitel az adatok első ízben történő felvitelét, az 

adatmódosítás a megváltozott adat elemi nyilvántartáson való átvezetését, az adatjavítás 
a hibás adat valós adatra történő cseréjét, az adathitelesítés az adatok valódiságának 
elismerését, az adattovábbítás az előírt forma és eljárás szerint az adatok adatgyűjtőhöz 
való eljuttatását jelenti. 

 
 

Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartás és adatfeldolgozás 
 

12. § 
 
 
(1) Az adatszolgáltatás során összegyűjtött adatok kezeléséért és az adatok feldolgozásáért 

a közgyűlés által meghatározott szervezet, illetve saját szervezeten belül meghatározott 
szerv felel (a továbbiakban adatkezelő és adatfeldolgozó). 

 
(2) A statisztikai adatgyűjtések, ellenőrző adatfeldolgozása, a statisztikai adatok elemzése 

és értékelése során az adatfeldolgozó figyelembe veszi a közösségi feladatokat ellátó 
intézmények irányítási és működési folyamataival összefüggő adatok statisztikai 
méréséről, adatellenőrző, elemző, értékelő és tervező rendszeréről szóló előírásokat. 

 
(3) Az adatfeldolgozásokról vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell az adatállomány 

megnevezését, az adatfeldolgozás szakaszainak, valamint a munka befejezésének 
dátumát, a tárolás és kezelés helyét és módját, továbbá az adatkezelő személyek nevét 
és aláírását. 
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13. § 
 
 
(1) A nyilvántartásnak naprakészen kell követhetővé tenni az adatállomány útját. 
 
(2) Az adatszolgáltatásról vezetett nyilvántartásba való betekintést, a külső – pl. kutatási 

célokat szolgáló - adathozzáférési igények bejelentését és – önköltség alapú - teljesítését 
az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően az adatkezelő végzi. 

 
(3) Az adatátadás és adatátvétel részletes feltételeit az adatátadó és az adatátvevő 

megállapodása határozza meg. Az adatközlést megtagadni csak alapos indokkal lehet. 
 
 

Az adatok nyilvánossága és a tájékoztatás 
 

14. § 
 
 
(1) A végrehajtott adatgyűjtés eredményei – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 

nyilvánosak. A nyilvánosságra hozatalról az adatkezelő saját hatáskörében az 
adatvédelmi szabályzatban előírt módon gondoskodik. 

 
(2) Nem lehet nyilvánosságra hozni a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 

nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19. § (3) bekezdése szabályai, valamint 
az Stt. 17. § (2) bekezdésében alapján az államtitoknak, szolgálati titoknak minősített 
adatokat, valamint az Stt. 17. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi adatokat. Az 
egyedi adatok más jogszabályok alkalmazása szempontjából magántitoknak minősülnek. 
Az ezek védelmére vonatkozó szabályok betartásáért az adatszolgáltató és az adatgyűjtő 
személyek egyaránt felelősek. 

 
(3) A közérdekű adatok kezelése, hozzáférése és a megállapított költségtérítés, a szolgálati 

vagy államtitokká nyilvánítás és adatvédelem szabályairól az adatkezelő a Szervezeti és 
Működési Szabályzatában rendelkezik. 

 
(4) A tájékoztatási rendszer biztosítja a kötelező adathozzáféréseket. A tájékoztatási 

rendszer tartalmi elemei az adathordozókon levő adatállományból és a nyilvánosságra 
szánt összefüggés-elemzésekből, értékelemzésekből, értékelésekből állnak. 

 
(5) Az adatkezelő a statisztikai adatszolgáltatás adataiból és elemzéseiből – önköltséges 

áron – statisztikai kiadványt, periodikát, évkönyvet forgalmazhat. 
 
 

Rendkívüli adatszolgáltatás 
 

15. § 
 
 
(1) A közgyűlés a helyi önkormányzati feladat ellátása és működése biztosításával, továbbá 

a gazdálkodással összefüggésben rendkívüli adatszolgáltatást rendelhet el abban az 
esetben, ha előre nem látható ok, jogszabályi változás miatt adattartalmi vagy 
adatszerkezeti változás történt, illetve a helyi önkormányzati tevékenységével 
összefüggésben felmerült adatigényét a központi adatbank adatállománya nem képes 
teljesíteni. 
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(2) A rendkívüli adatszolgáltatás rendjére az e rendeletben foglalt szabályokat kell 
alkalmazni. 

 
Az adatszolgáltatási körök 

 
16. § 

 
 
(1) 1Az intézmény számára e rendeletben meghatározott adatszolgáltatásával kapcsolatos 

előírt adatköröket a rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. Ezekben az adatkörökben – 
különös tekintettel a rendelet 2. sz. melléklete II/14-24., III/19., IV/15. pontjaira – 
személyes adatokat is tartalmazó nyilvántartásokban nem alkalmazható olyan módszer, 
amely természetes azonosító adatok (pl. név, születési idő), ill. mesterségesen képzett 
kódok alkalmazásával valósul meg. 

 
(2) 2Az adatszolgáltatás nem terjed ki a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 2. § 1. pontja értelmében személyes 
adatnak minősülő adatfajtára. Ezen adatokat a jogviszony értelmében nyilvántartásra 
kötelezett jogi személy kezeli. 

 
(3) 3A nem költségvetési szerv számára e rendeletben meghatározott adatszolgáltatásával 

kapcsolatos előírt adatköröket a rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(4) A közgyűlés az intézmények számára az (1) bekezdésben meghatározott adatkörökhöz 

kapcsolódó – egységes fogalmi meghatározásokon alapuló - mérési szabványok, a 
feladatellátás elemzéséhez kapcsolódó szakmai-közszolgáltatói működési, 
foglalkoztatási, számviteli, pénzügyi és törvényességi mutatók (indikátorok), továbbá az 
ellenőrző, elemző és értékelő, a tervező eljárások rendszerét határozatba foglalja, és a 
közösségi feladatok ellátásának statisztikai méréséről, elemző, értékelő és tervező 
rendszeréről szóló előírásokban adja közzé. 

 
(5) A közgyűlés a nem költségvetési szervek számára (2) bekezdésben meghatározott 

adatkörökhöz kapcsolódó – egységes fogalmi meghatározásokon alapuló - mérési 
szabványok, a feladatellátás elemzéséhez kapcsolódó szakmai-közszolgáltatói, 
számviteli és pénzügyi, valamint foglalkoztatási mutatók (indikátorok), továbbá az 
ellenőrző, elemző és értékelő, tervező eljárások rendszerét a helyi árszabályozással, 
illetve a tulajdonosi irányítással összhangban határozza meg. 

 
 

Záró rendelkezések 
 

17. § 
 
(1) A közgyűlés a 16. § (3) bekezdésben meghatározott főbb összesítő mutatók 

költségvetési, pénzügyi, illetve gazdasági mutatószámokként való alkalmazásáról 

                                                 
1 Módosította a 37/2000. (VII. 7.) számú rendelet1. §-a. Hatályos 2000. július 7. napjától. 
2 Módosította a 37/2000. (VII. 7.) számú rendelet 2. §-a. Hatályos 2000. július 7 napjától. 

A 16. § (3)-(4)-(5) bekezdésekben való számozást módosította a 37/2000. (VII. 7.) számú rendelet 2. 
§-a. Hatályos 2000. július 7. napjától. 
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homogén feladatonként minden évben a költségvetési rendelet elfogadásakor, annak 
mellékletében dönt. 

 
(2) A közgyűlés a 16. § (4) bekezdésben meghatározott főbb összesítő mutatók 

költségvetési, pénzügyi, illetve gazdasági mutatószámokként való alkalmazásáról 
homogén feladatonként minden évben a helyi árszabályozási rendelet elfogadásakor, 
annak mellékletében dönt. 

 
(3) A rendelet 2000. július 1. napján lép hatályba. 

 
 

Nagykanizsa, 2000. március 28. 
 

 
 

Dr. Tuboly Marianna  Tüttő István 
jegyző  polgármester 

 
 

1. sz. melléklet a helyi irányítás statisztikai és pénzügyi adatszolgáltatási rendjéről szóló 
11/2000.(III.31.) számú  rendelethez 

 
Az adatszolgáltatás címlapja, illetve kísérőjegyzéke 

 
Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik! 

 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes 
adatszolgáltatás büntető, illetőleg szabálysértési eljárást von maga után! 
 

Az adatgyűjtést elrendelő szerv: ..........................................................................................  

Jogszabály száma: ...............................................................................................................  

Az adatgyűjtés címe: ............................................................................................................  

Az adatszolgáltatók köre: .....................................................................................................  

Az adatszolgáltatás gyakorisága: .........................................................................................  

Az adatszolgáltatás kezdő időpontja: ...................................................................................  

Az adatszolgáltatás határideje: .............................................................................................  

Az adatfeldolgozást lebonyolító szervezet: ...........................................................................  

Az adatgyűjtés központi adatbankja:.....................................................................................  

A központi adatbank elérési címe: ........................................................................................  

Az adathordozó neve és eszköz típusa megnevezése: ........................................................  

Az adatrögzítés módja:..........................................................................................................  
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Az adattovábbítás módja:......................................................................................................  

Az adatfeldolgozás módja: ...................................................................................................  

Az adatszolgáltatás teljesítése időpontja: .............................................................................  

Az adatátadás és adatátvétel időpontja: ...............................................................................  

Az adatszolgáltató (vezető) aláírása: ...................................................................................  

szervezet nyilvántartási száma ……………………………….P.H. 

Az adatgyűjtő részéről adatátvevő aláírása: ........................................................................  

adatátvevő szervezeti azonosító…………….………………………………..P.H. 
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2. számú melléklet a helyi irányítás statisztikai adatszolgáltatási rendjéről  
11/2000.(III.31.) számú rendelethez 

 
I. Intézményi törzs adatkörök 

 

Az alapító okirathoz, illetve intézménytörzs állományhoz kapcsolódó intézményazonosító és 
fenntartó-azonosító címek és kódok székhely és telephely szerint, valamint analitikus és 

szintetikus pénzügyi információs rendszer kódok 

 
1. Intézmény neve, PIR-száma és KSH-azonosító kód. 
2. Gazdálkodó neve, PIR-száma és KSH-azonosító kód. 
3. Fenntartó önkormányzat neve, PIR-száma és KSH-azonosító kód. 
4. Intézmény székhelye, irányítószáma (4 karakter), település neve, település törzsszáma 

(5 karakter), településtípus kódja (2 karakter, 1. karakter 1-9-ig településtípus, 2. karakter 
település népességszáma), közterület neve és azonosító kódja (3 karakter) illetve 
sorszáma, kódja. 

5. Intézmény telephelye, irányítószáma (4 karakter), település neve, település törzsszáma 
(5 karakter), településtípus kódja (2 karakter, 1. karakter 1-9-ig településtípus, 2. karakter 
település népességszáma), közterület neve és azonosító kódja (3 karakter) illetve 
sorszáma, kódja. 

6. Fenntartó önkormányzat székhelye, irányítószáma (4 karakter), település neve, település 
törzsszáma (5 karakter), megye és azonosítója (2 karakter), településtípus kódja (2 
karakter, 1. karakter 1-9-ig településtípus, 2. karakter település népességszáma), 
közterület neve és azonosító kódja (3 karakter) illetve sorszáma. 

7. Gazdálkodó székhelye, irányítószáma (4 karakter), település neve, település törzsszáma 
(5 karakter), megye és azonosítója (2 karakter), településtípus kódja (2 karakter, 1. 
karakter 1-9-ig településtípus, 2. karakter település népességszáma), közterület neve és 
azonosító kódja (3 karakter) illetve sorszáma. 

8. Működési terület kódok. 
9. Intézményszerkezeti kódok. 
10. Szektor kódok. 
11. Szakágazati besorolás (Gazdasági Tevékenységek Egységes Osztályozási rendszere 

szerint): a főtevékenység szerinti besorolás. 
12. Működés kód 
13. Szakfeladatok száma és elnevezése, kódja (5 karakter + 1 ellenőrző karakter): az 

intézményi feladatellátás szerint ellátott feladatok száma. 
14. Gazdálkodás módja szerinti besorolás kód. 
15. Gazdálkodási és rendelkezési jogkör-kód. 
16. Gazdasági szervezet és kifizető hely kódok. 
17. Ingatlan- és vagyonazonosító kódok. 
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II. Pénzügyi, számviteli és foglalkoztatási (munkaügyi) adatkörök 
 

A számviteli és pénzügyi információs körök 

 
1. Számviteli-pénzügyi műveleti kódok. 
2. Költségvetési főkódok 
3. Költségvetési felhasználási kódok 
4. Költségvetési főtétel kódok 
5. Költségvetési tétel típusa kódok 
6. Költségvetési tételek számla- és tételszáma 
7. Tervezési és felhasználási tételek analitikus kódjai és standard mértékegységei 
8. A költségvetési felhasználási tételek standard mértékegységben mért felhasználási 

(fogyasztási) mennyiségei 
9. Költségvetési tétel keletkezésének gyakorisága kódok 
10. A bevétel terhére megvalósuló kiadások keletkezése szerinti kódok 
11. A tervezés típusa kódok 
12. Osztályozás kód 
13. Analitikus személyi juttatás-felhasználás kódok 
14. Munkavállalói személyi azonosítók és adatok. 
15. Munkaügyi nyilvántartásba vételi kódok, a foglalkoztatási jogviszony keletkezése 
16. Személyi juttatás, munkabér, egyéb díjazás kifizető helye 
17. Foglalkoztatott azonosító típusa, száma, technikai bontás száma, foglalkoztatási 

sorszáma 
18. Foglalkoztatott képesítési, iskolai végzettségi adatai és kódjai, alap- és szakvizsga adatai 
19. Foglalkozás, munkakör, tevékenység (álláshely-csoportok, FEOR, munkakör-csoportok, 

tevékenységek, szakfeladatok, foglalkoztatási és munkajogi szektorok) 
20. Foglalkoztatás, besorolás és jogcímek alapján 

• Foglalkoztatás szektor kód 

• Foglalkoztatási jogviszony (közalkalmazotti, közszolgálati és polgári jogi 
jogviszony, illetve munkaviszony) és munkajogi szektor kód 

• Szerződés kód 

• Állományi létszám kód 

• Álláshely-szám 

• Álláshely-betöltés kód 

• Kötelező heti munka-óraszám 

• Ellátott heti munka-óraszám 

• Törvényes havi munka-óraszám 
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• Tényleges havi munka-óraszám 

• Kiadásnem kód 

• Foglalkoztatás jelleg kód 

• Munkarend kódok 

• Műszakrend kódok 

• Kinevezés kulcsszámok 

• Besorolási (átsorolási) osztály 

• Besorolási (átsorolási) fokozat 

• Várakozási idő 

• Következő fokozatba lépés ideje 

• Szorzószám 
21. Szolgálati idő 

• Szolgálati idő jelenlegi munkaviszony, foglalkoztatási jogviszony kezdete szerint 

• Szolgálati idő közalkalmazotti, közszolgálati jogviszony, munkaviszony eszmei 
kezdete szerint 

• Szolgálati idő közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyba, munkaviszonyba 
beszámított idő (év, hónap, nap) szerint 

• Szolgálati idő jelenlegi alkalmazást megelőző jogviszonyok száma szerint 

• Munkába lépés kódok 

• Nyugdíjasok adatai 

• A munkából való távolmaradás, fizetett ünnepnapi munkavégzés kódjai 

• Jelenlegi alkalmazást megelőző jogviszonyok felsorolása 
22. A munkaidő felhasználásának és tevékenység szerinti belső szerkezete 
23. Személyi juttatás kódok  

• Személyi juttatás kódok 

• Illetményjellegű kifizetés jogcím kódok 

• Az alacsonyabb vagy magasabb illetményekkel összefüggő adatok 

• Illetménypótlék kódok 

• Egyéb juttatás kódok 

• Változó munkabér kódok 
24. A személyi juttatások, munkabérek, egyéb díjazások munkaadókat terhelõ járulékai 
25. Analitikus anyagi felhasználás (kiadás, bevétel) felhasználás kódok 
26. Főkönyvi számlaszámok 
27. Pénzügyi kiegyenlítés módja kódok 
28. Szállítás (teljesítés) elfogadása kódok 
29. Szállítás módja kódok 
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30. Adó/járulék kódok 
31. Szállítói számla típus kódok 
32. Működés helye kódok 
33. Tevékenység típusa kódok 
34. Tevékenység (feladat) kódok 
35. Szektor kódok 
36. Szakágazat kódok 
37. Szakfeladat kódok 
38. Költséghely-kódok 
39. Ingatlan-nyilvántartási, -kezelési és -forgalmazási kódok 
40. Vagyon-nyilvántartási, -kezelési és -forgalmazási kódok 
41. Pénzügyi technikai, leltári (készlet- és eszköz-nyilvántartási) műveleti kódok 
 
 

III. Közoktatási információs körök 
 
 
1. A gyermekek, tanulók, szolgáltatást igénybe vevők kötelező – jogszabályban előírt - 

intézményi nyilvántartási adatai és kódjai, a gyermekek, tanulók jelentkezésével, 
felvételével, beiratkozásával összefüggő adatok. 

 
2. A nevelési tanácsadó magatartási rendellenességgel, beilleszkedési zavarokkal, tanulási 

nehézséggel küzdő gyermekek ellátásával összefüggő szolgáltatások szerinti gyermek- 
és tanulói létszám adatok és kódok évfolyamonként és életkoronként, 
képzéstípusonként, az ellátás, szolgáltatás típusaként. 

 
3. A beszédjavító intézeti szolgáltatások szerinti gyermek- és tanulói létszám adatok és 

kódok évfolyamonként és életkoronként, képzéstípusonként, ellátás, szolgáltatás 
típusaként 

 
4. A tanulási és a tanulással összefüggő képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság és gyógypedagógiai vagy konduktív pedagógiai tanácsadás, szolgáltatásaival 
összefüggő gyermek- és tanulói létszám adatok évfolyamonként és életkoronként, 
képzéstípusonként, ellátás, szolgáltatás típusaként 

 
5. A jogszabályban meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételével 

összefüggő szakmai és a helyi önkormányzati költségvetést érintő adatok és kódok. 
 
6. Az óvodai elhelyezéssel összefüggő gyermeklétszám, gyermek csoportszám, 

foglalkozási, pedagógus beosztási és óraszám-csökkentési adatok és kódok óvodai 
nevelési programonként, különös tekintettel a heti foglalkozási óraszámokra, átfedési 
óraszámokra, létszám és csoportszám adatokra reggeli nyitás, délelőtti és délutáni 
foglalkozások szerint ellátási formánként és korcsoportonként, valamint a tanulási 
érettség speciális adatai és kódjai, a reggeli, délelőtti és délutáni munkaszervezés adatai 
és kódjai. 
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7. Az egyes óvodai nevelési programok fenntartói jóváhagyásához és tanügyi-
törvényességi ellenőrzéséhez szükséges alapvető tanügyi adatok és kódok, különös 
tekintettel az egyes kötelező és választható óvodai foglalkozások heti óraszámaira, a 
foglalkozások és azzal összefüggő szakmai tevékenység szakmai és pénzügyi 
feltételrendszerére, a választott módszerekre, pedagógiai célmeghatározásokra, azok 
teljesülésére, a feladat ellátásának belső- és külső értékelésére. 

 
8. A nappali és nem nappali rendszerű oktatást biztosító tanulói jogviszonnyal összefüggő 

adatok évfolyamonként, tanterv-típusonként, munkarendenként és képzéstípusonként, 
különös tekintettel az ellátási kötelezettségre, lakóhelyre, az évfolyamismétlők számára, 
a gyermekvédelmi gondoskodásban részesülőkre, a tanulói jogviszony megszűnésére, 
szüneteltetésére, felmentésre és mentesítésre, az állampolgárságra, a tanulók létszám- 
és osztályszám, csoportszám adataira, a különböző tanórai és tanórán kívüli 
foglalkozásokon, napközis vagy tanulószobai foglalkozásokon, elméleti és gyakorlati 
oktatáson való részvétel, óraszám és időtartam, szakma szerinti adataira, a tanulmányi-, 
szakmai- és sportversenyeken elért helyezések adataira, a tanulói törzslap alapján a 
fogyatékosság típusára, a tanulmányi vizsgákra és a térítési illetve tandíjakra vonatkozó 
adatokra és kódokra. 

 
9. Az egyes iskolai pedagógiai programok, helyi tantervek, óratervek fenntartói 

jóváhagyásához és tanügyi-törvényességi ellenőrzéséhez szükséges alapvető 
legfontosabb tanügyi adatok és kódjai, különös tekintettel az egyes kötelező és 
választható foglalkozások heti óraszámaira, a foglalkozások és azzal összefüggő 
szakmai tevékenység szakmai és pénzügyi feltételrendszerére, a választott 
módszerekre, pedagógiai célmeghatározásokra, azok teljesülésére, a feladat ellátásának 
belső- és külső értékelésére. 

 
10. Az ellátott iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, elméleti és gyakorlati 

foglalkozások pedagógus kötelező-, túlóraszámban és megbízással ellátott óraszámai, a 
különböző óraszám-csökkentések, óraszám-kedvezmények beosztás és jogcímek 
szerint, továbbá a tagozati áttanítások óraszámai. 

 
11. A kollégiumi tagsági viszonnyal összefüggő létszám, csoportszám, kollégiumi 

foglalkozási, pedagógus beosztási és óraszám-csökkentési adatok és kódok kollégiumi 
pedagógiai programonként, különös tekintettel a heti kötelező és nem kötelező hétközi és 
hétvégi foglalkozási, felügyeleti és készenléti óraszámokra, létszám és csoportszám 
adatokra ellátási formánként és életkoronként, képzéstípusonként, valamint a reggeli, 
délelőtti és délutáni, hétközi és hétvégi munkaszervezés adatai és kódjai. 

 
12. Az egyes kollégiumi pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásához és tanügyi-

törvényességi ellenőrzéséhez szükséges alapvető tanügyi adatok és kódok, különös 
tekintettel az egyes kötelező és választható kollégiumi foglalkozások heti óraszámaira, a 
foglalkozások és azzal összefüggő szakmai tevékenység szakmai és pénzügyi 
feltételrendszerére, a választott módszerekre, pedagógiai célmeghatározásokra, azok 
teljesülésére, a feladat ellátásának belső- és külső értékelésére. 

 
13. A nevelési tanácsadó vagy tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs 

bizottság gyermekre, tanulóra megállapított vagy javasolt ellátási formára, tanterv-
típusra, képzéstípusra, tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozási típusra vonatkozó adatai 
és kódjai 

 
14. Az óvodák, általános iskolák, szakiskolák és középiskolák nevelési vagy tanévhez 

kapcsolódó jelentkezési, elutasítási, felvételi és beírási adatai tervezett keretlétszám és 
osztályszám, illetve ténylegesen beírt és indított osztályszám adatai. 
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15. Az óvodai elhelyezés, tanulói jogviszony, kollégiumi tagsági viszony szerinti létszám és 
csoportszám adatok visszamenőlegesen legalább 5 évre. 

 
16. A nem iskolai rendszerű felnőttoktatás, tanfolyami oktatás, átképzés, továbbképzés, 

vizsgáztatás létszám, csoportszám és foglalkozási óraszám adatai és kódjai. 
 
17. A közoktatási feladatot ellátó intézmények ingatlan és helyiség, férőhelyszám adatai és 

kódjai. 
 
18. A közoktatási feladatot ellátó intézmények szakmai minimumként meghatározott szakmai 

eszköz- és készlet adatai és kódjai. 
 
19. A közoktatási szolgáltatások térítési díjai és tandíjai, a térítési díj és tandíj alsó és felső 

határa, átlagos értéke, a nettó személyes jövedelem minimum, maximum illetve átlagos 
értéke, a tanulmányi eredményekkel és szociális kedvezményekkel összefüggő díjfizetési 
kedvezmények alsó és felső határa, illetve átlagos értéke, a térítési díjra vagy tandíjra 
kötelezettek, kedvezményekre jogosultak adatai közoktatási szolgáltatásonként. 

 
 

IV. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatot ellátó 
intézményi információs körök 

 
 
1. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátást igénybe vevők kötelező – 

jogszabályban előírt - intézményi nyilvántartási adatai és kódjai, magában foglalva a 
bölcsődei ellátás, a nappali szociális, a házi segítségnyújtás, a családsegítés, a 
gyermekjóléti szolgáltatás, a tartós, rehabilitációs, átmeneti szociális és gyermekvédelmi 
ellátás, a helyettes szülői, nevelőszülői és hivatásos nevelőszülői ellátás adatait 
életkoronként, nemenként, intézményi beírási vagy beutalási formánként, szociometriai 
mutatónként, gondozási jogviszony és elhelyezési kategóriánként, a gondozás során 
egészségügyi ellátásonként, szakmai foglalkoztatás szerint. 

 
2. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszonnyal összefüggő 

gondozás során az ellátás biztosításához és ellenőrzéséhez szükséges adatok. 
 
3. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi gondozási évhez kapcsolódó jelentkezési, 

elutasítási, felvételi, beutalási vagy elhelyezési adatai tervezett keretlétszám, illetve 
tényleges adatai. 

 
4. A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatási ellátás, gondozási jogviszony 

szerinti létszám adatok visszamenőlegesen legalább 5 évre. 
 
5. Az egyes szociális vagy gyermekvédelmi alap- és nappali vagy bentlakásos szakellátási 

intézményi szakmai programok foglalkozási, foglalkoztatási időkeretei, csoportszervezési 
elvei. 

 
6. Az egyes szociális vagy gyermekvédelmi alap- és nappali vagy bentlakásos szakellátási 

intézményi szakmai programok fenntartói jóváhagyásához és törvényességi 
ellenőrzéséhez szükséges alapvető szakmai adatok és kódok, különös tekintettel az 
egyes gondozási formával összefüggő szakmai foglalkozások és foglalkoztatások heti 
óraszámaira, a foglalkozásokkal és foglalkoztatásokkal összefüggő szakmai tevékenység 
szakmai és pénzügyi feltételrendszerére, a választott módszerekre, szakmai 
célmeghatározásokra, azok teljesülésére, a feladat ellátásának belső- és külső 
értékelésére. 
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7. Az egyes szociális vagy gyermekvédelmi alap- és nappali vagy bentlakásos szakellátási 
intézményi ellátás férőhelyszám, gondozási, ellátási adatai az ellátottak lakóhelye szerint, 
az ellátottakkal összefüggő kapcsolattartási formák és időgyakorisági adatok és kódok. 
Az intézményi ellátás évközi alapadatai változásai ellátási formánként. 

 
8. A helyettes szülői vagy nevelőszülői ellátás, a családbafogadás, örökbefogadás adatai az 

ellátottak lakóhelye szerint, az ellátottakkal összefüggő kapcsolattartási formák és 
időgyakorisági adatok és kódok. A szülői ellátás évközi alapadatai változásai ellátási 
formánként. 

 
9. Az ideiglenes, átmeneti vagy tartós gyermekvédelmi elhelyezés és az elhelyezés 

szociometriai adatai. 
 
10. Az utógondozással, életkezdéssel, pártfogással összefüggő adatok. 
 
11. A gyámügyi, gyámhivatali, illetve hivatalos gyámi intézkedésekkel, rendelkezésekkel, 

rendészeti szervekkel, ügyészségi vagy bírósági, büntetés-végrehajtási, különleges 
gyermekotthoni intézményi eljárásokkal összefüggő adatok. 

 
12. Az ideiglenes, átmeneti vagy tartós gyermekvédelmi elhelyezés során az otthoni ellátás 

egyes formái, szülői gondoskodásba történő visszahelyezés során regisztrált 
létszámcsökkenés és létszámnövekedés adatai. 

 
13. A szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények ingatlan és helyiség, 

férőhelyszám adatai és kódjai. 
 
14. A szociális és gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények szakmai minimumként 

meghatározott szakmai eszköz- és készlet adatai és kódjai. 
 
15. Az intézményi és személyes ellátások térítési díjai, az intézményi és személyi térítési díj 

alsó és felső határa, átlagos értéke, a nettó jövedelem minimum, maximum illetve átlagos 
értéke, az egyszeri hozzájárulás díja alsó és felső határa, illetve átlagos értéke, a 
személyes térítési díja alsó és felső határa, illetve átlagos értéke, a térítési díjra 
kötelezettek, kedvezményekre jogosultak adatai ellátási és gondozási formánként, 
intézményi kategóriánként. 

 
 

VI. Kulturális információs körök 
 

A művészeti intézmények szakmai adatkörei 
 

A színházak 
 
 
1. A színház tevékenységi rendjére vonatkozó adatok: a színházi tevékenység formái 

alapján. 
 
2. A színházi tevékenység hatókör szerinti adatai: helyi, térségi, országos, nemzetközi 

szinten. 
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3. A színházak saját társulattal tervezett és székhelyen illetve székhelyen kívül megtartott 
elõadásai alapadatai tagozatonként, mûfajonként, a bemutató típusaként, a 
foglalkoztatottak jogállása, a próbák típusa és száma alapján, a saját vagy külsõ 
szervezet által biztosított szakmai mûszaki feltételek (kellékek, díszletek stb.) 
feldolgozása. 

 
4. A színházak vendég vagy befogadott illetve külföldi társulattal tervezett és megtartott 

elõadásai alapadatai tagozatonként, mûfajonként, a bemutató típusaként, a próbák 
típusa és száma alapján, a saját vagy külsõ szervezet által biztosított szakmai mûszaki 
feltételek (kellékek, díszletek stb.) feldolgozása. 

 
5. A színházak saját társulata székhelyen illetve székhelyen kívül elõadásai megtartott 

látogatóinak száma a belépõjegyhez jutás módja alapján (színházi pénztári, más által 
üzemeltetett jegypénztári, közönségszervezõi), a jegyek jellege (egyszeri belépõjegy, 
bérletjegy, csoportos jegy, tiszteletjegy stb.) alapján, a jegyek díjkategóriái alapján, a 
hivatalosan fenntartott helyek száma alapján (orvos, rendõr, tûzoltó stb.) - a teljes 
befogadóképességhez is viszonyítva. 

 
6. A színházak vendég vagy befogadott illetve külföldi társulata megtartott elõadásai 

látogatóinak száma a belépõjegyhez jutás módja alapján (színházi pénztári, más által 
üzemeltetett jegypénztári, közönségszervezõi), a jegyek jellege (egyszeri belépõjegy, 
bérletjegy, csoportos jegy, tiszteletjegy stb.) alapján, a jegyek díjkategóriái alapján, a 
hivatalosan fenntartott helyek száma alapján (orvos, rendõr, tûzoltó stb.) - a teljes 
befogadóképességhez is viszonyítva. 

 
7. A színházi létesítmény alapadatai: a játszóhelyek száma, típusa, a színpadok száma, 

típusa, kapcsolati rendszerük, mûszaki paramétereik szerint. (A játszóhelyek településen 
belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális adottságok, a 
mûszaki felszereltség alapján.) 

 
8. A színházi mûhelyek (tárak) jellemzõ adatai a személyi és mûszaki paraméterek és a 

gazdaságossági mutatók alapján. 
 
9. A színház marketing-tevékenységének adatai: szponzori és pályázati adatok, 

reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi és/vagy szociológiai 
vizsgálatok (pl. közönségszondázás) adatai. 

 
 

A képző- és iparművészeti intézmények, képtárak, galériák 
 
 
1. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár tevékenységi rendjére vonatkozó adatok: a képző- és 

iparművészeti tevékenység formái alapján. 
 
2. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár tevékenységének jellege szerinti adatok: 

kiállítástípusok (állandó-idõszaki, történeti-kortárs, mûvészeti ágak, mûfajok szerinti stb.), 
mûködési és hatókör jellemzõi (helyi, térségi, országos, nemzetközi), szakértõi 
szerepvállalásra, mecénási feladatellátásra, esetleges átadott hatósági jogkörök 
gyakorlására vonatkozó adatok.  

 
3. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár látogatóinak száma az eladott belépõjegyek alapján, a 

jegyek jellege (egyszeri belépõjegy, bérletjegy, csoportos jegy, tiszteletjegy stb.) alapján, 
a jegyek díjkategóriái alapján (teljes árú jegy, kedvezményes árú jegy, ingyenes jegy). 
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4. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár mint létesítmény alapadatai: a kiállítóhelyek száma, 
típusa, kapcsolati rendszerük, a  mûszaki paraméterek szerint. (A kiállítóhelyek 
településen belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális 
adottságok, a mûszaki felszereltség alapján.) 

 
5. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár marketing-tevékenységének adatai: szponzori és 

pályázati adatok, reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi 
és/vagy szociológiai vizsgálatok (pl. közönségszondázás) adatai. 

 
6. A kiállítóterem, kiállítóház, képtár által végzett mûvészeti vagy tudományos 

alkotótevékenységre vonatkozó adatok. 
 
 

A közművelődési intézmények szakmai adatkörei 
 
 
1. A közművelõdési intézmény tevékenység szerinti adatok, illetve a közművelõdési 

szolgáltatások hatókör szerinti adatai: helyi, térségi, országos, nemzetközi szinten. 
 
2. A közművelõdési intézmény tevékenységének jellege szerinti adatok: 

a) a közművelõdési szolgáltatások típusai (kiscsoportos, pódium-jellegû, nagyközönség 
számára tartott, közönségszámhoz nem köthetõ: pl. kiállítás); 

b) a közművelõdési szolgáltatások mûfaji csoportjai: zenei mûfajok, ismeretterjesztõ 
elõadás, filmvetítés, irodalmi est stb.; 

c) a közművelõdési szolgáltatások rendszerességi adatai: napi, heti, havi, évenkénti stb. 
gyakorisággal szervezett és lebonyolított rendezvények. 

 
3. A közművelõdési intézmény, mint létesítmény alapadatai: a szolgáltató helyek száma, 

típusa, kapcsolati rendszerük, a műszaki paraméterek szerint. A szolgáltató helyek 
településen belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális 
adottságok, a mûszaki felszereltség alapján. 

 
4. A közművelõdési intézmény látogatóinak száma az eladott belépõjegyek, bérletek és 

tagságok alapján, a jegyek jellege, díjkategóriái szerint. 
 
5. A közművelõdési intézmény marketing-tevékenységének adatai: szponzori és pályázati 

adatok, reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi és/vagy 
szociológiai vizsgálatok adatai. 

 
 

A sportintézmények szakmai adatkörei 
 
 
1. A sportintézmény tevékenység szerinti adatok, illetve a sportszolgáltatások hatókör 

szerinti adatai: helyi, térségi, országos, nemzetközi szolgáltatások szinten. 
 
2. A sportintézmény tevékenységének jellege szerinti adatok: 

a) a sportszolgáltatások típusai szerinti adatok (sportágak, verseny-, szabadidő és 
diáksport, valamint természetjárás szerint); 

b) a sportszolgáltatások rendezvény adatai szervezés és lebonyolítás szerint; 
c) a sportszolgáltatások rendszerességi adatai: napi, heti, havi, évenkénti stb. 

gyakorisággal szervezett és lebonyolított rendezvények, rendezvények, események, 
versenyek, túrák, sporttanácsadás és továbbképzés naptárai; 
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d) a sportrendezvények, sportesemények és más sporttevékenység műfaji csoportjai 
sportágak szerint, (versenyek, bajnokságok, rendezvények, túrák, sportszakemberek 
továbbképzése, sporttanácsadás, szakszövetségi sportkapcsolatok stb.); 

 
3. A sportintézmény, mint létesítmény alapadatai: a szolgáltató helyek, sportpályák, 

tornacsarnokok, tornatermek, uszodák, kondicionáló helyiségek stb. száma, felülete, 
típusa, kapcsolati rendszerük, a műszaki paraméterek szerint. (A szolgáltató helyek 
településen belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális 
adottságok, a műszaki felszereltség alapján.) 

 
4. A sport intézmény, illetve szolgáltatásai, rendezvényei látogatóinak száma az eladott 

belépõjegyek, bérletek és tagságok alapján, a jegyek jellege, díjkategóriái szerint. 
 
5. A sportintézmény design és marketing-tevékenységének adatai: szponzori és pályázati 

adatok, reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi és/vagy 
szociológiai vizsgálatok adatai. 

 
 

A közgyűjtemények szakmai adatkörei 

 
A könyvtárak 

 
 
1. A könyvtár tevékenységi rendjére vonatkozó adatok: a könyvtári tevékenység formái 

alapján. 
 
2. A könyvtári szolgáltatások hatókör szerinti adatai: helyi, térségi, országos, nemzetközi. 
 
3. A könyvtár tevékenységének jellege szerinti adatok a gyûjtõköri jellemzõk, a belsõ 

szakmai nyilvántartási és a szolgáltatásként megjelenõ információszolgáltatási rendszer, 
az állománygyarapítási adatok alapján, a könyvtár, médiatár állomány főbb adatai műfaj 
és dokumentum típusa, eredeti és gyarapított, illetve felújított állomány, könyvtárközi 
kölcsönzés és kiadványcsere székhely és fiókok szerint. 

 
4. A könyvtári közösségek, tagok, látogatók kölcsönzés, olvasótermi látogatás és más 

szolgáltatások szerint, a szolgáltatások igénybe vétele, az állomány használata a 
könyvtárosok száma, székhely és fiókok szerint. 

 
5. A könyvtár, mint létesítmény alapadatai: a (fiók) könyvtárak száma, típusa, kapcsolati 

rendszerük, a műszaki paraméterek szerint. (A könyvtárak településen belüli 
elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális adottságok, a műszaki 
felszereltség alapján.) 

 
6. A könyvtár látogatóinak (tagjainak) száma a beiratkozott tagok száma alapján, az 

igénybe vett szolgáltatások jellege és száma alapján (kölcsönzés, olvasótermi 
szolgáltatás, könyvtárközi kölcsönzés, dokumentum-másolás, könyvkötészet, 
hangoskönyvtári- és Internet-szolgáltatások stb.). 

 
7. A könyvtár által végzett tudományos, tudományszervezõi vagy kiadói stb. 

alkotótevékenységre vonatkozó adatok. 
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8. A könyvtár design és marketing-tevékenységének adatai: szponzori és pályázati adatok, 
reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi és/vagy szociológiai 
vizsgálatok (pl. közönségszondázás) adatai. 

 
 

A múzeumok, levéltárak 
 
 
1. A múzeum, levéltár tevékenységi rendjére vonatkozó adatok a tevékenység formái 

alapján. 
 
2. A múzeumi, levéltári szolgáltatások hatókör szerinti adatai: helyi, térségi, országos, 

nemzetközi 
 
3. A múzeumi és levéltári gyűjteménycsoportok osztályozás, rendszerezés, szakterület, 

típus, műfaj, leltárba vétel, kiadás, publicisztika és kiállítás szerint. 
 
4. A múzeum, levéltár tevékenységének jellege szerinti adatok a gyűjtõköri jellemzõk 

tudományág, szakterület, típus, műfaj, leltárba vétel és állományi változás adatai szerint, 
a belsõ szakmai nyilvántartási és a szolgáltatásként megjelenõ információszolgáltatási 
rendszer, az állománygyarapítási, restaurálási, iratmegőrzési, iratselejtezési, archiválási, 
a régészeti és egyéb feltáró tevékenység, a kiállítási, könyvkötészeti, megbízásos kutatói 
feladatok és az átadott hatósági jogkörök gyakorlására vonatkozó adatok alapján. 

 
5. A múzeum, levéltár, mint létesítmény alapadatai: a (csatolt) intézmények száma, típusa, 

kapcsolati rendszerük, a műszaki paraméterek szerint. (A múzeumok-kiállítóhelyek, 
levéltárak településen belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az 
infrastrukturális adottságok, a műszaki felszereltség alapján.) 

 
6. A múzeum, levéltár kutatóinak, látogatóinak, az általuk nyújtott szolgáltatások igénybe 

vevõinek száma az eladott belépõjegyek, az igénybe vett szolgáltatások jellege és 
száma alapján (tárlatvezetés, tudományos rendezvények, kutatási szolgáltatások, stb.). 

 
7. A múzeum, levéltár által végzett tudományos, tudományszervezõi, múzeumpedagógiai, 

tanfolyami vagy kiadói stb. alkotótevékenységre vonatkozó adatok szakterület, 
időgyakoriság, időtartam és típus, tárlatvezetés és látogatók adatai szerint. 

 
8. A levéltári benyújtott elfogadott és elutasított kutatási kérelmek, a kutatók és az ügyfelek 

száma, a kiadott kutatási illetve ügyfélszolgálati dokumentumok másolatai és a hivatalos 
iratkölcsönzések száma szakterület, műfaj és típus szerint. 

 
9. A múzeum, levéltár design és marketing-tevékenységének adatai: szponzori és pályázati 

adatok, reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi és/vagy 
szociológiai vizsgálatok (pl. közönségszondázás) adatai. 

 
 

A növény- és állatkertek 
 
 
1. A növény- és állatkert tevékenységi rendjére vonatkozó adatok a tevékenység formái 

alapján. 
 
2. A növény- és állatkert szolgáltatásai hatókör szerinti adatai: helyi, térségi, országos, 

nemzetközi. 
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3. A növény- és állatkert gyűjteménycsoportok osztályozás, rendszerezés, szakterület, 

típus, rendszertan, állományba vétel, kiadás, publicisztika és kiállítás szerint. 
 
4. A növény- és állatkert tevékenységének jellege szerinti adatok a rendszertani és 

állományi jellemzõk tudományág, szakterület, típus, állományba vétel és állományi 
változás adatai szerint, a belsõ szakmai nyilvántartási és a szolgáltatásként megjelenõ 
információszolgáltatási rendszer, az állománygyarapítási, megőrzési, selejtezési, 
értékesítési és egyéb a gyűjtő tevékenységgel összefüggő adat, a kiállítási, gondozási, 
megbízásos kutatói feladatok és a természetvédelmi feladatok gyakorlására vonatkozó 
információk. 

 
5. A növény- és állatkert, mint létesítmény alapadatai: a (csatolt) intézmények száma, 

típusa, kapcsolati rendszerük, a műszaki paraméterek szerint. (A kiállítóhelyek, kutatási 
helyek településen belüli elhelyezkedése, az egyes helyiségtípusok, az infrastrukturális 
adottságok, a műszaki felszereltség alapján.) 

 
6. A növény- és állatkert kutatóinak, látogatóinak, az általuk nyújtott szolgáltatások igénybe 

vevõinek száma az eladott belépõjegyek, bérletek és tagságok, az igénybe vett 
szolgáltatások jellege és száma alapján (kiállítás-vezetés, tudományos rendezvények, 
kutatási szolgáltatások, gondozási és őrzési feladatok stb.). 

 
7. A növény- és állatkert által végzett tudományos, tudományszervezõi, zoopedagógiai, 

botanikai, tanfolyami vagy kiadói stb. alkotótevékenységre vonatkozó adatok szakterület, 
időgyakoriság, időtartam és típus, kiállítás-vezetés és látogatók adatai szerint. 

 
8. A növény- és állatkert tevékenysége körében kutatási kérelmek, a kutatók és az ügyfelek 

száma. 
 
9. A növény- és állatkert design és marketing-tevékenységének adatai: szponzori és 

pályázati adatok, reklámtevékenység, arculat- és design-adatok, külsõ-belsõ szakértõi 
és/vagy szociológiai vizsgálatok (pl. közönségszondázás) adatai. 

 
 

VII. Közigazgatási információs körök 
 

A polgármesteri hivatal szakmai adatkörei 
 
 
1. A helyi önkormányzati és helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó ügyiratok iktatási fő- és 

alszáma, irattári tételei száma, dátuma, elintézési határideje, lezárásának dátuma. 
 
2. A helyi önkormányzati és helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó ügyiratok hatáskör, 

illetékesség, kiadmányozási jog, feladatellátási kötelezettség és cím, a határozatot 
(rendelkezést) hozó kódja szerint. 

 
3. A helyi önkormányzati és helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó ügyiratok az ügyiratok 

tárgy, besorolása, típusa, jellege, tartalma szerint. 
 
4. A helyi önkormányzati és helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó ügyiratok közbenső 

intézkedések és szakértői, szakhatósági vélemények szerint. 
 
5. A helyi önkormányzati és helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó ügyiratok észrevételek, 

jogorvoslatok, felülvizsgálati kérelmek kódjai és indokolása szerint. 
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6. A helyi hatósági ügyintézési körbe tartozó hatósági nyilvántartások adatai. 
 
7. A helyi ügyfélforgalom adatai. 
 
8. A köziratok kezelésével összefüggő egyéb adatok. 
 
 

VIII. Egészségügyi információs körök 
 

A polgármesteri hivatal szakmai adatkörei 
 
 
1. A háziorvosi ellátás működési körzetekre, betegforgalomra vonatkozó összesítő, 

valamint KSH statisztikai adatai. 
 
2. A szakosított járóbeteg- és fekvőbeteg ellátás GYÓGYINFOK számára szolgáltatott 

adatokból képzett összesítő adatok, KSH-statisztikai adatok. 
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3. sz. melléklet a helyi irányítás statisztikai adatszolgáltatási rendjéről szóló 
11/2000.(III.31.) számú rendelethez 

 
Nem költségvetési szerv által szolgáltatott adatkörök 

 
Az alapító okirathoz, társasági szerződéshez, alapszabályhoz illetve szervezeti törzs 

állományhoz kapcsolódó szervezetazonosító és tulajdonos-azonosító címek és kódok 
székhely és telephely szerint, valamint jogszabályban, bírósági nyilvántartásokban előírt 

információs rendszer adatok és kódok 

 
 
1. Szervezet neve, kötelező azonosító kódok. 
2. Tulajdonos (alapító) neve, azonosító kódok. 
3. Szervezet székhely és telephely szerinti adatai. 
4. Szektor kódok. 
5. Alapító okirat (társasági szerződés, alapszabály) alapadatai. 
6. Ingatlan- és vagyonazonosító kódok. 

 

 
A gazdálkodáshoz jogszabályban, bírósági nyilvántartásokban,  

megállapodásokban előírt információs rendszer adatok és kódok 

 
 
1. A tulajdonosi irányítás alá tartozó társaságok esetében az üzleti tervek adatai. 
2. A tulajdonosi irányítás alá nem tartozó társaságok esetében az üzleti terv önkormányzati 

feladatot érintő adatai. 
3. A tulajdonosi irányítás alá tartozó társaságok esetében a főkönyvi kivonatok adatai. 
4. A tulajdonosi irányítás alá nem tartozó társaságok esetében az 5-ös, 6-os, 7-es és 9-es 

számlaosztály összesítő főkönyvi kivonati adatai. 
5. Minden szervezet esetében a beszámoló és kiegészítő mellékletei, a vagyonmérleg 

adatai, társaságok esetében továbbá az eredmény-kimutatás, a cash-flow kimutatás. 
6. Minden szervezet esetében a pénzügyi mutatórendszer adatai. 
7. Minden szervezet esetében a foglalkoztatás, munkaidő-szerkezet és bérfelhasználás 

analitikus és összehasonlító adatai, valamint a legkisebb költség elve szerinti működés 
méréséhez szükséges fontosabb anyagi jellegű felhasználások naturális adatai. 

 


