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I. A területi adatbázisok rövid áttekintése

1. TeIR
A hazai területi statisztikai adatgazdák (KSH, MÁK, NAV, NFÜ, NMH, stb.) által gyűjtött
adatok törvényben meghatározott köre a TeIR rendszerbe integrálva jelenik meg. A TeIR
ezen adatbázisok foglalatának is tekinthető, azonban a statisztikai számadatokon felül
számos térinformatikai adatot (közigazgatási határok, úthálózat, védett természeti
területek stb.) és elemzési eszközt is tartalmaz. A információs rendszer adattartalmát,
továbbá az adatokhoz való hozzáférést A területfejlesztéssel és a területrendezéssel
kapcsolatos információs rendszerről és a kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007.
(II. 28) Korm. rendelet szabályozza. Jelen kutatás szempontjából fontos megjegyezni,
hogy e rendelet értelmében intézetünk térítésmentesen hozzáférhet a TeIR valamennyi
szolgáltatásához.

2. T-STAR
A Területi Statisztikai Adatbázis Rendszer (T-STAR) a KSH széles körű
településstatisztikai adatbázisa, a társadalmi-gazdasági folyamatokat leíró fontosabb
mutatók évről-évre aktualizált, átfogó gyűjteménye. Utolsó elérhető adatállománya
jelenleg a 2011. évre vonatkozik. Az egyes évek adatai rendszerint a rákövetkező év
végétől hozzáférhetők. A 2011-es adatbázis 20 adatcsoportot és 902 mutatót tartalmaz,
valamennyi mutatója a TeIR-ből letölthető. A blokkok egy része (egészségügy, szociális
ellátás,
kommunális
ellátás,
vízgazdálkodás,
környezet,
közművelődés,
lakásgazdálkodás,
városi
közlekedés)
közvetlenül
is
kapcsolódik
a
helyi
közszolgáltatásokhoz, más része pedig a települések tipizálásához nélkülözhetetlen
(demográfia, gazdasági szerkezet, fejlettség). Néhány adatblokk (Önkormányzati adatok,
Önkormányzati szociális ellátás) mutat ugyan átfedést a következő pontban ismertetendő
MÁK Költségvetési adattárral, de részletezettségben messze elmarad attól, így azt nem
teszi feleslegessé.

3. MÁK Költségvetési adattár
A helyi önkormányzati költségvetés pénzügyi és ellátottsági adatait tartalmazza. Az
intézményi szintre és szakfeladatokra lebontott, rendkívül részletes és terjedelmes
adatbázis több mint 1000 mutatóból épül fel. A pénzügyi alapadatokat jellemzően az
önkormányzatok mérlegadatai alkotják, ami kiegészül az önkormányzati űrlapokból
átvett további információkkal valamint az önkormányzati intézmények ellátottsági és
létszámadataival. Ezek kivonatát adja az ún. Győri kötetek adatköre, amely a TeIR-ből is
elérhető. A gyűjteményben településenként mintegy 200 adat található. A legutolsó olyan
időszak, ami a TeIR-ből jelenleg hozzáférhető, a 2010. év. A korábbi évek adatfelöltési
gyakorlata alapján várható, hogy a 2011-re vonatkozó adatok 2013 júniusától lesznek
elérhetők. Ugyanakkor a jelen kutatás számára releváns mutatók leválogatására és a
helyi közszolgáltatásokhoz kapcsolódó
intézményi adatok szűrésére vonatkozó
megrendelésünk is folyamatban van a MÁK Államháztartási Összefoglaló és Szabályozási
Főosztályán.
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4. EMIR (NFÜ) Egységes Monitoring és Információs Rendszer
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az európai uniós támogatások felhasználásának
nyilvántartására működteti az Egységes Monitoring Információs Rendszert (EMIR). Az
átfogó rendszer nyomon követi a finanszírozott projektek előrehaladását a befogadástól a
kifizetésig. Az EMIR adatai a végrehajtó intézmények folyamatos feltöltésének
köszönhetően naprakész statisztikát szolgáltatnak az NFT-re, EU 2007-2013-ra és ÚSZTre vonatkozóan. Az adatok különféle területi és ágazati szűrésekkel és összesítésekkel az
NFÜ honlapján is megtekinthetők. Jelen kutatás szempontjából elsősorban az
önkormányzatok és azok költségvetési szerveinek elnyert támogatásai lehetnek
érdekesek, részint a szektor pályázati aktivitásának, részint a fejlesztés irányainak
vizsgálata hozhat új eredményeket. A 2011. évi állapot letöltve rendelkezésre áll,
emellett folyamatban van a naprakész adatbázishoz való hozzáférés engedélyeztetése is.

5. NAV adatok
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az adóbevallások településenként összesített adatait teszi
közzé a TeIR rendszerben. Az adatállomány a gazdasági aktivitás és a területi fejlettség
vizsgálatához adhat segítséget. Az adatbázis három bevallástípus, a társasági adó, a
személyi jövedelemadó és az egyszerűsített vállalkozási adó bevallások főbb adatait
tartalmazza. A TeIR-ből elérhető legutolsó időszak a 2011-es év.

6. Elérhetőségi adatok
A településekből a különféle szolgáltatások (bankfiók, bölcsőde, kórház, autópálya
csomópont, stb.), illetve közigazgatási centrumok (járási, megyei, régió-) eléréséhez
közúton szükséges leggyorsabb út hossza percben, vagy km-ben. Ez az adatállomány
lényegesen különbözik a korábban felsoroltaktól, mivel a benne szereplő adatok
megfelelő térinformatikai szoftverek és térképes állományok birtokában számítással
előállíthatók, sőt a tekintett szolgáltatások köre szabadon bővíthető is (legközelebbi
földhivatal, okmányiroda, tűzoltóság, stb.), ezáltal a helyi közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elérési idők az RKI-ban rendelkezésre álló eszközök valamint a nyílt
hozzáférésű térképszolgáltatások (Google Maps) felhasználásával megkaphatók.

7. Bértarifa adatok
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal éves gyakoriságú adatfelvétele a 257/2010. (XI.9.)
Kormányrendelet által elrendelt kötelező statisztika, amely intézetünk számára
hozzáférhető és kutatási célra szabadon felhasználható. A véletlen mintavételen alapuló
adatbázis közel negyedmillió munkavállaló béradatát tartalmazza a település és ágazat
megjelölésével. A mintanagyságból eredően vizsgálható, hogy az önkormányzati
hivataloknál valamint a közszolgáltatásban megfigyelt keresetek területenként, illetve
településtípusonként milyen sajátosságokat illetve eltéréseket mutatnak. A statisztika a
kereseti adatokon és azok összetevőin (alapbér, pótlék, jutalom, stb.) kívül számos más,
értékes adatot is tartalmaz a munkavállalókról (életkor, nem, végzettség, stb.). A jelen
kutatás szempontjából elégséges a legutolsó, 2011-es év, esetleg dinamikus
összehasonlítás céljából az utolsó két év adatsorának elemzése.
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II. Javaslat a helyi közszolgáltatások adatbázisának felépítésére
Az adatbázis főbb adatköreit a helyi közszolgáltatások törvényben meghatározott
csoportjaihoz célszerű igazítani:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

településüzemeltetés;
egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
környezet-egészségügy;
óvodai ellátás;
kulturális szolgáltatás;
szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások;
hajléktalan személyek ellátása;
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása;
sport, ifjúsági ügyek;
nemzetiségi ügyek;
helyi közösségi közlekedés biztosítása;
hulladékgazdálkodás;
távhőszolgáltatás.

Településüzemeltetés (13)
Kizárólag közvilágítási célú villamosenergia-hálózatok hossza; Állami belterületi közutak
hossza; Állami közutak területe; Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút
hossza; Önkormányzati kiépített járda hossza; Önkormányzati kiépítetlen járda hossza;
Önkormányzati kiépített út és köztér hossza; Önkormányzati kiépítetlen út és köztér
hossza; Önkormányzati kiépített út és köztér hosszából a belterületi elsőrendű főutak
hossza; Önkormányzati kiépített út és köztér területe; Égéstermék volumen; Égéstermék
elvezetők száma; Kéményseprő-ipari közszolgáltatás időráfordítása1.
Nincs adat a köztemetőkről, a parkolásról.
Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások (17)
Működő háziorvosok száma december 31-én; A háziorvosok által ellátott szolgálatok
száma; Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma; Betöltött védőnői
álláshelyek száma; A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma; Működő
házi gyermekorvosok száma december 31-én; A házi gyermekorvosok által ellátott
szolgálatok száma; A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek száma;
Fiókgyógyszertárak száma (humán); Gyógyszertárak száma (humán); Ügyeletet tartó
gyógyszertár léte; Mentőállomás léte. 862101 Háziorvosi alapellátás lejelentett kártyák
száma [db]; 862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás ellátandó lakosságszám [fő]; 862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás szerződött ügyeleti óra [óra]; 862301 Fogorvosi alapellátás
ellátandó lakosságszám [fő]; 862301 Fogorvosi alapellátás szerződött heti óraszám [óra]
Közvetve ide tartozik az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatásként kerékpárút,
egészséges ivóvíz.
Nincsen adat a fogorvosi, védőnői, ügyeleti és iskola-egészségügyi körzetekről, illetve az
ezek fenntartására kötött önkormányzati társulásokról.
Környezet-egészségügy (14)
Rendszeresen tisztított közterület, Rendszeresen tisztított közterületből a burkolt
belterületi utak területe, Éger - Éves összes pollenterhelés, Éger - Max napi
pollenkoncentráció, Éger - Szezon hossz, Nyír - Max napi pollenkoncentráció, Nyír Szezon hossz, Nyír -Éves összes pollenterhelés, Parlagfű - Éves összes pollenterhelés,
Parlagfű - Max napi pollenkoncentráció, Parlagfű - Szezon hossz, Fűfélék - Éves összes
pollenterhelés, Fűfélék - Max napi pollenkoncentráció, Fűfélék - Szezon hossz.
1

A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos adatok a Belügyminisztérium és a
Katasztrófavédelem tulajdonában vannak.
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Nincsen adat a
rágcsálóírtásról.

köztisztasághoz

kapcsolódó

feladatokról,

valamint

a

rovar-

és

Óvodai ellátás (9)
Az óvodai gyermekcsoportok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt), Az óvodai
gyógypedagógiai gyermekcsoportok száma, Óvodai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt, Óvodai férőhelyek száma
(gyógypedagógiai
neveléssel együtt), Óvodába beírt gyermekek száma (gyógypedagógiai neveléssel
együtt), Óvodapedagógusok száma (gyógypedagógiai neveléssel együtt), Számítógépek
száma az óvodai feladatellátási helyeken 2011(település), Oktatás 851012 Saj. nev-i
igényű gyerm. óvodai nevelése, ellátása sni ellátottak száma 2010(település), Oktatás
851013 Nemzeti és etn-i kisebbségi óvodai nevelés, ellátás nemz-i kisebbs. ellátottak
száma 2010(település).
Kulturális szolgáltatás (19)
Könyvtárak (beiratkozott olvasók, leltári állomány, kölcsönzött könyvtári egységek
száma); Alkotó művelődési közösségek száma [db], tagjainak száma [fő];
Közművelődési intézmények száma [db]; Kulturális rendezvények száma [db];
résztvevők száma [fő]; Muzeális intézmények száma [db]; Múzeumi kiállítások száma
[db]; múzeumi látogatók száma [fő]; Rendszeres művelődési foglalkozások száma [db];
résztvevők száma [fő]; Levéltárak száma [db]; levéltári kutatók száma [fő]; Levéltári
fondok és gyűjtemények száma [db]; levéltári fondok terjedelme [m]; Színházak: száma
[db]; férőhelyek száma; előadásainak száma [db]; látogatóinak száma [fő];
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások (57)
Adósságcsökkentési támogatásban részesültek száma [fő]; a támogatásra felhasznált
összeg [1000 Ft]; Ápolási díjban részesítettek átlagos száma [fő]; e célra felhasznált
összeg [1000 Ft]; Átmeneti segélyezésben részesültek száma (pénzbeni és
természetbeni) [fő]; segélyre felhasznált összeg [1000 Ft]; Foglalkoztatást helyettesítő
támogatásban részesítettek átlagos havi száma [fő]; támogatásra felhasznált összeg
[1000
Ft];
Foglalkoztatást
helyettesítő
támogatásban
részesítettek
közül
foglalkoztatásban részt vettek száma [fő]; Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban
részesítettek átlagos száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Közgyógyellátási
igazolvánnyal rendelkezők száma [fő]; Lakáscélú helyi támogatásban részesültek száma
[fő]; támogatás összege [1000 Ft]; Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma
(pénzbeni és természetbeni) [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Óvodáztatási
támogatásban részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) [fő]; felhasznált összeg
[1000 Ft]; Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma (pénzbeni és
természetbeni) [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesítettek átlagos száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft];
Rendszeres szociális segélyben részesítettek átlagos száma (rendelkezésre állási
támogatásban részesülők adatai nélkül) [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Súlyosan
mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában részesültek száma [fő];
kifizetett összeg [1000 Ft]; Temetési segélyben részesültek száma (pénzbeli és
természetbeni) [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Védelembe vett kiskorú gyermekek
száma [fő]; Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma [fő]; Házi segítségnyújtásban
részesülők száma [1207] [db]; Szociális étkeztetésben részesülők száma [1207] [db];
Idősek klubjaiban ellátottak száma [1207] [db]; Fogyatékosok nappali intézményeiben
ellátottak száma [1207] [db]; Pszichiátriai betegek nappali intézményeiben ellátottak
[1207] [db]; Szenvedélybetegek nappali intézményeiben ellátottak [1207] [db];
Gondozók száma az idősek klubjaiban [1207] [db]; A családsegítő szolgáltatást igénybe
vevők száma [1696] [db]; A családsegítő szolgáltatást igénybe vevő kiskorúak száma
[1696] [db]; Időskorúak otthonai, működő férőhelyek száma [1202] [db]; Fogyatékosok
otthonai, működő férőhelyek száma [1202] [db]; Pszichiátriai betegek otthonai, működő
férőhelyek száma [1202] [db]; Szenvedélybetegek otthonai, működő férőhelyek száma
[1202] [db]; Hajléktalanok otthonai, működő férőhelyek száma [1202] [db];
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Gyermekjóléti szolgálat, a szolgáltatást igénybevevő gyermekek száma [1775] [db];
Gyermekjóléti szolgálat, foglalkoztatottak száma a szolgáltatásban (XII.31) [1775] [db];
Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek száma [1775] [db]; Családok
átmeneti otthonában elhelyezett gyermekek száma [1775] [db]; Bölcsőde beíratott
gyerekek száma május 31-én [1203] [db]; Bölcsődét igénybevevő gyermekek száma az
év folyamán összesen [1203] [db]; Szakképzett bölcsődei gondozónők száma [1203]
[db]; Szakképzetlen bölcsődei gondozónők száma [1203] [db]; Működő bölcsődei
férőhelyek száma a tárgyév december 31-én [1203] [db]; Az év folyamán teljesített
gondozási napok száma összesen [1203] [db];
Szociális alapszolgáltatások költségvetési adatai(116)
111 Étkeztetés: befolyt térítési díj; dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú
kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal
együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
112 Népkonyha: dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési
költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal együtt;
113 Házi segítségnyújtás: befolyt térítési díj; dologi kiadások; egyéb kiadások;
felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások
/bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
114 Falugondnoki szolgáltatás: dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú
kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal
együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
117 Tanyagondnoki szolgáltatás: dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú
kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal
együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
118 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: befolyt térítési díj; dologi kiadások; egyéb
kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
121 Nappali ellátás időskorúak részére: befolyt térítési díj; dologi kiadások; egyéb
kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
122 Nappali ellátás fogyatékos személyek részére: befolyt térítési díj; dologi kiadások;
egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
123 Nappali ellátás pszichiátriai betegek részére: befolyt térítési díj; dologi kiadások;
egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
124 Nappali ellátás szenvedélybetegek részére: befolyt térítési díj; dologi kiadások;
egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
125 Nappali ellátás hajléktalan személyek részére: dologi kiadások; egyéb kiadások;
felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások
/bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
126 Nappali ellátás demens személyek részére: befolyt térítési díj; dologi kiadások;
egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű
kiadások /bérköltség járulékkal együtt;
171 Közösségi ellátás pszichiátriai betegek részére: dologi kiadások; egyéb kiadások;
felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások
/bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
172 Közösségi ellátás szenvedélybetegek részére: dologi kiadások; egyéb kiadások;
felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások
/bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
173
Támogatószolgáltatás
szállítószolgálatként;
Támogatószolgáltatás
személyi
segítőként: befolyt térítési díj; dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú
kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal
együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj
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174 Utcai szociális munka: dologi kiadások; egyéb kiadások; felhalmozási célú kiadások;
működési költség összesen; személyi jellegű kiadások /bérköltség járulékkal együtt;
személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj;
175 Szenvedélybetegek alacsony küszöbű ellátása: dologi kiadások; egyéb kiadások;
felhalmozási célú kiadások; működési költség összesen; személyi jellegű kiadások
/bérköltség járulékkal együtt; személyi jellegű kiadásokból tiszteletdíj
Lakás- és helyiséggazdálkodás (21)
Az év folyamán a helyi önkormányzat által épített lakások száma; Az év folyamán
központi költségvetési szerv által épített lakások száma; Eladott önkormányzati
lakásbérlemények száma; Eladott önkormányzati lakásbérlemények becsült forgalmi
értéke; Eladott önkormányzati lakásbérlemények tényleges eladási ára; Felújítás nélkül
korszerűsített önkormányzati lakásbérlemények száma; Felújítás nélkül korszerűsített
önkormányzati lakásbérlemények költsége; Felújítással korszerűsített önkormányzati
lakásbérlemények száma; Felújítással korszerűsített önkormányzati lakásbérlemények
költsége;
Felújított
önkormányzati
lakásbérlemények
költsége;
Fenntartott
önkormányzati bérlemények száma; Fenntartott önkormányzati lakásbérlemények
száma; Fenntartott önkormányzati épületek száma; Fenntartott önkormányzati
lakóépületek száma; Önkormányzati lakóházak összes felújításra fordított költsége;
Önkormányzati lakóházak összes karbantartásra fordított költsége; Önkormányzati
lakóházak összes javítási költsége; Összes évi bérbevétel az önkormányzatoknál; Összes
évi lakbér az önkormányzatoknál; Összes felújított önkormányzati épületek száma;
Összes felújított önkormányzati lakásbérlemények száma
Hajléktalan személyek ellátása (37)
Hajléktalanok nappali ellátásában foglalkoztatottak száma; Hajléktalanok nappali
intézményeinek: száma; befogadóképessége; napi átlagos forgalma; Hajléktalanok
otthonai, működő férőhelyek száma [1202]; Népkonyhák: száma; napi átlagos forgalma;
136 hajléktalanok éjjeli menedékhelye: engedélyezett férőhelyek száma tárgyév XII 31én; működő férőhelyek száma tárgyév XII. 31-én; ellátottak létszáma - éves átlag;
tárgyévben az ellátásból kikerültek száma - együtt; tárgyévben felvételt nyertek száma együtt; 137 hajléktalanok átmeneti szállása: engedélyezett férőhelyek száma tárgyév XII
31-én; működő férőhelyek száma tárgyév XII. 31-én; ellátottak létszáma - éves átlag;
tárgyévben az ellátásból kikerültek száma - együtt; tárgyévben felvételt nyertek száma együtt; 138 hajléktalanok időszakos éjjeli menedékhelye: engedélyezett férőhelyek
száma tárgyév XII 31-én; működő férőhelyek száma tárgyév XII. 31-én; ellátottak
létszáma - éves átlag; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma - együtt; tárgyévben
felvételt nyertek száma - együtt; 139 hajléktalanok időszakos átmeneti szállása:
engedélyezett férőhelyek száma tárgyév XII 31-én; működő férőhelyek száma tárgyév
XII. 31-én; ellátottak létszáma - éves átlag; tárgyévben az ellátásból kikerültek - együtt;
tárgyévben felvételt nyertek száma - együtt; 146 hajléktalanok otthona: engedélyezett
férőhelyek száma tárgyév XII 31-én; működő férőhelyek száma tárgyév XII. 31-én;
ellátottak létszáma - éves átlag; tárgyévben az ellátásból kikerültek száma - együtt;
tárgyévben felvételt nyertek száma - együtt; 155 hajléktalanok rehabilitációs
intézménye: engedélyezett férőhelyek száma tárgyév XII 31-én; működő férőhelyek
száma tárgyév XII. 31-én; ellátottak létszáma - éves átlag; tárgyévben az ellátásból
kikerültek száma - együtt; tárgyévben felvételt nyertek száma - együtt;
Helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás (45)
Árvíz által érintett település; Belvíz által érintett település; Erdőterület; Fatérfogat
(élőfakészlet); Gyógyerdő; Mezővédő erdő; Műtárgyvédelmi erdo; Natura 2000;
Örökségvédelmi erdő; Parkerdő; Partvédelmi erdő; Tájképvédelmi erdő; Talajvédelmi
erdő; Tanerdő; Településvédelmi erdő; Természetvédelmi erdő; Vadaskert; Vadaspark;
Vízgazdálkodási erdő; Vízvédelmi erdő; Szennyvíztisztító léte; Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat léte; Közüzemi vízhálózat léte; A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hossza; elválasztó rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza;
egyesített rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza; bekapcsolt lakások száma;
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elvezetett összes szennyvíz mennyisége; tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz
mennyisége; Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hossza; Az összes tisztított szennyvízből: biológiailag is tisztított
szennyvíz mennyisége; csak mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége; III. tisztítási
fokozattal is tisztított szennyvíz mennyisége; Közműves szennyvíztisztító berendezések
tervezett kapacitása; Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat: hossza; bekapcsolt lakások
száma; Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma; Összes szolgáltatott víz
mennyisége; Összes vízkiszállítás a közegészségügyileg átmenetileg nem megfelelő
ivóvízzel rendelkező települések számára; Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság
részére; Üzemelő közkifolyók száma; Település közigazgatási területére eső: szennyező
objektumok száma - B1 adatlap (tényfeltárás előtti szakasz); szennyező objektumok
száma - B2 adatlap (tényfeltárást rögzítő szakasz); szennyező objektumok száma - B3
adatlap (műszaki beavatkozást rögzítő szakasz); Veszélyes hulladékok keletkezett
mennyisége
A kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása (4)
Piac léte ; Regisztrált őstermelők száma; Termelői borkimérések száma; Egyéni
vállalkozás által üzemeltetett termelői borkimérések száma (őstermelőkkel együtt)
Sport, ifjúsági ügyek(3)
Sportcsarnok, sportpálya léte; Strand léte; Uszoda, fürdő, gyógyfürdő léte
Nemzetiségi ügyek (18)
Bolgár kisebbségi önkormányzat léte ; Cigány kisebbségi önkormányzat léte; Görög
kisebbségi önkormányzat léte; Horvát kisebbségi önkormányzat léte; Lengyel kisebbségi
önkormányzat léte; Német kisebbségi önkormányzat léte; Örmény kisebbségi
önkormányzat léte; Román kisebbségi önkormányzat léte; Ruszin kisebbségi
önkormányzat léte; Szerb kisebbségi önkormányzat léte; Szlovák kisebbségi
önkormányzat léte; Szlovén kisebbségi önkormányzat léte; Ukrán kisebbségi
önkormányzat léte; Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás nemz-i kisebbs.
ell. száma; Nemzeti és etnikai kisebbségi tan. napp. rendsz. ált. isk. nev., okt. (1-4 évf.)
kisebbs. tanulók száma; Nemzeti és etnikai kisebbségi tan. napp. rendsz. ált. isk. nev.,
okt. (5-8 évf.) kisebbs. tanulók száma; Nemzeti és etnikai kisebbségi tan. napp. rendsz.
gimn. okt. (9-12/13. évf.) kisebbs. tanulók száma; Nemzeti és etnikai kisebbségi tan.
napp. rendsz. szakközépisk. okt. (9-12/13. évf.) kisebbs. tanulók száma;
Helyi közösségi közlekedés biztosítása (6)
Autóbusz útviszonylatok száma a helyi közlekedésben; Autóbusz-hálózat hossza a helyi
közlekedésben; Autóbusz-járműállomány a helyi közlekedésben; Szállított utasok száma
(helyi tömegközlekedésben); Utaskilométer (helyi tömegközlekedésben); Helyi
autóbuszjárat léte;
Hulladékgazdálkodás (27)
Lakosságtól hagyományos módon elszállított települési szilárd hulladék; Egyéb szervektől
hagyományos módon elszállított települési szilárd hulladék; Lakosságtól lomtalanítással
elszállított települési szilárd hulladék; Egyéb szervektől lomtalanítással elszállított
települési szilárd hulladék; Lakosságtól szelektív gyűjtéssel elszállított hulladék; Egyéb
szervektől szelektív gyűjtéssel elszállított települési szilárd hulladék; Szelektíven gyűjtött
hulladék mennyisége; Külső szolgáltatótól közvetlenül a telepre szállított folyékony
hulladék mennyisége; A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék ; Egyéb
szervektől elszállított települési szilárd hulladék összesen; Egyéb szervektől elszállított
veszélyes hulladék; Egyéb hulladékkezelés maradványaként ártalmatlanított települési
szilárd
hulladék;
Elszállított
települési
folyékony
hulladék
mennyisége;
Energiahasznosítás nélküli égetéssel ártalmatlanított települési szilárd hulladék; Mező- és
erdőgazdasági hasznosító illetve elhelyező telepen ártalmatlanított folyékony települési
hulladék; Műszaki védelemmel ellátott lerakóban elhelyezett szilárd hulladék
mennyisége; Összes ártalmatlanított folyékony települési hulladék; Összes hasznosított
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és ártalmatlanított települési szilárd hulladék; Energia-hasznosítással történő égetéssel
hasznosított települési szilárd hulladék; Hasznosított települési szilárd hulladék
(újrafeldolgozással,
komposztálással
és
energiahasznosítással,
összesen);
Komposztálással hasznosított települési szilárd hulladék; Összes ártalmatlanított
települési szilárd hulladék; Újrafeldolgozással hasznosított települési szilárd hulladék;
Szennyvíztisztító léte; Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat léte; A közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat) hossza; Veszélyes hulladékok keletkezett
mennyisége.
Távhőszolgáltatás(3)
Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma; Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség
lakosság részére; Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság részére;

a

III. A rendelkezésre álló területi adatbázisok közszolgáltatásokat
érintő témaköreinek részletes bemutatása
1. T-STAR
A T-STAR adatcsoportjai a következők (zárójelben a csoportban található mutatók
száma): Balesetek (17), Bűnözés (30), Egészségügy, szociális ellátás (108), Gazdasági
szervezetek
(78),
Intézményi
ellátottság
(39),
Kereskedelem,
kölcsönzés,
idegenforgalom (171), Kommunális ellátás, környezet (53), Közlekedés, hírközlés (39),
Közművelődés (25), Lakásállomány, lakásépítés (39), Népmozgalom (12), Oktatás (100),
Önkormányzati adatok (36), Önkormányzati szociális ellátás (33), Regisztrált
munkanélküliek (32), Terület, népesség (46), Városok kommunális ellátás, környezet
(11), Városok közlekedés, posta (5), Városok közművelődés (9), Városok lakásállomány,
lakásépítés (19).
A jelen kutatásban közvetlenül felhasználható témakörök változói
Egészségügy, szociális ellátás (108): A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma
[fő]; A gyermekjóléti szolgálat által gondozott kiskorúak száma [fő]; A házi
gyermekorvosi ellátásban: a látogatások száma összesen [eset]; a megjelentek és a
meglátogatottak száma összesen [eset]; a rendelésen megjelentek száma [eset]; A házi
gyermekorvosok által ellátott szolgálatok száma [db]; A házi gyermekorvosok
helyettesítésben ellátott szolgálatainak száma [db]; A háziorvosi ellátásban: a lakáson
történt beteglátogatás [eset]; a megjelentek és a meglátogatottak száma összesen
[eset]; a rendelésen megjelentek száma [eset]; A háziorvosok által ellátott szolgálatok
száma [db]; A háziorvosok helyettesítésben ellátott szolgálatainak száma [db]; A
kórházakban ténylegesen teljesített ápolási napok száma [nap]; Árvaellátásban
részesülő: férfiak száma [fő]; nők száma [fő]; Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
működő férőhelyeinek száma [db]; gondozottak száma [fő]; Az elbocsátott betegek
száma a kórházakban [fő]; Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban (székhely
szerinti adatok) [db]; Betöltött védőnői álláshelyek száma [db]; Bölcsődébe beírt
gyermekek száma [fő]; Bölcsődei gondozónők száma [fő]; Bölcsődék száma [db]; Csak
felnőttek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma [db]; Családi napköziben:
engedélyezett férőhelyek száma [db]; gondozott gyermekek száma [fő]; Családi
napközik száma [db]; Családsegítő szolgálatok száma [db]; Életkoron alapuló ellátásban
részesülő: férfiak száma [fő]; nők száma [fő]; ellátások összege, férfi [Ft]; ellátások
összege, nő [Ft]; Felnőttek és gyerekek részére szervezett háziorvosi szolgálatok száma
[db]; Fiókgyógyszertárak száma (humán) [db]; Fogyatékosok nappali ellátásában:
engedélyezett férőhelyek száma [db]; foglalkoztatottak száma [fő]; részesülők száma
[fő]; Fogyatékosokat (is) ellátó nappali intézmények száma [db]; Gyermekjóléti
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szolgálatok száma [db]; Gyógyszertárak száma (humán) [db]; Hajléktalanok nappali
intézményeinek: befogadóképessége [fő]; napi átlagos forgalma [fő]; intézményeinek
száma [db]; foglalkoztatottak száma [fő]; Házi segítségnyújtásban részesülők száma
[fő]; Háziorvosi szolgálathoz tartozó körzeti ápolónők száma [fő]; Hozzátartozói
nyugdíjban részesülő: férfiak száma [fő]; nők száma [fő]; Idősek nappali ellátásában:
engedélyezett férőhelyek száma [db]; részesülők száma [fő]; Időseket (is) ellátó nappali
intézmények száma [db]; Időskorúak gondozóházaiban: ellátottak száma [fő]; működő
férőhelyek száma [db]; gondozóházak száma [db]; Időskorúak nappali ellátásában
foglalkoztatottak száma [fő]; Időskorúak otthonaiban: ellátottak száma [fő]; működő
férőhelyek száma [db]; otthonok száma [db]; Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
részesülők száma [fő]; Kórházakban teljesíthető ápolási napok száma [nap]; Megjelenési
esetek száma a járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) [eset]; Működő
bölcsődei férőhelyek száma [db]; Működő házi gyermekorvosok száma december 31-én
[fő]; Működő háziorvosok száma december 31-én [fő]; Működő kórházi ágyak számából
az önkormányzati felügyeletűek (szülőotthonnal együtt) [db]; Működő, önkormányzati
bölcsődei férőhelyek száma [db]; Népkonyhák napi átlagos forgalma [fő]; Népkonyhák
száma [db]; Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő:
férfiak száma [fő]; nők száma [fő]; Önkormányzat kezelésében lévő átmeneti elhelyezést
nyújtó intézmények: működő férőhelyeinek száma [db];
gondozottak száma [fő];
Önkormányzat kezelésében lévő tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények:
működő férőhelyeinek száma [db]; gondozottak száma [fő]; Önkormányzat kezelésében
levő tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: működő
férőhelyeinek száma [db]; intézmények száma [db]; gondozottak száma [fő];
Önkormányzati bölcsődék száma [db]; Öregségi nyugdíj összege: férfi [Ft]; nő [Ft];
Öregségi nyugdíjban részesülő: férfiak száma [fő]; nők száma [fő]; Összes működő
kórházi ágyak száma [db]; Pszichiátriai betegek nappali ellátásában: engedélyezett
férőhelyek száma [db]; foglalkoztatottak száma [fő]; ellátásban részesülők száma [fő];
intézmények száma [db]; Rokkantsági és rehabilitációs ellátásban részesülő: férfiak
száma [fő]; nők száma [fő]; ellátások összege, férfi [Ft]; nő [Ft]; Szakképzett bölcsődei
gondozónők száma [fő]; Szenvedélybetegek nappali ellátásában: engedélyezett
férőhelyek száma [db]; foglalkoztatottak száma [fő]; ellátásban részesülők száma [fő];
intézmények száma [db]; Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban:
foglalkoztatottak közül ápolási, gondozási munkát végzők száma december 31-én [fő];
foglalkoztatottak száma összesen [fő]; Szociális étkeztetésben részesülők száma [fő];
Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények: működő férőhelyeinek száma [db];
gondozottak száma [fő]; Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények:
működő férőhelyeinek száma [db]; intézmények száma [db]; gondozottak száma [fő];
Teljesített évi nem szakorvosi munkaórák száma a járóbeteg szakellátásban (székhely
szerinti adatok) [óra]; Teljesített évi szakorvosi munkaórák száma a járóbeteg
szakellátásban (székhely szerinti adatok) [óra]; Védelembe vett kiskorú gyermekek
száma [fő]; Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma [fő].
Intézményi ellátottság (39) Általános iskola léte [igen-nem]; Bankfiók léte [igen-nem];
Benzinkút (üzemanyagtöltő állomás) léte [igen-nem]; Bölcsőde léte [igen-nem]; Családi
napközi léte [igen-nem]; Gyógyszertár léte [igen-nem]; Házi gyermekorvosi szolgálat
léte [igen-nem]; Háziorvosi szolgálat léte [igen-nem]; Helyközi autóbusz-megálló léte
[igen-nem]; Idősek nappali intézményének léte [igen-nem]; Időskorúak (átmeneti
elhelyezést nyújtó) gondozóházainak léte [igen-nem]; Időskorúak (tartós bentlakásos)
otthonainak léte [igen-nem]; Iparcikk jellegű üzlet és áruház léte [igen-nem]; Járóbeteg
szakellátás léte [igen-nem]; Kemping léte [igen-nem]; Kollégiumi feladatellátási hely léte
[igen-nem]; Kórház léte [igen-nem]; Kórházi szülészeti-nőgyógyászati osztály léte [igennem]; Körjegyzőség székhelye [igen-nem]; Középiskola léte [igen-nem]; Közművelődési
intézmény léte [igen-nem]; Közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat léte [igen-nem];
Közüzemi vízhálózat léte [igen-nem]; Mentőállomás léte [igen-nem]; Munkaügyi
központ, illetve kirendeltség léte [igen-nem]; Múzeum léte [igen-nem]; Okmányiroda
léte [igen-nem]; Óvoda léte [igen-nem]; Piac léte [igen-nem]; Postahivatal (fiókposta,
postamesterség, ügynökség, kirendeltség) léte [igen-nem]; Rendőrörs (körzeti
megbízott) léte [igen-nem]; Ruházati szaküzlet léte [igen-nem]; Sportcsarnok,
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sportpálya léte [igen-nem]; Strand léte [igen-nem]; Szakiskolai és speciális szakiskolai
feledatellátási hely léte [igen-nem]; Szennyvíztisztító léte [igen-nem]; Települési
könyvtár léte [igen-nem]; Uszoda, fürdő, gyógyfürdő léte [igen-nem]; Vasútállomás léte
[igen-nem].
Kommunális ellátás, környezet (53): A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók
száma [db]; A háztartások részére szolgáltatott villamosenergia mennyisége [1000
kWh]; A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatorna-hálózat) hossza [km];
elválasztó rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza [km]; egyesített rendszerű
szennyvízgyűjtő-hálózat
hossza
[km];
A
közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózatba
(közcsatorna-hálózatba): bekapcsolt lakások száma [db]; háztartásokból elvezetett
szennyvíz mennyisége [1000 m3]; elvezetett összes szennyvíz mennyisége [1000 m3];
tisztítás nélkül elvezetett szennyvíz mennyisége [1000 m3]; tisztítottan elvezetett összes
szennyvíz mennyisége [1000 m3]; A lakosságtól elszállított települési szilárd hulladék
[tonna]; A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben elszállított települési szilárd hulladék
[tonna]; Állami belterületi közutak hossza [km]; Állami közutak területe [1000 m2]; Az
év folyamán a közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások száma [db]; Az év
folyamán a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba (közcsatorna-hálózatba) bekapcsolt
lakások száma [db]; Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatorna-hálózat) hossza [km]; Az összes gázcsőhálózat hossza [km]; Az összes
szolgáltatott gáz mennyiségéből a háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége
(átszámítás nélkül) [1000 m3]; Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége
(átszámítás nélkül) [1000 m3]; Az összes tisztított szennyvízből: biológiailag is tisztított
szennyvíz mennyisége [1000 m3]; csak mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége
[1000 m3]; III. tisztítási fokozattal is tisztított szennyvíz mennyisége [1000 m3];
Háztartási gázfogyasztók száma [db]; Háztartási villamosenergia fogyasztók száma [db];
Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége [1000 m3]; Közműves szennyvíztisztító
berendezések tervezett kapacitása [kgO2/nap]; Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat: hossza
[km]; bekapcsolt lakások száma [db]; Közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított
folyékony hulladék [1000 m3]; Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma [db];
Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és kerékpárút hossza [km]; Önkormányzati
kiépítetlen járda hossza [km]; Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza [km];
Önkormányzati kiépített járda hossza [km]; Önkormányzati kiépített út és köztér hossza
[km]; Önkormányzati kiépített út és köztér hosszából a belterületi elsőrendű főutak
hossza [km]; Önkormányzati kiépített út és köztér területe [1000 m2]; Összes elszállított
települési szilárd hulladék [tonna]; Összes gázfogyasztók száma [db]; Összes
szolgáltatott víz mennyisége [1000 m3]; Összes vízkiszállítás a közegészségügyileg
átmenetileg nem megfelelő ivóvízzel rendelkező települések számára [m3]; Rendszeres
hulladékgyűjtésbe bevont: lakások száma [db]; üdülők száma [db]; Rendszeresen
tisztított közterület [1000 m2]; Rendszeresen tisztított közterületből a burkolt belterületi
utak területe [1000 m2]; Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma [db];
Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság részére [1000 m3]; Szolgáltatott összes
villamosenergia mennyisége [1000 kWh]; Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma [db];
Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a lakosság részére [GJ]; Üzemelő közkifolyók
száma [db]; Villamosenergia-fogyasztók száma [db].
Közlekedés, hírközlés (39): Áruszállító tehergépkocsik száma [db]; Autóbuszok száma
[db]; Benzinüzemű: személygépkocsik száma [db]; tehergépkocsik száma [db]; Egyéb
üzemű: személygépkocsik száma [db]; tehergépkocsik száma [db]; Egyéni analóg
távbeszélő fővonalak száma (lakásfővonal) [db]; Gázolajüzemű: személygépkocsik
száma [db]; tehergépkocsik száma [db]; ISDN vonalak száma [db]; Kábeltelevízió
előfizetőinek száma [db]; Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma [db];
Lassú járművek száma [db]; Forgalomba helyezett (Magyarországon, első alkalommal):
áruszállító tehergépkocsik száma [db]; gépjárművek száma [db]; személygépkocsik
száma [db]; személyszállító gépjárművek száma [db]; tehergépkocsik száma (különleges
célú gépkocsival együtt) [db]; teherszállító gépjárművek száma (különleges célú
gépkocsikkal együtt) [db]; vontatók száma [db]; Mobil postai szolgáltatással rendelkező
települések száma [db]; Motorkerékpárok száma [db]; Nyilvános távbeszélő állomások
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száma [db]; Postahivatalok száma [db]; Postai kirendeltségek száma [db]; Postai
szolgáltatóhelyek száma [db]; Postamesterségek száma [db]; (Posta)ügynökségek
száma [db]; Személygépkocsik száma az üzemeltető lakhelye szerint [db];
Személyszállító gépjárművek száma összesen [db]; Szolgálati (analóg) üzemi fővonalak
száma [db]; Távbeszélő fővonalak száma (ISDN vonalakkal együtt) [db]; Tehergépkocsik
száma (különleges célú gépkocsival együtt) [db]; Teherszállító gépjárművek száma
összesen (különleges célú gépkocsi nélkül) [db]; Teherszállító gépjárművek száma
összesen (különleges célú gépkocsival együtt) [db]; Természetes személy által
üzemeltetett személygépkocsik száma [db]; Üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma
(közületi fővonal) [db]; Vontatmányok száma összesen [db]; Vontatók száma [db].
Közművelődés (25): A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak: beiratkozott
olvasóinak száma [fő]; egységeinek száma (leltári állomány) [db]; könyvtárak száma
[db]; szolgáltató helyek száma [db]; kölcsönzött könyvtári egységek száma [db]; A
nemzeti és szakkönyvtárak: beiratkozott olvasóinak száma [fő]; egységeinek száma
(leltári állomány) [db]; könyvtárak száma [db]; szolgáltató helyek száma [db];
kölcsönzött könyvtári egységek száma [db]; A települési könyvtárak: beiratkozott
olvasóinak száma [fő]; egységeinek száma (leltári állomány) [db]; könyvtárak száma
[db]; szolgáltató helyek száma [db]; kölcsönzött könyvtári egységek száma [db]; Alkotó
művelődési közösségek: száma [db]; tagjainak száma [fő]; Közművelődési intézmények
száma [db]; Kulturális rendezvények: száma [db]; résztvevők száma [fő]; Muzeális
intézmények száma [db]; Múzeumi: kiállítások száma [db]; látogatók száma [fő];
Rendszeres művelődési foglalkozások: száma [db]; résztvevők száma [fő].
Lakásállomány, lakásépítés (39): Az év folyamán: a helyi önkormányzat által épített
lakások száma [db]; avulás miatt megszűnt lakások száma [db]; bérbeadás céljára
épített lakások száma [db]; családi házas formában épített lakások száma [db];
csoportház (sorház, láncház) formában épített lakások száma [db]; egyéb ok miatt
megszűnt lakások száma [db]; elemi csapások miatt megszűnt lakások száma [db];
épített egyszobás lakások száma [db]; épített, fürdőszobával ellátott lakások száma
[db]; épített, gázvezetékkel ellátott lakások száma [db]; épített háromszobás lakások
száma (a két és félszobásokkal együtt) [db]; épített, házi csatornával ellátott lakások
száma [db]; épített, házi vízvezetékkel ellátott lakások száma [db]; épített kétszobás
lakások száma (a másfél szobásokkal együtt) [db]; épített, közcsatornával ellátott
lakások száma [db]; épített, közüzemi vízvezetékkel ellátott lakások száma [db]; épített
lakások összes alapterülete [m2]; épített lakóépületek száma [db]; épített, mosdózuhanyozó helyiséggel ellátott lakások száma [db]; épített négy és több szobás lakások
száma (a három és félszobásokkal együtt) [db]; értékesítés céljára épített lakások száma
[db]; kiadott új építési engedélyek alapján létesítendő lakások száma [db]; központi
költségvetési szerv által épített lakások száma [db]; lakás műszaki megosztása miatt
megszűnt lakások száma [db]; lakásépítés miatt megszűnt lakások száma [db];
lakásösszevonás miatt megszűnt lakások száma [db]; lakóparki formában épített lakások
száma [db]; lakótelepi formában épített lakások száma [db]; megbízásból épített lakások
száma [db]; megszűnt lakások száma [db]; saját használatra épített lakások száma
[db]; szolgálati használatra épített lakások száma [db]; településrendezés miatt
megszűnt lakások száma [db]; természetes személy által épített lakások száma [db];
többszintes, többlakásos formában épített lakások száma [db]; vállalkozások által épített
lakások száma [db]; Épített lakások száma [db]; Épített üdülőegységek száma [db];
Lakásállomány [db].
Önkormányzati adatok (36): A helyi önkormányzat által: korábban nyújtott kölcsönök
visszatérülése, igénybevétele [db]; hitel visszafizetése [db]; kiadásai összesen [db];
kölcsönnyújtása és törlesztése [db]; államháztartáson belülről származó pénzeszközei
[db]; államháztartáson kívülről származó pénzeszközei [db]; ellátottak pénzbeli juttatása
[1000 Ft]; nyújtott támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások [1000 Ft]; nyújtott
társadalom- és szociálpolitikai juttatások [1000 Ft]; átengedett bevételei [1000 Ft];
dologi és egyéb folyó kiadásai [1000 Ft]; felhalmozási és tőke jellegű bevételei [1000
Ft]; felhalmozási és tőke jellegű kiadásai [1000 Ft]; folyó (működési) kiadásai [1000 Ft];
GFS-rendszerű bevételei [1000 Ft]; GFS-rendszerű kiadásai [1000 Ft]; helyi adó
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bevételei [1000 Ft]; helyi adó bevételeiből az idegenforgalmi adó [1000 Ft]; helyi adó
bevételeiből az iparűzési adó [1000 Ft]; hitel bevételei [1000 Ft]; rendelkezésére álló
forrásai [1000 Ft]; saját folyó bevételei [1000 Ft]; személyi juttatásai [1000 Ft]; tárgyévi
bevételei [1000 Ft]; tárgyévi kiadásai [1000 Ft]; tárgyi eszköz, föld és immat. javak
felhalmozására fordított kiadásai [1000 Ft]; társadalombiztosítási és munkaadó járulékai,
egészségügyi hozzájárulása [1000 Ft]; átengedett gépjárműadó [1000 Ft]; átengedett
személyi jövedelem adó [1000 Ft]; nyújtott állami hozzájárulások és támogatások [1000
Ft]; nyújtott céltámogatás [1000 Ft]; nyújtott címzett támogatás [1000 Ft]; nyújtott
normatív támogatások [1000 Ft]; tárgyi eszköz, föld és immat. javak értékesítéséből
származó bevételei [1000 Ft]; A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi
önkormányzatok adósságrendezésére nyújtott támogatás [1000 Ft]; Az önhibáján kívül
hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása [1000 Ft];
Önkormányzati szociális ellátás (33) Adósságcsökkentési támogatásban: részesültek
száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Ápolási díjban részesítettek átlagos száma [fő];
Ápolási díjra felhasznált összeg [1000 Ft]; Átmeneti segélyezés: esetei (pénzbeni és
természetbeni) [eset]; segélyezésben részesültek száma [fő]; felhasznált összeg [1000
Ft]; Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban: részesítettek átlagos havi száma [fő];
foglalkoztatásban részt vettek száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Időskorúak
járadékában: részesítettek átlagos száma [fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásban: részesítettek átlagos száma [fő]; felhasznált összeg
[1000 Ft]; Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma [fő]; Lakáscélú helyi
támogatás: összege [1000 Ft]; támogatásban részesültek száma [fő]; Lakásfenntartási
támogatásban: részesültek száma (pénzbeni és természetbeni) [fő]; felhasznált összeg
[1000 Ft]; Óvodáztatási támogatásban: részesültek száma (pénzbeni és természetbeni)
[fő]; felhasznált összeg [1000 Ft]; Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás: esetei
(pénzbeni és természetbeni) [eset]; részesültek száma [fő]; felhasznált összeg [1000
Ft]; Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben: részesítettek átlagos száma [fő];
felhasznált összeg [1000 Ft]; Rendszeres szociális segélyben: részesítettek átlagos
száma (rendelkezésre állási támogatásban részesülők adatai nélkül) [fő]; felhasznált
összeg [1000 Ft]; Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatásában:
részesültek száma [fő]; kifizetett összeg [1000 Ft]; Temetési segélyben: részesültek
száma (pénzbeli és természetbeni) [fő]; esetek száma [eset]; felhasznált összeg [1000
Ft].
Városok kommunális ellátás, környezet (11): A kisfeszültségű villamosenergiaelosztóhálózat hossza [km]; Bíróság, ügyészség léte [igen-nem]; (Egyetemi, szak- és
munkahelyi) könyvtár léte [igen-nem]; Helyi autóbuszjárat léte [igen-nem]; Kizárólag
közvilágítási célú villamosenergia-hálózatok hossza [km]; Közművelődési szakintézmény
léte [igen-nem]; Megyei földhivatal, illetve kirendeltség léte [igen-nem]; Szálloda léte
[igen-nem]; Színház (állandó társulat) léte [igen-nem]; Ügyeletet tartó gyógyszertár léte
[igen-nem]; Üzlet és/vagy áruház léte [igen-nem]; Városok közlekedés, posta (5):
Városok közlekedés, posta (5): Autóbusz útviszonylatok száma a helyi közlekedésben
[db]; Autóbusz-hálózat hossza a helyi közlekedésben [km]; Autóbusz-járműállomány a
helyi közlekedésben [db]; Szállított utasok száma (helyi tömegközlekedésben) [1000 fő];
Utaskilométer (helyi tömegközlekedésben) [1000 km]
Városok közművelődés (9): Levéltárak száma [db]; Levéltári fondok és gyűjtemények
száma [db]; Levéltári fondok terjedelme [m]; Levéltári kutatók száma [fő]; Színházak:
száma [db]; előadásainak száma [db]; látogatóinak száma [fő]; megyében tartott
előadásainak száma [db]; megyében tartott előadásai látogatóinak száma [fő].
Városok lakásállomány, lakásépítés (19): Eladott önkormányzati lakásbérlemények:
száma [db]; becsült forgalmi értéke [1000 Ft]; tényleges eladási ára [1000 Ft]; Felújítás
nélkül korszerűsített önkormányzati lakásbérlemények: költsége [1000 Ft]; száma [db];
Felújítással korszerűsített önkormányzati lakásbérlemények: költsége [1000 Ft]; száma
[db]; Felújított önkormányzati lakásbérlemények: költsége [1000 Ft]; száma [db];
Fenntartott önkormányzati: bérlemények száma [db]; épületek száma [db];
lakásbérlemények száma [db]; lakóépületek száma [db]; Önkormányzati lakóházak
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összes: felújításra fordított költsége [1000 Ft]; javítási költsége [1000 Ft];
karbantartásra fordított költsége [1000 Ft]; Összes évi bérbevétel az önkormányzatoknál
[1000 Ft]; Összes évi lakbér az önkormányzatoknál [1000 Ft]; Összes felújított
önkormányzati épületek száma [db].

2. MÁK Költségvetési adattár
Az adatbázis az alábbi adatcsoportokat tartalmazza: Folyó kiadások, Helyi adók, Mérleg
adatok bevételi oldal, Mérleg adatok kiadási oldal.
Folyó kiadások (117): Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység [1000 Ft];
Bányászat, kőfejtés [1000 Ft]; Bentlakásos szociális ápolás, ellátás: Összesen [1000 Ft];
872001 pszichiátriai betegek tartós ellátása ellátást igénylők száma [fő]; 872001
pszichiátriai betegek tartós ellátása ellátottak száma [fő]; 872001 pszichiátriai betegek
tartós ellátása férőhelyek száma [db]; 872005 pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
ellátást igénylők száma [fő]; 872005 pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása
ellátottak száma [fő]; 872005 pszichiátriai betegek rehabilitációs ellátása férőhelyek
száma [db]; 872007 pszichiátriai betegek átmeneti ellátsa ellátást igénylők száma [fő];
872007 pszichiátriai betegek átmeneti ellátsa ellátottak száma [fő]; 872007 pszichiátriai
betegek átmeneti ellátsa férőhelyek száma [db]; 872008 szenvedélybetegek átmeneti
ellátása ellátást igénylők száma [fő]; 872008 szenvedélybetegek átmeneti ellátása
ellátottak száma [fő]; 872008 szenvedélybetegek átmeneti ellátása férőhelyek száma
[db]; 873011 időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ellátást igénylők száma
[fő]; 873011 időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása ellátottak száma [fő];
873011 időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása férőhelyek száma [db]; 873012
időskorúak átmeneti ellátása ellátást igénylők száma [fő]; 873012 időskorúak átmeneti
ellátása ellátottak száma [fő]; 873012 időskorúak átmeneti ellátása férőhelyek száma
[db]; 873021 fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása ellátást igénylők
száma [fő]; 873021 fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása ellátottak száma
[fő]; 873021 fogyatékossággal élők bentlakásos szociális ellátása férőhelyek száma [db];
873022 fogyatékossággal élők áp. gond. célú lakóotthoni ell. ellátást igénylők száma
[fő]; 873022 fogyatékossággal élők áp. gond. célú lakóotthoni ell. ellátottak száma [fő];
873022 fogyatékossággal élők áp. gond. célú lakóotthoni ell. férőhelyek száma [db];
879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás ell. ig. sz. tárgyév során [fő]; Bentlakásos szociális
ápolás, ellátás 879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás ell. sz. éves átl-ban [fő];
Bentlakásos szociális ápolás, ellátás 879011 Bentlakásos bölcsődei ellátás férőh. sz.
tárgyév XII.31. [db]; Bentlakásos szociális ápolás, ellátás 879012 Gyermekotthoni ellátás
férőh sz. tárgyév XII.31. [db]; Bentlakásos szociális ápolás, ellátás 879012
Gyermekotthoni ellátás tárgyév során ell. új gy. sz. [fő]; Bentlakásos szociális ápolás,
ellátás 879012 Gyermekotthoni ellátás tárgyév során felv. új gy. sz. [fő]; Bentlakásos
szociális ápolás, ellátás 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás férőh sz. tárgyév XII.31.
[db]; Bentlakásos szociális ápolás, ellátás 879013 Speciális gyermekotthoni ellátás
tárgyév során ell. új gy. sz. [fő]; Bentlakásos szociális ápolás, ellátás 879013 Speciális
gyermekotthoni ellátás tárgyév során felv. új gy. sz. [fő]; Egyéb szolgáltatás [1000 Ft];
Építőipar [1000 Ft]; Feldolgozóipar [1000 Ft]; Humán-egészségügyi ellátás: [1000 Ft];
861001 Fekvőbetegek aktív ellátása lejelentett súlyszám [fő]; 861001 Fekvőbetegek
aktív ellátása szerződött ágyszám [db]; 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása
lejelentett ápolási nap [nap]; 861002 Fekvőbetegek krónikus ellátása szerződött
ágyszám [db]; 862101 Háziorvosi alapellátás lejelentett kártyák száma [db]; 862102
Háziorvosi ügyeleti ellátás ellátandó lakosságszám [fő]; 862102 Háziorvosi ügyeleti
ellátás szerződött ügyeleti óra [óra]; 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása
lejelentett pontérték [db]; 862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása szerződött heti
óraszám [óra]; 862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása lejelentett pontérték [db];
862212 Járóbetegek rehabilitációs szakellátása szerződött heti óraszám [óra]; 862213
Járóbetegek gyógyító gondozása lejelentett pontérték [db]; 862213 Járóbetegek
gyógyító gondozása szerződött heti óraszám [óra]; 862220 Egynapos sebészeti ellátás
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lejelentett súlysz., pontérték [db]; 862301 Fogorvosi alapellátás ellátandó lakosságszám
[fő]; 862301 Fogorvosi alapellátás szerződött heti óraszám [óra]; [1000 Ft]; Információ,
kommunikáció [1000 Ft]; Ingatlanügyek [1000 Ft]; Kereskedelem, gépjárműjavítás
[1000 Ft]; Korrekció: előző évi maradvány visszafizetése [1000 Ft]; Közigazgatás,
védelem kötelező társadalombiztosítás [1000 Ft]: 841126 Önkorm. és többc. kistérs.
társ. igaz. tev [1000 Ft]; 841127 Települési kisebbs. önkorm. igazg. tev. [1000 Ft];
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat [1000 Ft]; Művészet, szórakoztatás, szabadidő
[1000 Ft]: 900113 Kőszínházak tevéknysége előadássám évente [db]; 900113
Kőszínházak tevéknysége előadásszám súlyozva a férőhelyarányos fizető nézőszámmal
[db]; 900113 Kőszínházak tevéknysége férőh.; fizető néző sz. [fő]; 900113 Kőszínházak
tevéknysége nézőszám a férőhely arányában [százalék]; 910121 Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása áll. telj. gyűjt. szab. sz. [db]; 910121 Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása beszerz. Dok. Sz. [db]; 910121 Könyvtári állomány
gyarapítása, nyilvántartása dok.tár-a szolg. Tárolóh. Nagys [db]; 910121 Könyvtári
állomány gyarapítása, nyilvántartása könyvtári áll. gyarapodása [db]; 910122 Könyvtári
állomány feltárása, megőrzése, védelme áll. Feldolgozottsága [db]; 910122 Könyvtári
állomány feltárása, megőrzése, védelme feldolg. Dok. Sz. [db]; 910122 Könyvtári
állomány feltárása, megőrzése, védelme feldolg-ra Beérk.dok.sz. [db]; 910122 Könyvtári
állomány feltárása, megőrzése, védelme munkatársak sz. [fő]; Oktatás [1000 Ft]:
851011 Óvodai nevelés ellátást igénylők száma [fő]; 851011 Óvodai nevelés ellátottak
száma [fő]; 851011 Óvodai nevelés férőhelyek száma [db]; 851011 Óvodai nevelés
óvodaped. száma [fő]; 851012 Saj. nev-i igényű gyerm. óvodai nevelése, ellátása sni
ellátottak száma [fő]; 851013 Nemzeti és etn-i kisebbségi óvodai nevelés, ellátás nemz-i
kisebbs. ell. sz [fő]; Pénzügyi, biztosítási tevékenység [1000 Ft]; Szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység [1000 Ft]; Szálláshelyszolgáltatás, Vendéglátás [1000 Ft]: 559011
Kollégiumi szálláshelynyújtás közokt-ban tanulók számára ellátást igénylők száma [fő];
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közokt-ban tanulók számára ellátottak száma [fő];
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közokt-ban tanulók számára férőhelyek száma
[db]; 562912 Óvodai intézményi étkeztetés ellátást igénylők száma [fő]; 562912 Óvodai
intézményi étkeztetés ellátottak száma [db]; 562913 Iskolai intézményi étkeztetés
ellátást igénylők száma [fő]; 562913 Iskolai intézményi étkeztetés ellátottak száma [fő];
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése ellátást igénylők száma [fő]; 562914 Tanulók
kollégiumi étkeztetése ellátottak száma [fő]; Szállítás, raktározás [1000 Ft]; Szociális
ellátás bentlakás nélkül [1000 Ft]: 881011 idősek nappali ellátása ellátást igénylők
száma [fő]; 881011 idősek nappali ellátása ellátottak száma [fő]; 881011 idősek nappali
ellátása férőhelyek száma [db]; 881012 demens betegek nappali ellátása ellátást
igénylők száma [fő]; 881012 demens betegek nappali ellátása ellátottak száma [fő];
881012 demens betegek nappali ellátása férőhelyek száma [db]; 889101 bölcsődei
ellátás ell. ig. sz. tárgyév során [fő]; 889101 bölcsődei ellátás ell. sz. éves átl-ban [fő];
889101 bölcsődei ellátás férőh. sz. tárgyév XII.31. [db]; 889102 családi napközi ell. ig.
sz. tárgyév során [fő]; 889102 családi napközi ell. sz. éves átl-ban [fő]; 889102 családi
napközi férőh. sz. tárgyév XII.31. [db]; 889922 házi segítségnyújtás ellátást igénylők
száma [fő]; 889922 házi segítségnyújtás ellátottak száma [fő]; 889923 jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás adott évb. előf. riaszt. sz. [db]; 889923 jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás
ell.sz./kihely.kész.sz.
[fő];
Villamosenergia-,
gáz.,
gőzellátás,
légkondícionálás [1000 Ft]; Vízellátás, szenyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés [1000 Ft];
Helyi adók (17): Átengedett központi adók [1000 Ft]; Egyéb sajátos bevételek [1000
Ft]; Építésügyi bírság [1000 Ft]; Építményadó [1000 Ft]; Idegenforgalmi adó ép. után
[1000 Ft]; Idegenforgalmi adó tart. után [1000 Ft]; Illeték [1000 Ft]; Iparűzési adó
[1000 Ft]; Környezetvédelmi bírság [1000 Ft]; Magánszem. kommunális adója [1000
Ft]; Műemlékvédelmi bírság [1000 Ft]; Pótlékok, bírságok [1000 Ft]; Talajterhelési díj
[1000 Ft]; Telekadó [1000 Ft]; Természetvédelmi bírság [1000 Ft]; Váll. kommunális
adója [1000 Ft];
Mérleg adatok bevételi oldal (55): Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
[1000 Ft]; Államháztartáson belüli átutalások összesen [1000 Ft]; Államháztartáson
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kívülről származó pénzeszközök, működési célú [1000 Ft]; Állami hozzájárulások és
támogatások: a leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának tám. [1000 Ft];
Budapesti 4-es metro vonal építésének támogatása [1000 Ft]; céltámogatás [1000 Ft];
címzett támogatás [1000 Ft]; egyéb támogatások (központosított előirányzatok) [1000
Ft]; egyéb támogatások [1000 Ft]; fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása
[1000 Ft]; helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása [1000 Ft]; helyi
önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások
[1000 Ft]; helyi önkormányzatok színházi támogatása [1000 Ft]; normatív, kötött
felhasználású támogatások [1000 Ft]; normatív támogatások [1000 Ft]; települési
önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása [1000
Ft]; vis maior tartalék [1000 Ft]; állami hozzájárulások és támogatások összesen [1000
Ft]; Átengedett bevételek: gépjárműadó [1000 Ft]; luxusadó [1000 Ft]; személyi
jövedelemadó [1000 Ft]; termőföld bérbeadásából származó adó [1000 Ft]; összesen
[1000 Ft]; Értékp. értékesítéséből származó bev., államkötvény, egyéb (hosszú lej.)
[1000 Ft]; Éven belüli lejáratú értékpapírok eladásából származó bevételek [1000 Ft];
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: államháztartáson kívüli felhalmozási bevételek
[1000 Ft]; egyéb támogatás értékű felhalmozási bevétel [1000 Ft]; Eutól átvett
felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatás értékű felhalmozási bevételek
[1000 Ft]; részvények, részesedések értékesítése [1000 Ft]; tárgyi eszközök, föld és
immateriális javak értékesítése, egyéb sajátos bevételek [1000 Ft]; vállalat
értékesítéséből, privatizációból származó bevételek [1000 Ft]; összesen [1000 Ft]; Hitel
bevételek [1000 Ft]; Hitel- és értékpapír műveletek nélküli bevételek összesen [1000
Ft]; Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek [1000 Ft]; Korábban nyújtott kölcsönök
visszatérülése, ideiglenesen átvett pénzeszközök [1000 Ft]; Költségvetési kiegészítések
és visszatérítések [1000 Ft]; Mindösszesen [1000 Ft]; Pénzmaradvány, vállalkozási
eredmény igénybevétele [1000 Ft]; Saját folyó bevételek: ÁFA bevételek [1000 Ft];
egyéb sajátos bevételek, bírságok [1000 Ft]; helyi adók - idegenforgalmi adó
(tartózkodás után + épület után) [1000 Ft]; helyi adók - iparűzési adó [1000 Ft]; helyi
adók [1000 Ft]; illetékek [1000 Ft]; intézményi tevékenységek bevételei [1000 Ft];
kamatbevételek [1000 Ft]; osztalékok, koncessziós díjak [1000 Ft]; összesen [1000 Ft];
Támogatásértékű működési bevételek: Egészségbiztosítási Alaptól [1000 Ft]; egyéb
támogatás értékű működési bevételek [1000 Ft]; elkülönített pénzalapoktól [1000 Ft];
Eu-tól átvett felhalmozási célú pénzeszközök és kapcsolódó támogatás értékű működési
b [1000 Ft]; Támogatásértékű működési bevételek [1000 Ft]; Tárgyévi bevételek
összesen [1000 Ft];
Mérleg adatok kiadási oldal (36):Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
[1000 Ft]; Dologi és egyéb folyó kiadások: dologi kiadások ÁFA nélkül [1000 Ft]; egyéb
folyó kiadások [1000 Ft]; kamat kiadások [1000 Ft]; működési célú ÁFA [1000 Ft];
dologi és egyéb folyó kiadások összesen [1000 Ft]; Éven belüli lejáratú értékpapírok
vásárlása [1000 Ft]; Felhalmozási és tőke jellegű kiadások: államháztartáson kívüli
felhalmozási célú átutalások [1000 Ft]; beruházások ÁFA-ja [1000 Ft]; nagy értékű
tárgyi eszközök felújítása ÁFÁ-val [1000 Ft]; részvények, részesedések vásárlása [1000
Ft]; támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen [1000 Ft]; tárgyi eszközök, föld és
immateriális javak felhalmozása [1000 Ft]; Felhalmozási és tőke jellegű kiadások [1000
Ft]; Folyó felh. és tőke jellegű kiadások, tám. és egyéb folyó átut. össz. [1000 Ft]; Folyó
(működési) kiadások összesen [1000 Ft]; Hitel- és értékpapír műveletek nélküli kiadások
összesen [1000 Ft]; Hitel visszafizetés [1000 Ft]; Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása,
államkötvények, egyéb [1000 Ft]; Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások [1000 Ft];
Kölcsönnyújtás és törlesztés [1000 Ft]; Mindösszesen [1000 Ft]; Személyi juttatások:
külső személyi juttatások [1000 Ft]; nem rendszeres személyi juttatások [1000 Ft];
rendszeres személyi juttatások [1000 Ft]; személyi juttatások összesen [1000 Ft];
Támogatások és egyéb folyó átutalások: ellátottak pénzbeli juttatása [1000 Ft];
működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre [1000 Ft]; támogatásértékű
működési kiadások összesen [1000 Ft]; társadalom és szociálpolitikai juttatások [1000
Ft]; Támogatások és egyéb folyó átutalások [1000 Ft]; Tárgyévi kiadások összesen
[1000 Ft]; Társadalombiztosítási és munkaadói jár., eü. hj., korkedv. bizt. jár.,táppénz
hj. - Egészségügyi hozzájárulás [1000 Ft]; Társadalombiztosítási és munkaadói jár., eü.
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hj., korkedv. bizt. jár.,táppénz hj. - TB jár. és munkaadói jár., munkaadókat terhelő jár.
[1000 Ft]; Társadalombiztosítási és munkaadói jár., eü. hj., korkedv. bizt. jár., táppénz
hj. [1000 Ft]; Záró pénzkészlet [1000 Ft].

3. EMIR Egységes Monitoring és Információs Rendszer
ID; Operatív program; Téma; Altéma; Felhívás címe; Felhívás száma; Kedvezményezett
neve; Projekt címe; Támogatás dátuma; Megítélt támogatás összege; Elfogadott
összköltség; Támogatási arány; Szerződés dátuma; Szerződésben megítélt támogatás;
Szerződésben megítélt összköltség; Kifizetett támogatás összege; Projekt megvalósult;
Megvalósítás dátuma; Projekt leírása; Akcióterv időszak; Eljárásrend; Projekt tervezett
kezdése; Projekt tervezett befejezése; Régió; Megye; Kistérség; Kistérségi besorolás;
Település;

4. NAV adatok
Az adatbázis a következő adónemek bevallásainak adatait tartalmazza: egyszerűsített
vállalkozói adó (EVA), személyi jövedelemadó (SZJA), társasági adóbevallás kiemelt
adatok. Az utolsó feldolgozott időszak a 2011. év.
Egyszerűsített vállalkozói adó (5): Az adóévben megszerzett bevétel db [db]; Az
adóévben megszerzett bevétel Ft [Ft]; Egyszerűsített vállalkozói adó db [db];
Egyszerűsített vállalkozói adó Ft [Ft]; EVA bevallások száma db [db]
Személyi jövedelemadó (64): Egyéb jogcímen kapott jövedelem [Ft]; Egyéni váll.-i
kivétből szárm. jöv. [Ft]; Mg.i őstermelésből származó jöved. [Ft]; Munkaviszonyból
származó jövedelem [Ft]; Összes adó 0-300 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 1 000 001-1
200 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 1 200 001-1 500 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 1 500
001-1 800 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 1 800 001-2 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó
10 000 001-20 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 2 000 001-2 500 000 Ft sávon [Ft];
Összes adó 2 500 001-3 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 20 000 000 Ft feletti sávon
[Ft]; Összes adó [Ft]; Összes adó 3 000 001-4 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 300
001-600 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 4 000 001-5 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 5
000 001-10 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adó 600 001-800 000 Ft sávon [Ft]; Összes
adó 800 001-1 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes adófizető darabszáma 0-300 000 Ft sávon
[db]; Összes adófizető darabszáma 1 000 001-1 200 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető
darabszáma 1 200 001-1 500 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 1 500
001-1 800 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 1 800 001-2 000 000 Ft
sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 10 000 001-20 000 000 Ft sávon [db]; Összes
adófizető darabszáma 2 000 001-2 500 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma
2 500 001-3 000 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 20 000 000 Ft feletti
sávon [db]; Összes adófizető darabszáma [db]; Összes adófizető darabszáma 3 000 0014 000 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 300 001-600 000 Ft sávon [db];
Összes adófizető darabszáma 4 000 001-5 000 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető
darabszáma 5 000 001-10 000 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 600
001-800 000 Ft sávon [db]; Összes adófizető darabszáma 800 001-1 000 000 Ft sávon
[db]; Összes belföldi jövedelem 0-300 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 1
000 001-1 200 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 1 200 001-1 500 000 Ft
sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 1 500 001-1 800 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi
jövedelem 1 800 001-2 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 10 000 001-20
000 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 2 000 001-2 500 000 Ft sávon [Ft];
Összes belföldi jövedelem 2 500 001-3 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem
20 000 000 Ft feletti sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem [Ft]; Összes belföldi
jövedelem 3 000 001-4 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 300 001-600
000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 4 000 001-5 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes
belföldi jövedelem 5 000 001-10 000 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 600
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001-800 000 Ft sávon [Ft]; Összes belföldi jövedelem 800 001-1 000 000 Ft sávon [Ft];
Összes egyéni vállalkozó darabszáma [db]; Összes főállású darabszáma [db]; Összes
jövedelem egyéni vállalkozásból [Ft]; Összes jövedelem főállásból [Ft]; Összes
jövedelem mezőgazdasági kistermelésből [Ft]; Összes jövedelem társas vállalkozásból
[Ft]; Összes mezőgazdasági kistermelő darabszáma [db]; Összes társas vállalkozás
darabszáma [db]; Összevont adóalap összege [Ft]; Társas vállalkozásból származó jöv.
[Ft]; Település jogállása kód [N/A]; Település népessége [db];
Társasági adóbevallás kiemelt adatok(44): Adókedvezmény összege számított adóból
[1000 Ft]; Adózás előtti eredmény [1000 Ft]; Adózott eredmény [1000 Ft]; Aktivált saját
teljesítmény értéke [1000 Ft]; Állami tulajdoni hányad [százalék]; Alvállalkozói
teljesítmények [1000 Ft]; Anyagjellegű ráfordítások össz. [1000 Ft]; Anyagköltség [1000
Ft]; Átlagos stat. állományi létszám [1000 Ft]; Befektetett eszközök összesen [1000 Ft];
Befekt. szolg. tevékenység ráfordításai [1000 Ft]; Belföldi magánszemély által jegyzett
tőke [1000 Ft]; Belföldi magánszemély tulajdoni hányada [százalék]; Belföldi társasági
tulajdoni hányad [százalék]; Bérköltség [1000 Ft]; Bruttó hozzáadott érték [1000 Ft];
Darabszám [1000 Ft]; Egyéb ráfordítások össz. [1000 Ft]; Egyéb szolgáltatások értéke
[1000 Ft]; Eladott áruk beszerzési értéke [1000 Ft]; Értékcsökkenési leírás [1000 Ft];
Értékesítés nettó árbevétele [1000 Ft]; Export értékesítés nettó árbevétele [1000 Ft];
Fejlesztési adókedvezmény [1000 Ft]; Fizetendő adó [1000 Ft]; Forgóeszközök [1000
Ft]; Földbérleti díj [1000 Ft]; Hosszú lejáratú kötelez. záróáll. [1000 Ft]; Igénybevett
szolgáltatások értéke [1000 Ft]; Jegyzett tőke állami tulajd. része [1000 Ft]; Jegyzett
tőke belf. Társ. Tul. része [1000 Ft]; Jegyzett tőke összege [1000 Ft]; Jegyzett tőkéből
külf. részesedés [1000 Ft]; Kibocsátás összesen [1000 Ft]; Korábbi évek adókedv.
összesen [1000 Ft]; Költségek, ráfordítások összesen [1000 Ft]; Külföldi tulajdoni
hányad [százalék]; Mérleg főösszeg (eszközök) [1000 Ft]; Összes bevétel vállalkoz.-i
tev-ből [1000 Ft]; Rövid lejáratú kötelez. záróáll. [1000 Ft]; Saját tőke összege [1000
Ft]; Személyi jellegű ráfordítások össz. [1000 Ft]; Tárgyi eszközök értékének
záróállománya [1000 Ft]; Termelőfelhasználás [1000 Ft];

5. Bértarifa adatok
Ágazatkód 2008: 1 jegyű NACE; Alágazat 2008: 2 jegyű NACE; Alapilletmény; Államiönkormányzati érdekeltség részaránya (OMK); Állománytípus; Egyéni azonosító; A
belépés hónapja, ha előző évben lépett be; Budapest (0=nem, 1=igen); Összes bruttó
kereset; A kidobott, duplikált megfigyelések száma; Egyéb bérpótlék; Egyéb pótlék;
Súly: egyéni (OMK); Éves szabadság (nap); Étkezési idő; Év; Becsült gyakorlati idő,
(kor-iskev-6); Becsült gyakorlati idő négyzete; Felsőfok (0=nem, 1=igen); FEOR: OMSZ
szerinti kódolás (4 jegyű); Közölt teljes munkaidős, fizikai dolgozók létszáma adott év
május 31-én (OMK); A foglalkoztatás formája; Forrásfile azonosító; Beérkezett teljes
munkaidős fizikai létszám (OMK); Teljes munkaidős fizikai súlylétszám (OMK);
Gazdálkodási forma hibás értékei; Gazdálkodási forma (2011-től érvényes); Havibér;
Heti normál munkaórák száma; Havi alapbér; Május havi ténylegesen fizetett munkaórák
száma; Illetménykiegészítés; Iskolában töltött évek száma; 5 fokú legmagasabb
(befejezett) iskolai végzettség; 9 fokú legmagasabb (befejezett) iskolai végzettség;
Jutalék; Több munkáltatóra kiterjedő ágazati kollektív szerződés a tárgyévre; Bruttó havi
átlagkereset (Ft); Tisztított kereset; Adott évben rendelkezik-e érvényes kollektív
szerződéssel?; Életkor (felvétel éve-születési év); Középfok (0=nem, 1=igen); Külföldi
érdekeltség részaránya (OMK); KSH nagyrégiók (OMK); Több munkáltatóra kiterjedő
(nem ágazati, hanem más elven alapuló) kollektív sze; Besorolási tarifa kategóriáját jelző
kódszám; A vállalat/intézmény dolgozóinak létszáma (teljes+rész munkaidős);
Nagyságkategória, létszám szerint (teljes+rész munkaidős); Bruttó havi átlagkereset
logaritmusa; Nagyságkategória (OMK); Nagyságkategória (OMK); Megye - telephelyre
vonatkozik (OMK); A munkaszerződés típusa; Műszak-, éjszakai pótlék, helyettesítési díj;
Kapott-e műszak-, éjszakai pótlékot, helyettesítési díjat? (0=nem, 1=igen);
Műszakpótlék, éjszakai pótlék; Kapott-e műszak-, éjszakai pótlékot? (0=nem, 1=igen);
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Nem (0=nő, 1=férfi); Előző évben kifizetett, nem havi rendszerességű egyéb
munkajövedelem; Alap órabér; Közölt teljes munkaidős dolgozók összlétszáma adott év
május 31-én (OMK); Előző évben kifizetett, nem havi rendszerességű prémium, jutalom;
Havi rendszerességű egyéb munkajövedelem; Havi rendszerességű egyéb kereset; Havi
rendszerességű prémium, jutalom; Közölt részmunkaidős, fizikai dolgozók létszáma adott
év május 31-én (OMK); Beérkezett részmunkaidős fizikai létszám (OMK); Részmunkaidős
fizikai súlylétszám (OMK); Közölt részmunkaidős dolgozók összlétszáma adott év május
31-én (OMK); Közölt részmunkaidős, szellemi dolgozók létszáma adott év május 31-én
(OMK); Beérkezett részmunkaidős szellemi létszám (OMK); Részmunkaidős szellemi
súlylétszám (OMK); Közölt teljes munkaidős, szellemi dolgozók létszáma adott év május
31-én (OMK); Iskolai végzettség (OMK); Szakmunkásképző (0=nem, 1=igen);
Beérkezett teljes munkaidős szellemi létszám (OMK); Teljes munkaidős szellemi
súlylétszám (OMK); Szolgálati idő (években megadva); Szolgálati idő (hónapokban
megadva); Születési év; Születési dátum (év, hónap); Születési hónap; Javított, TSTARral harmonizált településazonosító - telephelyre vonatkozik; Szakágazat: 2 jegyű
(2008.I.1-től érvényes); Szakágazat: 3 jegyű (2008.I.1-től érvényes); Szakágazat: 4
jegyű (2008.I.1-től érvényes); 4 jegyű településazonosító - telephelyre vonatkozik; 5
jegyű településazonosító - telephelyre vonatkozik; Típus (OMK, 1=központi, 2=helyi);
Vállalat típusa (OMK); Túlórák száma; Anonimizált törzsszám - időbeli összekapcsolásra
alkalmas; Településtípus (OMK); Túlmunka alapdíja, pótléka; Kapott-e túlórapénzt?
(0=nem, 1=igen); Ügyeleti díj; Ügyeleti órák száma; Előző évben lépett be (0=nem,
1=igen); Vállalat (0=nem, 1=igen); Vezetői pótlék; Vállalatméret, létszám szerint
(teljes+rész munkaidős);

IV. A közszolgáltatások kapacitását és kihasználtságát jelző
mutatók
Az alábbi táblázat összefoglalja a közszolgáltatások kapacitását és kihasználtságát mérő
indikátorok meglétét illetve hiányát az országos adatbázisokban, témakörönként.

Feladat
1. településüzemeltetés (köztemetők, közvilágítás, kéményseprő-ipari
szolgáltatás, helyi közutak, közparkok és egyéb közterületek, parkolás)
2. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások
3. környezet-egészségügy
4. óvodai ellátás
5. kulturális szolgáltatás
6. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások és ellátások
7. lakás- és helyiséggazdálkodás
8. hajléktalan személyek ellátása
9. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás
10. a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek biztosítása
11. sport, ifjúsági ügyek
12. nemzetiségi ügyek
13. helyi közösségi közlekedés biztosítása
14. hulladékgazdálkodás
15. távhőszolgáltatás
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Kapacitásról adat

Kihasználtságról adat

N

N

V

V

N
V
V
V
V
V

N
V
V
V
V
V

N

N

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

16. víziközmű-szolgáltatás

N
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