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Megjegyzések az TSTAR/BPSTAR mutatóihoz

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAA000 A település területe
TAAA100 Lakónépesség száma az év közepén (a
népszámlálás végleges adataiból továbbszámított
adat)
TAAA101
TAAA105

TAAA106

TAAA107
TAAA108
TAAA109

Lakónépesség száma az év végén (a népszámlálás
végleges adataiból továbbvezetett adat)
Lakónépességből a nők száma az év végén (a
népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett
adat)
Lakónépességből a férfiak száma az év végén (a
népszámlálás végleges adataiból továbbvezetett
adat)
Lakónépességből a 0–14 évesek száma az év
végén
Lakónépességből a 15–59 évesek száma
Lakónépességből a 60–64 évesek száma
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Megjegyzés
Az év eleji és év végi népességszám átlaga,
1990–2000 között a 2001. évi
népszámlálásból visszaszámított adatok
alapján.
1990–2000 között a 2001. évi
népszámlálásból visszaszámított adat.

TAAA101 része
TAAA101 része
TAAA101 része

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAA110 Lakónépességből a 65 éves és idősebbek száma az
év végén
TAAA111 Lakónépességből a 15–64 évesek száma az év
végén
TAAA112 Lakónépességből a 0–14 éves nők száma az év
végén
TAAA113 Lakónépességből a 15–64 éves nők száma az év
végén
TAAA114 Lakónépességből a 65 éves és idősebb nők száma
az év végén
TAAA115 Lakónépességből a 0–14 éves férfiak száma az év
végén
TAAA116 Lakónépességből a 15–64 éves férfiak száma az év
végén
TAAA117 Lakónépességből a 65 éves és idősebb férfiak
száma az év végén
TAAA200 Állandó népesség száma
TAAA201 Állandó népességből a 0–2 évesek száma
TAAA202 Állandó népességből a 3–5 évesek száma
TAAA203 Állandó népességből a 6–13 évesek száma
TAAA204 Állandó népességből a 14 évesek száma
TAAA205 Állandó népességből a 15–17 évesek száma
TAAA206 Állandó népességből a 18–59 évesek száma
TAAA207 Állandó népességből a 60–x évesek száma
TAAA208 Állandó népességből a 18–54 éves nők száma
TAAA209 Állandó népességből az 55–x éves nők száma
TAAA210 Állandó népességből a 18–59 éves férfiak száma
TAAA211 Állandó népességből a 60–x éves férfiak száma
TAAA212 Állandó népesség, férfiak összesen
TAAA213 Állandó népesség, nők összesen
TAAA215 Állandó népességből a 18–62 éves férfiak száma
TAAA216 Állandó népességből a 18–58 éves nők száma
TAAA217 Állandó népességből az 55 éves nők száma
TAAA218 Állandó népességből az 56 éves nők száma
TAAA219 Állandó népességből az 57 éves nők száma
TAAA220 Állandó népességből a 60 éves férfiak száma
TAAA221 Állandó népességből a 61 éves férfiak száma
TAAA222 Állandó népességből az 58 éves nők száma
TAAA223 Állandó népességből az 59 éves nők száma
TAAA224 Állandó népességből a 0–14 éves nők száma
TAAA225 Állandó népességből a 15–17 éves nők száma
TAAA226 Állandó népességből a 18 éves nők száma
TAAA227 Állandó népességből a 19 éves nők száma
TAAA228 Állandó népességből a 20–29 éves nők száma
TAAA229 Állandó népességből a 30–39 éves nők száma
TAAA230 Állandó népességből a 40–49 éves nők száma
TAAA231 Állandó népességből a 50–59 éves nők száma
TAAA232 Állandó népességből a 60–64 éves nők száma
TAAA233 Állandó népességből a 65–X éves nők száma
TAAA234 Állandó népességből a 0–14 éves férfiak száma
TAAA235 Állandó népességből a 15–17 éves férfiak száma
TAAA236 Állandó népességből a 18 éves férfiak száma
TAAA237 Állandó népességből a 19 éves férfiak száma
TAAA238 Állandó népességből a 20–29 éves férfiak száma
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Megjegyzés
TAAA101 része
TAAA101 része
TAAA107 része
TAAA111 része
TAAA110 része
TAAA107 része
TAAA111 része
TAAA110 része

1992-ben nincs adata

Azonosító
TAAA239
TAAA240
TAAA241
TAAA242
TAAA243
TAAA244
TAAA245
TAAA246
TAAA247
TAAA248
TAAA249
TAAA250
TAAA251
TAAA252
TAAA253
TAAA254
TAAA255
TAAB000
TAAB001
TAAB002
TAAB003
TAAB004
TAAB005
TAAB006
TAAB007
TAAB100
TAAB101
TAAB102
TAAB103
TAAC100
TAAC101
TAAC102
TAAC103
TAAC104
TAAC105
TAAC106

TAAC107
TAAC108
TAAC109

Megnevezés (legutolsó)
Állandó népességből a 30–39 éves férfiak száma
Állandó népességből a 40–49 éves férfiak száma
Állandó népességből a 50–59 éves férfiak száma
Állandó népességből a 60–64 éves férfiak száma
Állandó népességből a 65–X éves férfiak száma
Állandó népességből a 60 éves nők száma
Állandó népességből a 15–60 éves nők száma
Állandó népességből a 15–61 éves férfiak száma
Állandó népességből a 3 évesek száma
Állandó népességből a 61 éves nők száma
Állandó népességből a 15–61 éves nők száma
Állandó népességből a 6 évesek száma
Állandó népességből a 7 évesek száma
Állandó népességből a 15–62 éves nők száma
Állandó népességből a 15–62 éves férfiak száma
Állandó népességből a 15–63 éves nők száma
Állandó népességből a 15–63 éves férfiak száma
Élveszületések száma

Megjegyzés

munkaképes korú férfiak

munkaképes korú nők

munkaképes korú nők 2015–2016-ban
munkaképes korú férfiak 2015–2016-ban
munkaképes korú nők 2017–2018-ban
munkaképes korú férfiak 2017–2018-ban
1965,70-ben állandó, 1975-től tényleges
lakóhely szerint
Halálozások száma
1965,70-ben állandó, 1975-től tényleges
lakóhely szerint
Csecsemőhalálozás (1 éven alul meghaltak száma) 1965,70-ben állandó, 1975-től tényleges
lakóhely szerint
Házasságkötések száma
1985 előtt TABB003
Válások száma
1985 előtt TABB004
Élveszületések közül férfi
Halálozások közül férfi
Terhességmegszakítások száma
a nő lakóhelye szerint
Belföldi odavándorlások száma (állandó és
ideiglenes vándorlás együtt)
Belföldi elvándorlások száma (állandó és
ideiglenes vándorlás együtt)
Belföldi állandó odavándorlások száma
2001-ig TABB102
Belföldi állandó elvándorlások száma
2001-ig TABB103
A helyi önkormányzatok saját folyó bevételei
A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei
TAAC100 része
A helyi önkormányzatok átengedett bevételei
A helyi önkormányzatoknak átengedett személyi
TAAC102 része
jövedelemadó
A helyi önkormányzatoknak átengedett
TAAC102 része2013-tól a gépjárműadó 40%gépjárműadó
a. Nem összehasonlítható.
A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke
jellegű bevételei
A helyi önkormányzatoknak tárgyi eszköz, föld és TAAC105 része
immateriális javak értékesítéséből származó
bevételei
A helyi önkormányzatoknak nyújtott állami
hozzájárulások és támogatások
A helyi önkormányzatoknak nyújtott normatív
TAAC107 része
támogatások
Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő
TAAC107 része
(forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAC110 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi
önkormányzatok adósságrendezésére nyújtott
támogatás
TAAC111 A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett
támogatás
TAAC112 A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás
TAAC113 A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás
TAAC114 A helyi önkormányzatoknak nyújtott céljellegű
decentralizált támogatás
TAAC115 A helyi önkormányzatok finanszírozási műveletek
nélküli bevételei
TAAC116 A helyi önkormányzatok hitel bevételei
TAAC117 A helyi önkormányzatok működési célra átvett
pénzeszközei (helyi önkormányzatoktól)
TAAC118 A helyi önkormányzatok fejlesztési célra átvett
pénzeszközei (helyi önkormányzatoktól)
TAAC119 A helyi önkormányzatok tárgyévi bevételei
TAAC120 A helyi önkormányzatok rendelkezésre álló
forrásai
TAAC121 A helyi önkormányzatok államháztartáson belülről
származó pénzeszközei
TAAC122 A helyi önkormányzatok államháztartáson kívülről
származó pénzeszközei
TAAC123 A helyi önkormányzat által korábban nyújtott
kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
TAAC124 A helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az
iparűzési adó
TAAC125 A helyi önkormányzatok helyi adó bevételeiből az
idegenforgalmi adó
TAAC126 A helyi önkormányzatok működőképességének
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás (MÜKI)
TAAC200 A helyi önkormányzatok személyi juttatásai
TAAC201 A helyi önkormányzatok társadalombiztosítási és
munkaadói járulékai, egészségügyi hozzájárulása
TAAC202 A helyi önkormányzatok dologi és egyéb folyó
kiadásai
TAAC203 A helyi önkormányzatok folyó (működési) kiadásai
TAAC204 A helyi önkormányzatok felhalmozási és tőke
jellegű kiadásai
TAAC205 A helyi önkormányzatok tárgyi eszköz, föld és
immateriális javak felhalmozására fordított
kiadásai
TAAC206 A helyi önkormányzatok által nyújtott
támogatások, elvonások és egyéb folyó átutalások
TAAC207 A helyi önkormányzatok által nyújtott társadalomés szociálpolitikai juttatások
TAAC208 A helyi önkormányzatok által ellátottak pénzbeli
juttatása
TAAC209 A helyi önkormányzatok finanszírozási műveletek
nélküli kiadásai
TAAC210 A helyi önkormányzatok tárgyévi kiadásai
TAAC211 A helyi önkormányzat általános és céltartaléka
TAAC212 A helyi önkormányzat kölcsönnyújtása és
törlesztése
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Megjegyzés
TAAC107 része

TAAC107 része
TAAC107 része

2010-ig a helyi önkormányzatok GFSrendszerű bevételei
2004-re nincs adat
2004-re nincs adat

TAAC101 része
TAAC101 része

TAAC204 része

TAAC206 része
TAAC206 része
2010-ig a GFS-rendszerű kiadások

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAC213 A helyi önkormányzat hitel visszafizetése
TAAC214 A helyi önkormányzat kiadásai összesen
TAAF051 Kiskereskedelmi üzletek száma
TAAF058
TAAF070
TAAF071
TAAF072
TAAF073
TAAF074
TAAF075
TAAF076
TAAF077
TAAF078
TAAF079
TAAF080
TAAF081
TAAF082
TAAF083
TAAF084
TAAF085
TAAF086
TAAF087
TAAF088
TAAF089
TAAF090
TAAF091
TAAF092
TAAF093
TAAF094
TAAF095
TAAF096
TAAF097

TAAF098
TAAF099
TAAF151
TAAF158
TAAF170
TAAF171

Megjegyzés

Humán gyógyszertárak nélkül és a
gépjárműüzletekkel együtt

Üzemanyagtöltő állomások száma
Használtcikk-szaküzletek száma
Gépjármű-szaküzletek száma
Gépjárműalkatrész-szaküzletek száma
Motorkerékpár- és -alkatrészszaküzletek száma
Élelmiszer vegyesüzletek és áruházak száma
Vegyesiparcikk-üzletek és áruházak száma
Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma
Hús-, húsáru-szaküzletek száma
Halszaküzletek száma
Kenyér-, pékáru- és édességszaküzletek száma
Palackozott italok szaküzleteinek száma
Dohányáru-szaküzletek száma
Egyébélelmiszer-szaküzletek száma
Illatszerszaküzletek száma (állatgyógyászati
termékek üzletével együtt)
Textilszaküzletek száma
Ruházati szaküzletek száma
Lábbeli-, bőráru-szaküzlet száma
Bútor-, háztartásicikk- és világítástechnikai
szaküzletek száma
Elektromos háztartási készülékek szaküzleteinek
száma
Festékek, vasáruk, barkács- és építési anyagok
szaküzleteinek száma
Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma
Egyéb iparcikk-szaküzletek száma
Nagykereskedelmi raktárak száma összesen
Mezőgazdasági termék nagykereskedelmi
raktárak száma
Élelmiszer-nagykereskedelmi raktárak száma
Háztartásicikk nagykereskedelmi raktárak száma

1998-ig TAAF064

1998-ig TAAF062
1998-ig TAAF066

Gépjármű- és gépjárműalkatrész
nagykereskedelmi raktárakkal együtt.

2008-ig fogyasztásicikk nagykereskedelmi
raktárak száma

Egyéb szakosodott nagykereskedelmi raktárak
száma
Hulladékok- és melléktermékek nagykereskedelmi
raktárak száma (egyéb vegyes cikk
nagykereskedelmi raktárakból)
Gép, berendezés nagykereskedelmi raktárak
száma
Kölcsönzőhelyek száma összesen
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
Humán gyógyszertárak nélkül és a
kiskereskedelmi üzletek száma
gépjárműüzletekkel együtt
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
üzemanyagtöltő állomások száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett használtcikkszaküzletek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett gépjárműszaküzletek száma
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAF172 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
gépjárműalkatrész-szaküzletek száma
TAAF173 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
motorkerékpár- és -alkatrészszaküzletek száma
TAAF174 Önálló vállalkozó által üzemeltetett élelmiszer
vegyesüzletek és áruházak száma
TAAF175 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
vegyesiparcikk-üzletek és áruházak száma
TAAF176 Önálló vállalkozó által üzemeltetett zöldség-,
gyümölcsszaküzletek száma
TAAF177 Önálló vállalkozó által üzemeltetett hús-, húsáruszaküzletek száma
TAAF178 Önálló vállalkozó által üzemeltetett halszaküzletek
száma
TAAF179 Önálló vállalkozó által üzemeltetett kenyér-,
pékáru- és édességszaküzletek száma
TAAF180 Önálló vállalkozó által üzemeltetett palackozott
italok szaküzletének száma
TAAF181 Önálló vállalkozó által üzemeltetett dohányáruszaküzletek száma
TAAF182 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
egyébélelmiszer-szaküzletek száma
TAAF183 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett
illatszerszaküzletek száma (állatgyógyászati
termékek üzletével együtt)
TAAF184 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
textilszaküzletek száma
TAAF185 Önálló vállalkozó által üzemeltetett ruházati
szaküzletek száma
TAAF186 Önálló vállalkozó által üzemeltetett lábbeli-,
bőráru-szaküzletek száma
TAAF187 Önálló vállalkozó által üzemeltetett bútor-,
háztartásicikk- és világítástechnikai szaküzletek
száma
TAAF188 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett elektromos
háztartási készülékek szaküzleteinek száma
TAAF189 Önálló vállalkozó által üzemeltetett festékek,
vasáruk, barkács- és építési anyagok
szaküzleteinek száma
TAAF190 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett könyv-,
újság-, papíráru-szaküzletek száma
TAAF191 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb
iparcikkszaküzletek száma
TAAF192 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
nagykereskedelmi raktárak száma összesen
TAAF193 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
mezőgazdasági termék nagykereskedelmi raktárak
száma
TAAF194 Önálló vállalkozó által üzemeltetett élelmiszernagykereskedelmi raktárak száma
TAAF195 Önálló vállalkozó által üzemeltetett háztartásicikk
nagykereskedelmi raktárak száma
TAAF196

Önálló vállalkozó által üzemeltetett egyéb
szakosodott nagykereskedelmi raktárak száma
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Megjegyzés

1998-ig TAAF162
1998-ig TAAF166

Gépjármű- és gépjárműalkatrész
nagykereskedelmi raktárakkal együtt.

2008-ig egyéni vállalkozás által üzemeltetett
fogyasztásicikk nagykereskedelmi raktárak
száma.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAF197 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett hulladékokés melléktermékek nagykereskedelmi raktárak
száma
TAAF198 Önálló vállalkozó által üzemeltetett gép,
berendezés nagykereskedelmi raktárak száma
TAAF199 Egyéni vállalkozás által üzemeltetett
kölcsönzőhelyek száma
TAAF226 Vendéglátóhelyek száma
TAAF230 Éttermek, cukrászdák száma
TAAF231 Italüzletek és zenés szórakozóhelyek száma
TAAF232
TAAF233
TAAF234
TAAF235
TAAF236
TAAF326
TAAF330
TAAF331
TAAF332
TAAF333
TAAF334
TAAF335
TAAF336

TAAF402
TAAF403
TAAF404
TAAF405
TAAF407
TAAF408
TAAF409
TAAF410
TAAF411
TAAF412
TAAF413
TAAF414
TAAF415

Munkahelyi étkeztetőhelyek száma
Közétkeztetőhelyek száma
Éttermek, büfék száma
Cukrászdák száma
Munkahelyi, rendezvényi és közétkeztetést végző
vendéglátóhelyek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
vendéglátóhelyek száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett éttermek,
cukrászdák száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett italüzletek és
zenés szórakozóhelyek száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett munkahelyi
étkeztetőhelyek száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett
közétkeztetőhelyek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett éttermek,
büfék száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett cukrászdák
száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett munkahelyi,
rendezvényi és közétkeztetést végző
vendéglátóhelyek száma
Panziók szállásférőhelyeinek száma
Turistaszállások szállásférőhelyeinek száma
Kempingek szállásférőhelyeinek száma
Üdülőházak szállásférőhelyeinek száma
Vendégek száma összesen a kereskedelmi
szálláshelyeken
Külföldi vendégek száma a kereskedelmi
szálláshelyeken
Vendégéjszakák száma a kereskedelmi
szálláshelyeken
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
kereskedelmi szálláshelyeken
Szállodák szállásférőhelyeinek száma
Összes kereskedelmi szálláshely
szállásférőhelyeinek száma
Szállodák száma
Vendégek száma a szállodákban
Vendégek száma az egyéb kereskedelmi
szálláshelyeken
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Megjegyzés

2009-ben június 30-ai állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot
2009 előtt bárok, borozók, 2009-ben június
30-ai állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot

2009-ben június 30-ai állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot
2009 előtt bárok, borozók, 2009-ben június
30-ai állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot
2009-ben júl. 31-ei állapot

1985-ig fogadók, 1992-től magánpanziókkal
együtt
TAAF401 része
1992-től magánkempingekkel együtt
1998-ig nyaralóházak
1998-tól szervezett fizetővendéglátás nélkül
TAAF407 része,1998-tól szervezett
fizetővendéglátás nélkül
1998-tól szervezett fizetővendéglátás nélkül
TAAF409 része, 1998-tól szervezett
fizetővendéglátás nélkül
1980 előtt TAAF400
1998-tól szervezett fizetővendéglátás nélkül

1998-tól szervezett fizetővendéglátás nélkül

Azonosító
TAAF416
TAAF417
TAAF418
TAAF419
TAAF421
TAAF422
TAAF423
TAAF424
TAAF425
TAAF426
TAAF427
TAAF428
TAAF429
TAAF430
TAAF431
TAAF432
TAAF433
TAAF434
TAAF435
TAAF436
TAAF437
TAAF438
TAAF439
TAAF444
TAAF445
TAAF446
TAAF447
TAAF448
TAAF449
TAAF450
TAAF451
TAAF452
TAAF453
TAAF454
TAAF455
TAAF456
TAAF457
TAAF458
TAAF459
TAAF460
TAAF461
TAAF462
TAAF463
TAAF464
TAAF465

Megnevezés (legutolsó)
Vendégek száma a panziókban
Vendégek száma a turistaszállásokon
Vendégek száma a kempingekben
Vendégek száma az üdülőházakban
Külföldi vendégek száma a szállodákban
Vendégéjszakák száma a szállodákban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
szállodákban
Panziók száma
Vendégéjszakák száma a panziókban
Külföldi vendégek száma a panziókban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
panziókban
Turistaszállások száma
Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon
Külföldi vendégek száma a turistaszállásokon
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
turistaszállásokon
Kempingek száma
Vendégéjszakák száma a kempingekben
Külföldi vendégek száma a kempingekben
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
kempingekben
Üdülőházak száma
Vendégéjszakák száma az üdülőházakban
Külföldi vendégek száma az üdülőházakban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az
üdülőházakban
Szobák száma a szállodákban
Ifjúsági szállók férőhelyeinek száma
Vendégek száma az ifjúsági szállókban
Külföldi vendégek száma az ifjúsági szállókban
Vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma az
ifjúsági szállókban
Ifjúsági szállók száma
Gyógyszállodák száma
Gyógyszállodák férőhelyeinek száma
Vendégek száma a gyógyszállodákban
Külföldi vendégek száma a gyógyszállodákban
Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
gyógyszállodákban
A kereskedelmi szálláshelyek egységeinek száma
Wellness szállodák száma
Wellness szállodák férőhelyeinek száma
Vendégek száma a wellness szállodákban
Külföldi vendégek száma a wellness szállodákban
Vendégéjszakák száma a wellness szállodákban
Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
wellness szállodákban
Közösségi szálláshelyek száma
Közösségi szálláshelyek szállásférőhelyeinek
száma
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Megjegyzés

1998-ig nyaralóházak

1998-ig nyaralóházak
1998-ig nyaralóházak
1998-ig nyaralóházak
1998-ig nyaralóházak

TAAF 413+424+432+436+464

2010 előtt TAAF428+450
2010 előtt TAAF403+445

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAF466 Vendégek száma a közösségi szálláshelyeken
TAAF467 Külföldi vendégek száma a közösségi
szálláshelyeken
TAAF468 Vendégéjszakák száma a közösségi
szálláshelyeken
TAAF469 Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
közösségi szálláshelyeken
TAAF470 Szobák száma a gyógyszállodákban
TAAF471 Szobák száma a wellness szállodákban
TAAF612 Falusi szálláshelyek férőhelyeinek száma
TAAF613 Vendégek száma a fizetővendéglátásban
TAAF614 Külföldi vendégek száma a fizetővendéglátásban
TAAF615 Falusi szálláshelyek vendégeinek száma
TAAF616 Falusi szálláshelyek külföldi vendégeinek száma
TAAF617 Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban
TAAF618 Külföldiek által eltöltött vendégéjszakák száma a
fizetővendéglátásban
TAAF619 Falusi szálláshelyek vendégéjszakáinak száma
TAAF620 Falusi szálláshelyek külföldiek által eltöltött
vendégéjszakáinak száma
TAAF621 Fizetővendéglátás vendéglátóinak száma
TAAF622 Fizetővendéglátás szállásférőhelyeinek száma
TAAF623
TAAF624
TAAF625
TAAF626
TAAF627
TAAF628
TAAF629
TAAF700
TAAF701
TAAF702
TAAF703
TAAF704
TAAF705
TAAF706
TAAF707
TAAF708
TAAF709
TAAF710
TAAF711
TAAF712
TAAF713

Falusi szálláshelyek vendéglátóinak száma
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek
vendéglátóinak száma összesen
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek
férőhelyeinek száma összesen
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek külföldi
vendégeinek száma
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek külföldiek
által eltöltött vendégéjszakáinak száma
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek vendégeinek
száma
Egyéb (2009-ig magán) szálláshelyek
vendégéjszakáinak száma
Gépjármű-kölcsönzőhelyek száma
Egyéb jármű-kölcsönzőhelyek száma
Fogyasztásicikk-kölcsönzőhelyek száma
Termelői borkimérések száma
Vegyesiparcikk nagykereskedelmi raktárak száma
Egyéb gép kölcsönzőhelyek száma
Gépjármű-nagykereskedelmi raktárak száma
Gépjárműalkatrész nagykereskedelmi raktárak
száma
Motorkerékpár- és alkatrész nagykereskedelmi
raktárak száma
Állatgyógyászati termékek üzletének száma
Illatszerszaküzletek száma
Humán gyógyászati termék üzletek száma
Információs, telekommunikációs berendezés
nagykereskedelmi raktárak száma
Könyvszaküzletek száma
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Megjegyzés
2010 előtt TAAF417+446
2010 előtt TAAF430+447
2010 előtt TAAF429+448
2010 előtt TAAF431+449

2009-ig júl. 31-ei adat
1998-ban magán fizetővendéglátás
1998-ban magán fizetővendéglátás

1998-ban magánfizetővendéglátás
1998-ban magán fizetővendéglátás

1998-ban magán fizetővendéglátás
1993-ig TAAF600,1998-ban magán
fizetővendéglátás
2009-ig júl. 31-ei adat, fő
2009-ig magánszállásadás, júl. 31-én, fő
2009-ig magánszállásadás, júl. 31-én
2009-ig magánszállásadás
2009-ig magánszállásadás
2009-ig magánszállásadás
2009-ig magánszállásadás

2004, 2005-re nincs adat
2005-re nincs adat

2006-ig TAAF083 része
2006-ig TAAF083 része
Gyógyászati jellegű termékeket is forgalmazó
üzlet

2008-ig TAAF090 része

Azonosító
TAAF714
TAAF715
TAAF716
TAAF717
TAAF718
TAAF719
TAAF720
TAAF721
TAAF722
TAAF723
TAAF724
TAAF725
TAAF726
TAAF727

TAAF800
TAAF801
TAAF802
TAAF803
TAAF804
TAAF805
TAAF806
TAAF807

TAAF808

TAAF809
TAAF810
TAAF811
TAAF812

TAAF813
TAAF814
TAAF815

Megnevezés (legutolsó)
Újság-, papíráru-szaküzletek száma
Audio-, videoberendezések szaküzleteinek száma
Zene-, videofelvételek szaküzleteinek száma
Elektromos háztartási készülékek szaküzleteinek
száma
Telekommunikációs termékek szaküzleteinek
száma
Számítógép-, periféria-, szoftverszaküzletek száma
Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló szaküzletek
száma
Óra-, ékszerszaküzletek száma
Sportszer-szaküzletek száma
Virág- és kertészeti szaküzletek száma
Kedvtelésből tartott állatok szaküzleteinek száma
Játékszaküzletek száma
Egyéb iparcikkek szaküzleteinek száma
Nemzeti dohányboltok száma

Egyéni vállalkozás által üzemeltetett gépjárműkölcsönzőhelyek száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb járműkölcsönzőhelyek száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett
fogyasztásicikk-kölcsönzőhelyek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett termelői
borkimérések száma (őstermelőkkel együtt)
Önálló vállalkozó által üzemeltetett vegyesiparcikk
nagykereskedelmi raktárak száma
Egyéni vállalkozás által üzemeltetett egyéb gép
kölcsönzőhelyek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett gépjárműnagykereskedelmi raktárak száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
gépjárműalkatrész nagykereskedelmi raktárak
száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
motorkerékpár- és alkatrész nagykereskedelmi
raktárak száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
állatgyógyászati termékek üzletének száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
illatszerszaküzletek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett humán
gyógyászati termék üzletek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett információs,
telekommunikációs berendezés nagykereskedelmi
raktárak száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett
könyvszaküzletek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett újság-,
papíráru-szaküzletek száma
Önálló vállalkozó által üzemeltetett audio-,
videoberendezések szaküzleteinek száma

10

Megjegyzés
2008-ig TAAF090 része
2008-ig TAAF088 része
2008-ig TAAF088 része
2008-ig TAAF088 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
2008-ig TAAF091 része
Forrás: Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt., 2013-ig TAAF081, az adatok
nem összehasonlíthatók

2004, 2005-re nincs adat
2005-re nincs adat

2006-ig TAAF183 része
2006-ig TAAF183 része

2008-ig TAAF190 része
2008-ig TAAF190 része
2008-ig TAAF188 része

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAF816 Önálló vállalkozó által üzemeltetett zene-,
videofelvételek szaküzleteinek száma
TAAF817 Önálló vállalkozó által üzemeltetett elektromos
háztartási készülékek szaküzleteinek száma
TAAF818 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
telekommunikációs termékek szaküzleteinek
száma
TAAF819 Önálló vállalkozó által üzemeltetett számítógép-,
periféria-, szoftverszaküzletek száma
TAAF820 Önálló vállalkozó által üzemeltetett takaró,
szőnyeg, fal-, padlóburkoló szaküzletek száma
TAAF821 Önálló vállalkozó által üzemeltetett óra-,
ékszerszaküzletek száma
TAAF822 Önálló vállalkozó által üzemeltetett sportszerszaküzletek száma
TAAF823 Önálló vállalkozó által üzemeltetett virág- és
kertészeti szaküzletek száma
TAAF824 Önálló vállalkozó által üzemeltetett, kedvtelésből
tartott állatok szaküzleteinek száma
TAAF825 Önálló vállalkozó által üzemeltetett
játékszaküzletek száma
TAAF826 Önálló vállalkozó által üzemeltetett egyéb
iparcikkek szaküzleteinek száma
TAAF827 Önálló vállalkozó által üzemeltetett nemzeti
dohányboltok száma
TAAG000

Lakásállomány

TAAG003

Az egyszobás lakások száma

TAAG004

A kétszobás lakások száma (a másfél szobásokkal
együtt)
A háromszobás lakások száma (a két és
félszobásokkal együtt)
A négy és több szobás lakások száma (a három és
félszobásokkal együtt)
Épített lakások száma
Épített üdülőegységek száma
Az év folyamán épített, gázvezetékkel ellátott
lakások száma
Az év folyamán épített, fürdőszobával ellátott
lakások száma
Az év folyamán épített, közcsatornával ellátott
lakások száma
Az év folyamán épített lakások összes alapterülete
Az év folyamán épített, házi vízvezetékkel ellátott
lakások száma
Az év folyamán épített, házi csatornával ellátott
lakások száma
Az év folyamán épített egyszobás lakások száma
Az év folyamán épített kétszobás lakások száma (a
másfél szobásokkal együtt)

TAAG005
TAAG006
TAAG100
TAAG101
TAAG109
TAAG112
TAAG115
TAAG116
TAAG117
TAAG118
TAAG121
TAAG122
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Megjegyzés
2008-ig TAAF188 része
2008-ig TAAF188 része
2008-ig TAAF191 része

2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
2008-ig TAAF191 része
Forrás: Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt., 2013-ig TAAF181, az adatok
nem összehasonlíthatók
az éves lakásépítési és -megszűnési stat.
alapján, 1988-ban TABG000, 1980-tól a 1984.
évi mikrocenzus,1990-től a megelőző
népszámlálás alapján továbbszámított adat
az éves lakásépítési és -megszűnési
statisztika alapján
az éves lakásépítési és -megszűnési
statisztika alapján
az éves lakásépítési és -megszűnési
statisztika alapján
az éves lakásépítési és -megszűnési
statisztika alapján
1998-ig épített üdülők száma
1981 előtt TABG109
1981 előtt TABG110, 1993-tól mosdózuhanyozók nélkül
1981 előtt TABG113; 1985-ig háziderítővel
együtt
1981 előtt TABG114

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
Megjegyzés
TAAG125 Az év folyamán épített, közüzemi vízvezetékkel
1985-ig házi vízvezetékkel együtt
ellátott lakások száma
TAAG126 Az év folyamán megszűnt lakások száma
TAAG130 Az év folyamán épített háromszobás lakások
száma (a két és félszobásokkal együtt)
TAAG131 Az év folyamán épített négy és több szobás
lakások száma (a három és félszobásokkal együtt)
TAAG132 Az év folyamán épített lakóépületek száma
TAAG139 Az év folyamán a helyi önkormányzat által épített
lakások száma
TAAG140 Az év folyamán központi költségvetési szerv által
épített lakások száma
TAAG141 Az év folyamán vállalkozások által épített lakások 2007-ig egyéni vállalkozások nélkül
száma
TAAG142 Az év folyamán lakásszövetkezetek által épített
lakások száma
TAAG143 Az év folyamán természetes személy által épített
lakások száma
TAAG144 Az év folyamán értékesítés céljára épített lakások
száma
TAAG145 Az év folyamán bérbeadás céljára épített lakások
száma
TAAG146 Az év folyamán szolgálati használatra épített
lakások száma
TAAG147 Az év folyamán saját használatra épített lakások
száma
TAAG148 Az év folyamán családi házas formában épített
lakások száma
TAAG150 Az év folyamán megbízásból épített lakások száma
TAAG151 Az év folyamán vegyes célból épített lakások
száma
TAAG152 Az év folyamán lakótelepi formában épített
lakások száma
TAAG153 Az év folyamán többszintes, többlakásos
formában épített lakások száma
TAAG154 Az év folyamán csoportház (sorház, láncház)
formában épített lakások száma
TAAG155 Az év folyamán épített, mosdó-zuhanyozó
helyiséggel ellátott lakások száma
TAAG160 Az év folyamán avulás miatt megszűnt lakások
száma
TAAG161 Az év folyamán elemi csapások miatt megszűnt
lakások száma
TAAG162 Az év folyamán településrendezés miatt megszűnt
lakások száma
TAAG163 Az év folyamán lakásépítés miatt megszűnt
lakások száma
TAAG164 Az év folyamán lakás műszaki megosztása miatt
megszűnt lakások száma
TAAG165 Az év folyamán lakásösszevonás miatt megszűnt
lakások száma
TAAG166 Az év folyamán egyéb ok miatt megszűnt lakások
száma
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAG167 Az év folyamán kiadott új építési engedélyek és
egyszerű bejelentések alapján létesítendő lakások
száma
TAAG168 Az év folyamán lakóparki formában épített
lakások száma
TAAG200 Fenntartott lakásbérlemények száma
TAAG201 Fenntartott lakóépületek száma
TAAG202 Összes lakóházjavítási költség
TAAG203 Összes lakóház felújításra fordított költség
TAAG204 Összes lakóház karbantartásra fordított költség
TAAG205 Összes évi bérbevétel
TAAG206 Összes évi lakbér
TAAG207 Összes felújított épületek száma
TAAG208 Összes felújított lakásbérlemények száma
TAAG209 Felújítással korszerűsített lakásbérlemények
száma
TAAG210 Felújítás nélkül korszerűsített lakásbérlemények
száma
TAAG211 Eladott lakásbérlemények száma
TAAG212 Eladott lakásbérlemények becsült forgalmi értéke
TAAG213 Eladott lakásbérlemények tényleges eladási ára
TAAH000 Háztartásoknak szolgáltatott víz mennyisége
TAAH003 Üzemelő közkifolyók száma
TAAH004 Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza
TAAH007 Összes szolgáltatott víz mennyisége
TAAH008 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban
(közcsatornában) elvezetett összes szennyvíz
mennyisége
TAAH009 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban
(közcsatornában) tisztítottan elvezetett összes
szennyvíz mennyisége
TAAH010 Összes vízkiszállítás a közegészségügyileg
átmenetileg nem megfelelő ivóvízzel rendelkező
települések számára
TAAH020 Közüzemi ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
lakások száma
TAAH021 Az év folyamán a közüzemi ivóvízvezetékhálózatba bekapcsolt lakások száma
TAAH022 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hossza
TAAH023 Az év folyamán újonnan fektetett közüzemi
szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatornahálózat)
hossza
TAAH024 Felszín alatti zárt csapadék csatorna hossza
TAAH103 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hosszából elválasztó
rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza
TAAH105 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) hosszából egyesített
rendszerű szennyvízgyűjtő-hálózat hossza
TAAH108 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatba
(közcsatornahálózatba) bekapcsolt lakások száma

13

Megjegyzés

2003-ig TABG200
2003-ig TABG201
2003-ig TABG202
2003-ig TABG203
2003-ig TABG204
2003-ig TABG205
2003-ig TABG206
2003-ig TABG207
2003-ig TABG208
2003-ig TABG209
2003-ig TABG210
2003-ig TABG211
2003-ig TABG212
2003-ig TABG213

1995-ig TAAH006+107
1995-ig csak TAAH109
1995-ig TAAH100 (csapadékcsatornával
együtt)
1995-ig TAAH106 (csapadékcsatornával
együtt)
95-ig TAAH100 része. Egy tizedessel.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAH110 Az év folyamán a közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatba (közcsatornahálózatba) bekapcsolt
lakások száma
TAAH112 Közműves szennyvíztisztító berendezések
(tervezett) kapacitása
TAAH113 Háztartásokból a közüzemi szennyvízgyűjtőhálózatban (közcsatornában) elvezetett szennyvíz
mennyisége
TAAH114 Az összes tisztított szennyvízből csak
mechanikailag tisztított szennyvíz mennyisége
TAAH115 Az összes tisztított szennyvízből biológiailag is
tisztított szennyvíz mennyisége
TAAH116 Az összes tisztított szennyvízből III. tisztítási
fokozattal is tisztított szennyvíz mennyisége
TAAH117 A közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózatban
(közcsatornában) tisztítás nélkül elvezetett
szennyvíz mennyisége
TAAH118 Közműves szennyvíztisztító telepek tervezett
kapacitása
TAAH119 Közvetlenül a szennyvíztisztító telepre szállított
folyékony hulladék
TAAH130 A levegő kéndioxid szennyezettségének féléves
átlagértéke a fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH131 A levegő kéndioxid szennyezettségének féléves
átlagértéke a nem fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH132 A levegő nitrogén-dioxid szennyezettségének
féléves átlagértéke a fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH133 A levegő nitrogén-dioxid szennyezettségének
féléves átlagértéke a nem fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH134 A levegő ülepedő por szennyezettségének féléves
átlagértéke a fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH135 A levegő ülepedő por szennyezettségének féléves
átlagértéke a nem fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH136 A levegő lebegő por szennyezettségének féléves
átlagértéke a fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH137 A levegő lebegő por szennyezettségének féléves
átlagértéke a nem fűtési időszakban, a
mérőállomásokkal ellátott településeken
TAAH200 Háztartási villamosenergia fogyasztók száma
TAAH201 A háztartások részére szolgáltatott
villamosenergia mennyisége
TAAH202 Villamosenergia-fogyasztók száma
TAAH203 Szolgáltatott összes villamosenergia mennyisége
TAAH204 A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat
hossza
TAAH300 Háztartási gázfogyasztók száma
TAAH304 Az összes szolgáltatott vezetékes gáz mennyisége
(átszámítás nélkül)
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Megjegyzés

2001-ig m3/nap-ban, 2002-től biokémiai
oxigénigény

2005-ig közcsatornán elvezetett
2005-ig közcsatornán elvezetett
2005-ig közcsatornán elvezetett

2001-ig TAAH112
2012-től a szennyvíztisztító telep helye
szerint.

2001-re nincs adat, három tizedessel

2006-ig TABH202
2007-ig TABH203

2003-tól 1982-ig TABH404

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAH305 Az összes szolgáltatott gáz mennyiségéből a
háztartások részére szolgáltatott gáz mennyisége
(átszámítás nélkül)
TAAH306 Az összes gázcsőhálózat hossza
TAAH307 Összes gázfogyasztók száma
TAAH308 A háztartási gázfogyasztókból a fűtési fogyasztók
száma
TAAH400 Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma
TAAH401 Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség a
lakosság részére
TAAH402 Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma
TAAH403 Szolgáltatott melegvíz mennyisége a lakosság
részére
TAAH501 Rendszeresen tisztított közterület
TAAH502 Összes elszállított települési hulladék

TAAH503

A lakosságtól elszállított települési hulladék

TAAH504

Rendszeresen tisztított közterületből a burkolt
belterületi utak területe
Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások
száma
Szelektív hulladékgyűjtésbe bevont lakások száma
A lakosságtól szelektív hulladékgyűjtésben
elszállított települési hulladék

TAAH505
TAAH506
TAAH507

TAAH514

Elszállított összes hulladék mennyisége

TAAH515

Rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont üdülők
száma
Összes zöldterület
Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek száma
Játszóterek, tornapályák, pihenőhelyek területe
Védett természeti terület
Önkormányzati kiépített út és köztér hossza
Önkormányzati kiépített út és köztér hosszából a
belterületi elsőrendű főutak hossza
Önkormányzati kiépítetlen út és köztér hossza
Önkormányzati kerékpárút, közös gyalog- és
kerékpárút hossza
Önkormányzati kiépített járda hossza
Önkormányzati kiépítetlen járda hossza
Önkormányzati kiépített út és köztér területe
Állami közutak hossza
Állami közutak területe
Háziorvosok száma

TAAH516
TAAH517
TAAH518
TAAH519
TAAH600
TAAH601
TAAH602
TAAH603
TAAH604
TAAH605
TAAH606
TAAH607
TAAH608
TAAJ002
TAAJ003
TAAJ008
TAAJ017

Megjegyzés
2003-tól 1982-ig TABH405

1982-ig TABH305
1986-ig TABH401, 2004-ig gázzal fűtött
lakások száma
2003-ig TABH400

2003-ig TABH402

2002-ig TABH501
Közterület tisztításából származó és a
közterületen szelektíven gyűjtött hulladékkal
együtt.2013-ig összes elszállított települési
szilárd hulladék
TAAH502 része2013-ig a lakosságtól
elszállított települési szilárd hulladék

2002-ig TABH505
TAAH505 része
TAAH503 része2013-ig a lakosságtól szelektív
hulladékgyűjtésben elszállított települési
szilárd hulladék
Egy tizedessel. 2002-ig TABH514, 2004-ben
nincs rá adat
2002-ig TABH515
2007-ig TABH510
2007-ig részben TABH511, 2006-ra nincs adat
2007-ig részben TABH512, 2006-ra nincs adat
2005-2006-ra nincs adat
Egy tizedessel.

2006-2008-ra nincs adat

Három tizedessel.
Három tizedessel.
1981 előtt TAAJ000 része, 1991-ig körzeti
orvos
Házi gyermekorvosok száma
1981 előtt TAAJ000 része, 1991-ig körzeti
gyermekgyógyász
Háziorvosi szolgálathoz tartozó szakápolók/ápolók 2000-ig betegápoló, 2013-ig
száma
körzeti/közösségi szakápoló
A háziorvosok által ellátott szolgálatok száma
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ018
A házi gyermekorvosok által ellátott szolgálatok
száma
TAAJ019
Csak felnőttek részére szervezett háziorvosi
szolgálatok száma
TAAJ020
Felnőttek és gyerekek részére szervezett
háziorvosi szolgálatok száma
TAAJ021
A háziorvosok helyettesítésben ellátott
szolgálatainak száma
TAAJ022
A házi gyermekorvosok helyettesítésben ellátott
szolgálatainak száma
TAAJ104
Járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje MÁV-val
együtt (teljesített szakorvosi munkaóra)
TAAJ105
Járóbeteg szakellátás évi rendelési ideje MÁV
nélkül (teljesített szakorvosi munkaóra)
TAAJ106
Az évi gyógykezelési vizsgálati esetek száma a
járóbeteg szakellátásban (MÁV-val együtt)
TAAJ107
TAAJ108

Az évi gyógykezelési vizsgálati esetek száma a
járóbeteg szakellátásban (MÁV nélkül)
A háziorvosi ellátásban a megjelentek és a
meglátogatottak száma összesen

TAAJ109

A házi gyermekorvosi ellátásban a megjelentek és
a meglátogatottak száma összesen

TAAJ110

Tüdőbeteg gondozók forgalma (szűrővizsgálatok
nélkül)
Addiktológiai gondozók forgalma
(betegmegjelenések száma)
Röntgen tüdőszűrések száma
Kiterjesztett szűrővizsgálaton megjelentek száma
Bőr- és nemibeteg szűrővizsgálatok száma
A házi gyermekorvosi ellátásban a rendelésen
megjelentek (rendelőben ellátott esetek) száma
A házi gyermekorvosi ellátásban a látogatások
(rendelőn kívüli ellátások) száma
Bőr- és nemibeteg gondozók forgalma
Pszichiátriai gondozók forgalma (összes
betegmegjelenés)
Gyermek- és ifjúsági pszichiátriai gondozók
forgalma (betegmegjelenések száma)
Onkológiai gondozók forgalma (szűrésen,
vizsgálaton résztvevők száma)
Onkológiai összes vizsgálat száma
A háziorvosi ellátásban a rendelésen megjelentek
(rendelőben ellátott esetek) száma
A háziorvosi ellátásban a lakáson történt
beteglátogatások (rendelőn kívüli ellátások) száma
Megjelenési esetek száma a járóbeteg
szakellátásban (székhely szerinti adatok)

TAAJ113
TAAJ115
TAAJ116
TAAJ117
TAAJ119
TAAJ120
TAAJ123
TAAJ124
TAAJ125
TAAJ126
TAAJ127
TAAJ128
TAAJ129
TAAJ130
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Megjegyzés

1995-től községi fogászatokkal együtt, 1990ben és 2005-ben nincs rá adat
1995-től községi fogászatokkal együtt, 1990ben és 2005-ben nincs adat
1995-től községi fogászatokkal együtt, 1982
előtt TABJ105, 1990-ben és 2005-ben nincs
rá adat
1995-től községi fogászatokkal együtt, 1990ben és 2005-ben nincs rá adat
1983 előtt TABJ005, 1983-1984, 1990-ben
nincs adat, 2014-től tartalmazza az ún.
vegyes praxisok tanácsadási, valamint a
háziorvosi szolgálat "egyéb forgalom" adatait
is
1983 előtt TABJ006, 1983-1984, 1990-ben
nincs adat, 2014-től a tanácsadás adataival
együtt

Alkohol, drog és kevert típusú betegekre

2014-től tanácsadással együtt

2014-től tartalmazza az ún. vegyes praxisok
tanácsadási adatait is
2014-től tartalmazza az "egyéb forgalom"
adatait is
Az OEP tételes nyilvántartása alapján, a MÁV
adataival együtt, fogászati adatokkal együtt.
2015-re vonatkozóan nincs adat.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ131
Beavatkozások száma a járóbeteg szakellátásban
(székhely szerinti adatok)
TAAJ132

TAAJ133

TAAJ200

TAAJ203
TAAJ204

TAAJ205

TAAJ206

TAAJ207

TAAJ302
TAAJ303
TAAJ304
TAAJ305
TAAJ306

TAAJ308
TAAJ309
TAAJ310
TAAJ311
TAAJ312
TAAJ313
TAAJ315
TAAJ316
TAAJ317

TAAJ318

Megjegyzés
Az OEP tételes nyilvántartása alapján, a MÁV
adataival együtt, fogászati adatokkal együtt.
2015-re vonatkozóan nincs adat.
Teljesített évi szakorvosi munkaórák száma a
Az OEP tételes nyilvántartása alapján, a MÁV
járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) adataival együtt, fogászati adatokkal együtt.
2015-re vonatkozóan nincs adat.
Teljesített évi nem szakorvosi munkaórák száma a Az OEP tételes nyilvántartása alapján, a MÁV
járóbeteg szakellátásban (székhely szerinti adatok) adataival együtt, fogászati adatokkal együtt.
2015-re vonatkozóan nincs adat.
Összes működő kórházi ágyak száma
1965, 70, 77-ben TAAJ210, 1994-től
GYÓGYINFOK adata, 1996-ig szülőotthonnal
együtt. 2012 júliusában strukturális
átalakítások történtek. Nem
összehasonlítható.
Szülészeti és nőgyógyászati ágyak száma a
TAAJ202 része, 82 előtt TABJ203, 94-től
működő kórházi ágyak közül
GYOGYINFOK adata
Az elbocsátott betegek száma a kórházakban
1982 előtt TABJ204,1994-től GYÓGYINFOK
adata. 2012 júliusában strukturális
átalakítások történtek. Nem
összehasonlítható.
A kórházakban ténylegesen teljesített ápolási
1982 előtt TABJ205. 2012 júliusában
napok száma
strukturális átalakítások történtek. Nem
összehasonlítható.
Kórházakban teljesíthető ápolási napok száma
1982 előtt TABJ206. 2012 júliusában
strukturális átalakítások történtek. Nem
összehasonlítható.
Működő kórházi ágyak számából az
TAAJ200 része
önkormányzati felügyeletűek (szülőotthonnal
együtt)
Működő bölcsődei férőhelyek száma
Bölcsődébe beírt gyermekek száma
1992-ig december 31-ei adat
Bölcsődei kisgyermeknevelők száma
2011-től kisgyermekgondozó-nevelőkkel,
csecsemő- és kisgyermeknevelőkkel együtt
Bölcsődék száma
1982 előtt TABJ305
Szakképzett bölcsődei kisgyermeknevelők száma
TAAJ304 része; 1982 előtt TABJ306; 2011-től
kisgyermekgondozó-nevelőkkel, csecsemőés kisgyermeknevelőkkel együtt
Működő, önkormányzati bölcsődei férőhelyek
2009-2013 között többcélú kistérségi
száma
társulások által fenntartottal együtt
Betöltött védőnői álláshelyek száma
Az év folyamán dolgozó védőnők átlagos száma
összesen
Családi napköziben engedélyezett férőhelyek
száma
Családi napköziben gondozott gyermekek száma
2010-ig május 31-ei adat
Védelembe vett kiskorú gyermekek száma
a 2012. évi adat december 1-re vonatkozik
Veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma
a 2012. évi adat december 1-re vonatkozik
Gyermekjóléti szolgálatok száma
A gyermekjóléti szolgálat által gondozott
2009-ig a gyermekjóléti szolgálat telephelye
kiskorúak száma
szerint, 2010-től az igénybe vevők lakóhelye
szerint, az átmeneti vagy tartós nevelésbe
vett kiskorúakkal együtt (kivéve a
tanácsadottként megjelenteket)
Önkormányzati bölcsődék száma
Többcélú kistérségi társulások által
fenntartottal együtt
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ319
Családi napközik száma
TAAJ320
Családi napköziben szakmai munkakörben
foglalkoztatottak száma
TAAJ321
Megállapított hátrányos helyzetű gyermekek és
nagykorúvá vált gyermekek száma
TAAJ322
Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma
TAAJ323
Megállapított halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek száma
szakellátásba történő elhelyezés miatt

TAAJ324
TAAJ325
TAAJ326

TAAJ327
TAAJ328
TAAJ329
TAAJ330
TAAJ331
TAAJ332

TAAJ406

TAAJ407
TAAJ408
TAAJ409
TAAJ410
TAAJ413
TAAJ418
TAAJ419

TAAJ420

TAAJ421

Megjegyzés

A települési önkormányzat jegyzőjének
adata.
A települési önkormányzat jegyzőjének
adata.
Azok, akikről a járási gyámhatóság hivatalból
állapította meg a halmozottan hátrányos
helyzetet, és erről értesítette a nyilvántartást
vezető jegyzői gyámhatóságot. A települési
önkormányzat jegyzőjének adata.
2015-ig TAAJ316+458

Család- és gyermekjóléti szolgálatok száma
Család- és gyermekjóléti központok száma
A család-és gyermekjóléti szolgálatoknál
együttműködési megállapodás alapján ellátottak
száma
A család-és gyermekjóléti szolgálatoknál
tanácsadottként ellátottak száma
A család-és gyermekjóléti szolgálatoknál egyszeri
alkalommal ellátottak száma
A család-és gyermekjóléti szolgálatoknál ellátottak
száma összesen
Veszélyeztetett kiskorúak száma 2016-tól
Védelembe vett gyermekek száma 2016-tól
A járási gyámhivatal adata.
A szünidei étkeztetésben részesült gyermekek
A települési önkormányzat jegyzőjének
száma
adata. Azok, akik a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultságuk, hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetük miatt ingyenes szünidei
étkezést igényeltek és kaptak.
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 1993-ban szállást adó idősek klubja nélkül,
intézmények működő férőhelyeinek száma
2005-ig otthonok, 2014-től engedélyezett
férőhelyek
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 1993-ban szállást adó idősek klubja nélkül,
intézményekben gondozottak száma
2005-ig otthonokban
Időskorúak otthonainak száma
az átmeneti otthonokkal együtt
Időseket (is) ellátó nappali intézmények száma
1993-ig szállást adó idősek klubjával együtt,
2005-ig nappali ellátást nyújtó idősek klubjai
Időskorúak otthonai működő férőhelyeinek száma
(gondozóházakkal együtt)
Időskorúak otthonaiban gondozottak száma
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó 2005-ig otthonok
intézmények száma
A megye rászorultjait ellátó tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó szociális jellegű
otthonok száma
A megye rászorultjait ellátó tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó szociális jellegű
otthonokban a működő férőhelyek száma
A megye rászorultjait ellátó tartós bentlakásos és
átmeneti elhelyezést nyújtó szociális jellegű
otthonokban a gondozottak száma
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ422
Önkormányzat kezelésében levő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények száma
TAAJ423
Önkormányzat kezelésében levő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények működő férőhelyeinek száma
TAAJ424
Önkormányzat kezelésében levő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben gondozottak száma
TAAJ425
Szociális étkeztetésben részesülők száma

TAAJ426

Házi segítségnyújtásban részesülők száma

TAAJ427

Idősek nappali ellátásában engedélyezett
férőhelyek száma

TAAJ428

Idősek nappali ellátásában részesülők száma

TAAJ429

Szociális alapszolgáltatás keretében csak
étkezésben részesülők száma
Szociális alapszolgáltatás keretében csak házi
segítségnyújtásban részesülők száma
Szociális alapszolgáltatás keretében étkezésben és
házi segítségnyújtásban részesülők száma
Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban
foglalkoztatottak száma összesen

TAAJ430
TAAJ431
TAAJ432

TAAJ433

Szociális alapszolgáltatásban és nappali ellátásban
foglalkoztatottak közül ápolási, gondozási munkát
végzők száma

TAAJ434
TAAJ435

Szállást adó idősek klubjának száma
Szállást adó idősek klubjai működő férőhelyeinek
száma
Szállást adó idősek klubjaiban ellátottak száma
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben foglalkoztatottak száma összesen
Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben foglalkoztatottak közül ápolók,
gondozók száma
Fogyatékosokat (is) ellátó nappali intézmények
száma
Fogyatékosok nappali ellátásában engedélyezett
férőhelyek száma
Fogyatékosok nappali ellátásában részesülők
száma

TAAJ436
TAAJ437
TAAJ438
TAAJ439

TAAJ440
TAAJ441
TAAJ442
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Megjegyzés
Többcélú kistérségi társulásokkal (2014-től
önkormányzati társulásokkal) együtt, 2005-ig
otthonok
Többcélú kistérségi társulásokkal (2014-től
önkormányzati társulásokkal) együtt, 2005-ig
otthonok, 2014-től engedélyezett férőhelyek
Többcélú kistérségi társulásokkal (2014-től
önkormányzati társulásokkal) együtt, 2005-ig
otthonokban
2005-ig szociális alapellátás, 2006-tól
alapszolgáltatás keretében (az ellátottak
lakóhelye szerint)
2005-ig szociális alapellátás, 2006-tól
alapszolgáltatás keretében (az ellátottak
lakóhelye szerint)
1995-ig TAAJ402 része, 2005-ig nappali
ellátást nyújtó idősek klubjai, 2006-ig
működő férőhelyek, 2008-ig időskorúak
nappali intézményében, 2014-től
demensekkel együtt
telephely szerint, 1995-ig TAAJ405 része,
2005-ig nappali ellátást nyújtó idősek klubjai,
2008-ig időskorúak nappali intézményében,
2015-ig demensek nékül
1995-ig TAAJ425 része, 2005-ig szociális
alapellátás keretében
1995-ig TAAJ426 része, 2005-ig szociális
alapellátás keretében
1995-ig TAAJ425 és 426 része, 2005-ig
szociális alapellátás keretében
2005-ig alap- és nappali ellátásban. 2012-ig
statitisztikai állományi létszám december 31én, 2013-tól éves átlagos állományi létszám.
2005-ig alap- és nappali ellátásban
foglalkoztatottak közül. 2012-ig statitisztikai
állományi létszám december 31-én, 2013-tól
éves átlagos állományi létszám.
1995-ig TAAJ402 része
1995-ig TAAJ405 része

2006-ban működő férőhelyek, 2008-ig
fogyatékosok nappali intézetében
telephely szerint, 2008-ig fogyatékosok
nappali intézetében

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ443
Fogyatékosok nappali ellátásában
foglalkoztatottak száma
TAAJ444
TAAJ445
TAAJ446
TAAJ447

TAAJ448
TAAJ449
TAAJ450
TAAJ451

Megjegyzés
2007-ig nappali intézményekben. 2012-ig
statitisztikai állományi létszám december 31én, 2013-tól éves átlagos állományi létszám.

Pszichiátriai betegeket (is) ellátó nappali
intézmények száma
Pszichiátriai betegek nappali ellátásában
engedélyezett férőhelyek száma
Pszichiátriai betegek nappali ellátásában
részesülők száma
Pszichiátriai betegek nappali ellátásában
foglalkoztatottak száma

2006-ban működő férőhelyek, 2008-ig
pszichiátriai betegek nappali intézetében
telephely szerint, 2008-ig pszichiátriai
betegek nappali intézetében
2007-ig nappali intézményekben. 2012-ig
statitisztikai állományi létszám december 31én, 2013-tól éves átlagos állományi létszám.

Szenvedélybetegeket (is) ellátó nappali
intézmények száma
Szenvedélybetegek nappali ellátásában
engedélyezett férőhelyek száma
Szenvedélybetegek nappali ellátásában részesülők
száma
Szenvedélybetegek nappali ellátásában
foglalkoztatottak száma

TAAJ452
TAAJ453
TAAJ454
TAAJ455

Népkonyhák száma
Népkonyhák napi átlagos forgalma
Hajléktalanok nappali intézményeinek száma
Hajléktalanok nappali intézményeinek napi
átlagos forgalma

TAAJ456

Hajléktalanok nappali ellátásában
foglalkoztatottak száma

TAAJ457

Időskorúak nappali ellátásában foglalkoztatottak
száma

TAAJ458
TAAJ459

Családsegítő szolgálatok száma
A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma

TAAJ460

Hajléktalanok nappali intézményeinek
befogadóképessége
Időskorúak gondozóházainak száma

TAAJ461
TAAJ462

Időskorúak gondozóházaiban működő férőhelyek
száma

TAAJ463

Időskorúak gondozóházaiban ellátottak száma

TAAJ464

Időskorúak otthonainak száma

TAAJ465

Időskorúak otthonaiban működő férőhelyek
száma

TAAJ466

Időskorúak otthonaiban ellátottak száma
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2006-ban működő férőhelyek, 2008-ig
szenvedélybetegek nappali intézetében
telephely szerint, 2008-ig szenvedélybetegek
nappali intézetében
2007-ig nappali intézményekben. 2012-ig
statitisztikai állományi létszám december 31én, 2013-tól éves átlagos állományi létszám.

2007-ben nappali ellátás egységei
a nappali intézmény telephelye szerint,2007ig nappali ellátás egységeinek napi átlagos
forgalma
2012-ig statitisztikai állományi létszám
december 31-én, 2013-tól éves átlagos
állományi létszám.
2007-ig nappali intézményekben. 2012-ig
statitisztikai állományi létszám december 31én, 2013-tól éves átlagos állományi létszám,
2014-től demensekkel együtt
2008-ig a családsegítő szolgálat telephelye
szerint, 2009-től az igénybe vevők lakóhelye
szerint, összes ellátott

átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények,2007-ig TAAJ408 része
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,
2007-ig TAAJ410 része, 2014-től
engedélyezett férőhelyek
átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények,
2007-ig TAAJ413 része
tartós bentlakásos intézmények, 2007-ig
TAAJ408 része
tartós bentlakásos intézmények, 2007-ig
TAAJ410 része, 2014-től engedélyezett
férőhelyek
tartós bentlakásos intézmények, 2007-ig
TAAJ413 része

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ467
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban
részesülők száma
TAAJ468
Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézmények működő férőhelyeinek száma
TAAJ469
Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézményekben gondozottak száma
TAAJ470
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények működő
férőhelyeinek száma
TAAJ471
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben
gondozottak száma
TAAJ472
Önkormányzat kezelésében lévő tartós
bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények
működő férőhelyeinek száma
TAAJ473
Önkormányzat kezelésében lévő tartós
bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményekben
gondozottak száma
TAAJ474
Önkormányzat kezelésében lévő átmeneti
elhelyezést nyújtó intézmények működő
férőhelyeinek száma
TAAJ475
Önkormányzat kezelésében lévő átmeneti
elhelyezést nyújtó intézményekben gondozottak
száma
TAAJ476
Tartós bentlakásos elhelyezést nyújtó
intézményekben a 65 éves és idősebb
gondozottak száma
TAAJ477
Az önkormányzat kezelésében levő tartós
bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
intézményekben a 65 éves és idősebb
gondozottak száma
TAAJ501
Dolgozó orvosok száma
TAAJ600
Gyógyszertárak száma (humán)

TAAJ602
TAAJ700

Fiókgyógyszertárak száma (humán)
Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma

TAAJ701

Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő
férfiak száma
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő
férfiak száma
Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő férfiak
száma
Árvaellátásban részesülő férfiak száma
Egészségkárosodott személyek szociális
járadékaiban részesülő férfiak száma
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülő férfiak száma

TAAJ702
TAAJ703
TAAJ704
TAAJ705
TAAJ706

TAAJ707

Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma

TAAJ708

Korbetöltött rokkantsági nyugdíjban részesülő nők
száma
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Megjegyzés
az ellátottak lakóhelye szerint
2014-től engedélyezett férőhelyek

2014-től engedélyezett férőhelyek

2014-től engedélyezett férőhelyek

2014-től engedélyezett férőhelyek

TAAJ469 része

TAAJ424 része

2000, 2001-re nincs adat
1990-ig TAAF009, 2009-ig csak a
közforgalmú, 2010-től a közforgalmú és a
közvetlen lakossági vényforgalmat bonyolító
intézményi gyógyszertárak száma együtt.
elő-, bányász- és korengedményes nyugdíjjal
együtt

özvegyi és szülői nyugdíj együtt

2008-ig megváltozott munkaképességűek
járadéka
2008-tól a rehabilitációs járadékban
részesülő férfiakkal együtt, 2010-ig
nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban
részesülő férfiak
elő-, bányász- és korengedményes nyugdíjjal
együtt

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ709
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíjban részesülő
nők száma
TAAJ710
Özvegyi és szülői nyugdíjban részesülő nők száma
TAAJ711
Árvaellátásban részesülő nők száma
TAAJ712
Egészségkárosodott személyek szociális
járadékaiban részesülő nők száma
TAAJ713
Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb
járandóságban részesülő nők száma
TAAJ714

Öregségi nyugdíj összege, férfi

TAAJ715
TAAJ716
TAAJ717
TAAJ718
TAAJ719

Korbetöltött rokkantsági nyugdíj összege, férfi
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj összege, férfi
Özvegyi és szülői nyugdíj összege, férfi
Árvaellátás összege, férfi
Egészségkárosodott személyek szociális
járadékainak összege, férfi
Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb
járandóságok összege, férfi

TAAJ720

TAAJ721

Öregségi nyugdíj összege, nő

TAAJ722
TAAJ723
TAAJ724
TAAJ725
TAAJ726

Korbetöltött rokkantsági nyugdíj összege, nő
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj összege, nő
Özvegyi és szülői nyugdíj összege, nő
Árvaellátás összege, nő
Egészségkárosodott személyek szociális
járadékainak összege, nő
Nyugdíjak, ellátások, járadékok és egyéb
járandóságok összege, nő

TAAJ727

TAAJ728

Öregségi nyugdíj összege

TAAJ729
TAAJ730
TAAJ731
TAAJ732
TAAJ733
TAAJ734

Korbetöltött rokkantsági nyugdíj összege
Korhatár alatti rokkantsági nyugdíj összege
Hozzátartozói nyugdíj összege
Árvaellátás összege
Egészségkárosodott személyek szociális
járadékainak összege
Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás összege

TAAJ735

Öregségi nyugdíjban részesülő férfiak száma

TAAJ736

Öregségi nyugdíjban részesülő nők száma

TAAJ737

Életkoron alapuló ellátásban részesülő férfiak
száma

TAAJ738

Életkoron alapuló ellátásban részesülő nők száma
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Megjegyzés

özvegyi és szülői nyugdíj együtt
2008-ig megváltozott munkaképességűek
járadéka
2008-tól a rehabilitációs járadékban
részesülő nőkkel együtt, 2010-ig nyugdíjban,
nyugdíjszerű ellátásban részesülő nők
elő-, bányász- és korengedményes nyugdíjjal
együtt

özvegyi és szülői nyugdíj együtt
2008-ig megváltozott munkaképességűek
járadéka
2008-tól a rehabilitációs járadékban
részesülőkkel együtt, 2010-ig nyugdíj,
nyugdíjszerű ellátás összege, férfiak
elő-, bányász- és korengedményes nyugdíjjal
együtt

özvegyi és szülői nyugdíj együtt
2008-ig megváltozott munkaképességűek
járadéka
2009-től a rehabilitációs járadékban
részesülőkkel együtt, 2010-ig nyugdíj,
nyugdíjszerű ellátás összege, nők
elő-, bányász- és korengedményes nyugdíjjal
együtt

özvegyi és szülői nyugdíj együtt
2008-ig megváltozott munkaképességűek
járadéka
2008-tól a rehabilitációs járadékban
részesülőkkel együtt
Tartalmazza a korbetöltött és a korhatár
alatti öregségi nyugdíjasokat.
Tartalmazza a korbetöltött és a korhatár
alatti öregségi nyugdíjasokat és a 40 év
jogosultsági idő alapján női nyugdíjasokat.
Tartalmazza a korhatár előtti ellátásokban, a
szolgálati járandóságban, az átmeneti
bányászjáradékban és a balettművészeti
életjáradékban részesülőket.
Tartalmazza a korhatár előtti ellátásokban, a
szolgálati járandóságban, az átmeneti
bányászjáradékban és a balettművészeti
életjáradékban részesülőket.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAJ739
Megváltozott munkaképességűeknek járó
ellátásban részesülő férfiak száma

TAAJ740

Megváltozott munkaképességűeknek járó
ellátásban részesülő nők száma

TAAJ741

TAAJ745

Korbetöltött rokkantsági ellátásban részesülő
férfiak száma
Korbetöltött rokkantsági ellátásban részesülő nők
száma
Korhatár alatti rokkantsági ellátásban részesülő
férfiak száma
Korhatár alatti rokkantsági ellátásban részesülő
nők száma
Öregségi nyugdíj összege, férfi

TAAJ746

Öregségi nyugdíj összege, nő

TAAJ747

Életkoron alapuló ellátások összege, férfi

TAAJ748

Életkoron alapuló ellátások összege, nő

TAAJ749

Megváltozott munkaképességűeknek járó
ellátások összege, férfi

TAAJ750

Megváltozott munkaképességűeknek járó
ellátások összege, nő

TAAJ751
TAAJ752
TAAJ753
TAAJ754
TAAK000
TAAK001
TAAK002
TAAK003
TAAK004
TAAK006
TAAK007

Korbetöltött rokkantsági ellátások összege, férfi
Korbetöltött rokkantsági ellátások összege, nő
Korhatár alatti rokkantsági ellátások összege, férfi
Korhatár alatti rokkantsági ellátások összege, nő
Óvodai férőhelyek száma
Óvodába beírt gyermekek száma
Óvodapedagógusok száma
Óvodák száma a részegységekkel együtt
Az óvodai gyermekcsoportok száma
Óvodapedagógusi képesítésű nevelők száma
Óvodai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)

TAAJ742
TAAJ743
TAAJ744

TAAK008

23

Megjegyzés
Tartalmazza a rokkantsági ellátásban, a
rehabilitációs ellátásokban, a rehabilitációs
járadékban és a bányászok
egészségkárosodási járadékában
részesülőket.
Tartalmazza a rokkantsági ellátásban, a
rehabilitációs ellátásokban, a rehabilitációs
járadékban és a bányászok
egészségkárosodási járadékában
részesülőket.

Tartalmazza a korbetöltött öregségi
nyugdíjakat, a korhatár alatti öregségi
nyugdíjakat.
Tartalmazza a korbetöltött öregségi
nyugdíjakat, a korhatár alatti öregségi
nyugdíjakat és a nőknek 40 év jogosultsági
idő alapján járó nyugdíjakat.
Tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat, a
szolgálati járandóságot, az átmeneti
bányászjáradékot és a balettművészeti
életjáradékot.
Tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat, a
szolgálati járandóságot, az átmeneti
bányászjáradékot és a balettművészeti
életjáradékot.
Tartalmazza a rokkantsági ellátásokat, a
rehabilitációs ellátásokat, a rehabilitációs
járadékot és a bányászok egészségkárosodási
járadékát.
Tartalmazza a rokkantsági ellátásokat, a
rehabilitációs ellátásokat, a rehabilitációs
járadékot és a bányászok egészségkárosodási
járadékát.

85-ig óvónők
82 előtt TABK003
82 előtt TABK004
82 előtt TABK006; 85-ig szakképzett óvónők
1999-ig TAAK003
1999-ig TAAK000

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK009 Óvodába beírt gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
TAAK010 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő óvodás
gyermekek száma (az integráltan oktatott sajátos
nevelési igényű gyermekek nélkül)
TAAK011 Óvodai gyermekcsoportok száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
TAAK012 Óvodapedagógusok száma (gyógypedagógiai
neveléssel együtt)
TAAK013 Óvodába beírt leány gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
TAAK014 Óvodai gyermekcsoportok száma a
gyógypedagógiai nevelésben
TAAK015 Számítógépek száma az óvodai feladatellátási
helyeken
TAAK016 Internettel ellátott óvodai feladatellátási helyek
száma
TAAK017 Hátrányos helyzetű óvodás gyermekek száma
(gyógypedagógiai neveléssel együtt)
TAAK100 Általános iskolák száma a részegységekkel együtt
TAAK101 Felsőtagozattal rendelkező általános iskolák
száma
TAAK102 Általános iskolai osztálytermek száma
(osztálytermi célra használt helyiségek száma)
TAAK104 Általános iskolai főállású pedagógusok száma
TAAK105 Általános iskolai tanulók száma
TAAK106 A napközis tanulók száma az általános iskolákban
TAAK107 A tornatermek, tornaszobák száma az általános
iskolákban
TAAK108 A pedagógiai képesítés nélküli általános iskolai
főállású pedagógusok száma
TAAK109 Dolgozók általános iskoláiban tanulók száma
TAAK110 Az általános iskolai osztályok száma
TAAK111 Általános iskolában tanuló első osztályosok száma
TAAK112 Általános iskolában tanuló 8. osztályosok száma
TAAK113 Általános iskolai diákotthonokban lakó általános
iskolai tanulók száma (épértelműek)
TAAK114 Saját napközivel ellátott általános iskolák száma
TAAK115 Tornateremmel, tornaszobával ellátott általános
iskolák száma
TAAK116 Könyvtárral ellátott általános iskolák száma
TAAK118 Nemzetiségi nyelvet tanulók száma az általános
iskolában
TAAK119 Általános iskolai feladatellátási helyek száma
(gyógypedagógiai oktatással)
TAAK125 Általános iskolai osztálytermek száma
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
TAAK126 Általános iskolai osztályok száma a nappali
oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)
TAAK127 Általános iskolai tanulók száma a nappali
oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)
TAAK128 Gyógypedagógiai oktatásban részesülő általános
iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (az
integráltan oktatott sajátos nevelési igényű
gyermekek nélkül)
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Megjegyzés
1999-ig TAAK001

1999-ig TAAK004
1999-ig TAAK002

82 előtt TABK106
82 előtt TABK107
82 előtt TABK108; 85-ig tanerők
82 előtt TABK109
85-ig ált. isk. tanulócsop. száma

1999-ig TAAK100
szaktanterem nélkül,1999-ig TAAK102
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül, 1999-ig TAAK110
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül, 1999-ig TAAK105
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK129 Általános iskolában tanuló első évfolyamosok
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai
előkészítő osztályok tanulóival együtt)
TAAK130 Napközis általános iskolai tanulók száma a nappali
oktatásban (iskolaotthonos tanulókkal együtt)
TAAK131 Kollégiumban lakó általános iskolai tanulók száma
a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással
együtt)
TAAK132 Általános iskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban
TAAK133 Általános iskolai főállású pedagógusok száma
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
TAAK134 Általános iskolai leány tanulók száma a nappali
oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt)
TAAK135 Nemzetiségi oktatásban tanulók száma a nappali
oktatásban az általános iskolában
TAAK136 Más településről bejáró általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
TAAK137 Általános iskolában tanuló 1–4. évfolyamosok
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
TAAK138 Általános iskolában tanuló 5–8. évfolyamosok
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
TAAK139 Számítógépek száma az általános iskolai
feladatellátási helyeken
TAAK140 Számítógépet használó tanulók száma az általános
iskolai feladatellátási helyeken
TAAK141 Internettel ellátott általános iskolai feladatellátási
helyek száma
TAAK142 Általános iskolai osztályok száma a
gyógypedagógiai oktatásban (a nappali
oktatásban)
TAAK143 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
nappali oktatásban
TAAK144 A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a
felnőttoktatásban
TAAK145 Hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai
oktatással együtt)
TAAK200 Középiskolai osztálytermek száma (osztálytermi
célra használt helyiségek száma)
TAAK201 Főállású pedagógusok száma a középiskolákban
TAAK202 Nappali tagozatos középiskolai tanulók száma
(gimnáziumi és szakközépiskolai)
TAAK203 Esti és levelező tagozatos középiskolai tanulók
száma
TAAK204 Diákotthonokban lakó középiskolai tanulók száma
(nem csak középiskolában)
TAAK205 Szakmunkástanulók száma a szakmunkás képző
iskolákban
TAAK207 Nappali tagozatos gimnáziumi tanulók száma
TAAK208 Nappali tagozatos szakközépiskolai tanulók száma
TAAK209 Nappali tagozatos, első évfolyamos középiskolai
tanulók száma (gimnáziumi és szakközépiskolai)
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Megjegyzés
1999-ig TAAK111

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül, 1999-ig TAAK106
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül, 1999-ig TAAK113
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül, 1999-ig TAAK109
1999-ig TAAK104
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül
A hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumi
oktatásban végzettekkel együtt.
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumi
oktatásban végzettekkel együtt.
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adatai nélkül

85-ig tanerők száma

85-ig TABK203
85-ig TABK204
85-ig TABK205

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK210 Középiskolák száma
TAAK211 Más településről bejáró középiskolai tanulók
száma
TAAK213 Esti és levelező tagozaton eredményes érettségi
vizsgát tett tanulók száma az előző tanévben
TAAK214 Főállású női pedagógusok száma a
középiskolákban
TAAK215 Eredményes érettségi vizsgát tett személyek
száma (a korábban nappalin végzetekkel együtt)
TAAK216 Eredményes szakmunkásvizsgát tett tanulók
száma az előző tanévben (nappali tagozaton)
TAAK217 Szakiskolák száma
TAAK218 Szakiskolákban tanulók száma
TAAK219

Főállású pedagógusok száma a szakiskolákban

TAAK220
TAAK221
TAAK222
TAAK223

A szakmunkásképző iskolák száma
Gimnáziumi feladatellátási helyek száma
Szakközépiskolai feladatellátási helyek száma
Középiskolai osztálytermek száma

TAAK224
TAAK225

TAAK226

TAAK227
TAAK228

TAAK229
TAAK230
TAAK231
TAAK232
TAAK233
TAAK234
TAAK235
TAAK236
TAAK237
TAAK238

Megjegyzés

95-96-ban nincs adat

Gép-, és gyorsíró, egészs. szakisk. 1992-ig
ABK303
Gép-, és gyorsíró, egészs. szakisk. 1992-ig
ABK304

1999-ig TAAK210 része
1999-ig TAAK210 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, szaktantermek nélkül,
1999-ig TAAK200
Középiskolai osztályok száma a nappali oktatásban a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt
Középiskolai tanulók száma a nappali oktatásban 1999-ig TAAK202
(a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok adataival
együtt)
Gimnáziumi tanulók száma a nappali oktatásban
1999-g TAAK207
(a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok adataival
együtt)
Szakközépiskolai tanulók száma a nappali
1999-ig TAAK208
oktatásban (szakmai képzéssel együtt)
Kilencedik évfolyamos középiskolai tanulók száma 1999-ig TAAK209
a nappali oktatásban (a hat- és nyolcévfolyamos
gimnáziumok adataival együtt)
Eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a 1999-ig TAAK215
nappali oktatásban
Kollégiumban lakó középiskolai tanulók száma a
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
nappali oktatásban
adataival együtt, 1999-ig TAAK204
Más településről bejáró középiskolai tanulók
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
száma a nappali oktatásban
adataival együtt, 1999-ig TAAK211
Középiskolai tanulók száma a felnőttoktatásban
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 1999-ig TAAK203
Eredményes érettségi vizsgát tett tanulók száma a 1999-ig TAAK213
felnőttoktatásban
Középiskolai főállású pedagógusok száma
1999-ig TAAK201
Szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási
1999-ig TAAK217
helyek száma
Szakiskolai és speciális szakiskolai osztálytermek
száma
Szakiskolai és speciális szakiskolai osztályok száma
a nappali oktatásban
Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a 1999-ig TAAK218
nappali oktatásban
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK239 Szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban
TAAK240 Kilencedik évfolyamos szakiskolai és speciális
szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK241 Kollégiumban lakó szakiskolai és speciális
szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK242 Szakiskolában és speciális szakiskolában
foglalkoztatott főállású pedagógusok száma
TAAK243 Gimnáziumi leány tanulók száma a nappali
oktatásban (a hat- és nyolcévfolyamos
gimnáziumok adataival együtt)
TAAK244 Szakközépiskolai leány tanulók száma a nappali
oktatásban (szakmai képzéssel együtt)
TAAK245 Szakiskolai és speciális szakiskolai leány tanulók
száma a nappali oktatásban
TAAK246 Sikeres szakmai vizsgát tett tanulók száma
TAAK247 Nemzetiségi oktatásban tanulók száma a nappali
oktatásban a középiskolában
TAAK248 Számítógépek száma a gimnáziumi feladatellátási
helyeken
TAAK249 Számítógépet használó tanulók száma a
gimnáziumi feladatellátási helyeken
TAAK250 Internettel ellátott gimnáziumi feladatellátási
helyek száma
TAAK251 Számítógépek száma a szakközépiskolai
feladatellátási helyeken
TAAK252 Számítógépet használó tanulók száma a
szakközépiskolai feladatellátási helyeken
TAAK253 Internettel ellátott szakközépiskolai feladatellátási
helyek száma
TAAK254 Számítógépek száma a szakiskolai és speciális
szakiskolai feladatellátási helyeken
TAAK255 Számítógépet használó tanulók száma a
szakiskolai és speciális szakiskolai feladatellátási
helyeken
TAAK256 Internettel ellátott szakiskolai és speciális
szakiskolai feladatellátási helyek száma
TAAK257 Szakiskolában és speciális szakiskolában sikeres
szakmai vizsgát tett tanulók száma
TAAK258 Szakközépiskolában sikeres szakmai vizsgát tett
tanulók száma
TAAK259 Más településről bejáró szakiskolai és speciális
szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK260 Hátrányos helyzetű gimnáziumi tanulók száma a
nappali oktatásban
TAAK261 Hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók
száma a nappali oktatásban (szakmai képzéssel
együtt)
TAAK262 Hátrányos helyzetű szakiskolai és speciális
szakiskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK263 Gimnáziumi osztálytermek száma
TAAK264

Megjegyzés

1999-ig TAAK219

2015-ig TAAK257+258
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt

a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK223 része
Gimnáziumi osztályok száma a nappali oktatásban a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK224 része
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK265 Kilencedik évfolyamos gimnáziumi tanulók száma
a nappali oktatásban
TAAK266 Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók száma a
nappali oktatásban
TAAK267 Más településről bejáró gimnáziumi tanulók
száma a nappali oktatásban
TAAK268 Nemzetiségi oktatásban tanulók száma a nappali
oktatásban a gimnáziumban
TAAK269 Gimnáziumi tanulók száma a felnőttoktatásban
TAAK270

Gimnáziumi főállású pedagógusok száma

TAAK300

8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban
(gyógypedagógiai oktatással együtt)
Kollégiumi feladatellátási helyek száma
Számítógépek száma a köznevelési
intézményekben (az intézmény székhelye szerint)
Számítógéppel ellátott köznevelési intézmények
száma (az intézmény székhelye szerint)
Internettel ellátott feladatellátási helyek száma a
közoktatási intézményekben
Könyvtárral ellátott köznevelési intézmények
száma (intézmény székhelye szerint)
Tornatermek, tornaszobák száma a köznevelési
intézményekben (intézmény székhelye szerint)
Tornateremmel, tornaszobával ellátott
köznevelési intézmények száma (intézmény
székhelye szerint)
Számítógéppel ellátott óvodai feladatellátási
helyek száma
Számítógéppel ellátott általános iskolai
feladatellátási helyek száma
Számítógéppel ellátott gimnáziumi feladatellátási
helyek száma
Számítógéppel ellátott szakközépiskolai
feladatellátási helyek száma
Számítógéppel ellátott szakiskolai és speciális
szakiskolai feladatellátási helyek száma
Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
hallgatók száma a nappali képzésben (képzési hely
szerint)

TAAK301
TAAK302
TAAK303
TAAK304
TAAK305
TAAK306
TAAK307

TAAK308
TAAK309
TAAK310
TAAK311
TAAK312
TAAK400

TAAK401

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
hallgatók száma a nappali képzésben (intézmény
székhelye szerint)

TAAK402

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
hallgatók száma a nem nappali képzésben
(képzési hely szerint)

TAAK403

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
hallgatók száma a nem nappali képzésben
(intézmény székhelye szerint)
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Megjegyzés
2015-ig TAAK228 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK230 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK231 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK247 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK232 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 2015-ig TAAK234 része
a hat- és nyolcévfolyamos gimnáziumok
adataival együtt, 1999-ig TAAK112 része

1999-ig részben TAAK116
1999-ig részben TAAK107
1999-ig részben TAAK115

1999-ig TABK300, 2003-ig az egyetemi és
főiskolai szintű képzésben részvevők, 2004től az egyetemi, főiskolai és osztatlan
képzésben részvevőkkel együtt
2003-ig az egyetemi és főiskolai szintű
képzésben részvevők, 2004-től az egyetemi,
főiskolai és osztatlan képzésben részvevőkkel
együtt
1999-ig TABK301, 2003-ig az egyetemi és
főiskolai szintű képzésben részvevők, 2004től az egyetemi, főiskolai és osztatlan
képzésben részvevőkkel együtt;nem nappali
képzés: esti, levelező, távoktatás együtt
2003-ig az egyetemi és főiskolai szintű
képzésben részvevők, 2004-től az egyetemi,
főiskolai és osztatlan képzésben részvevőkkel

Azonosító

Megnevezés (legutolsó)

TAAK404

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
nők száma a nappali képzésben (képzési hely
szerint)

TAAK405

Felsőfokú alap- és mesterképzésben részt vevő
nők száma a nem nappali képzésben (képzési hely
szerint)

TAAK406

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma
(képzési hely szerint)

TAAK407

Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma
(intézmény székhelye szerint)

TAAK408

Felsőoktatásban részt vevő nők száma (képzési
hely szerint)

TAAK409

Kollégiumban lakó felsőfokú alap- és
mesterképzésben részt vevő hallgatók száma
(képzési hely szerint)

TAAK410

Kollégiumban lakó felsőfokú alap- és
mesterképzésben részt vevő hallgatók száma
(intézmény székhelye szerint)

TAAK411

Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók
száma (képzési hely szerint)
Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók
száma (intézmény székhelye szerint)
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma a
nappali képzésben (képzési hely szerint)
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma a
nappali képzésben (képzési hely szerint)
Felsőoktatásban részt vevő hallgatók száma a
nappali képzésben (intézmény székhelye szerint)
Felsőoktatásban részt vevő nők száma a nappali
képzésben (képzési hely szerint)
Felsőoktatásban részt vevő nők száma a nappali
képzésben (intézmény székhelye szerint)
Felsőfokú oklevelet szerzett hallgatók száma
(képzési hely szerint)

TAAK412
TAAK413
TAAK413
TAAK414
TAAK415
TAAK416
TAAK417
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Megjegyzés
együtt;nem nappali képzés: esti, levelező,
távoktatás együtt
2003-ig az egyetemi és főiskolai szintű
képzésben részvevők, 2004-től az egyetemi,
főiskolai és osztatlan képzésben részvevőkkel
együtt
2003-ig az egyetemi és főiskolai szintű
képzésben részvevők, 2004-től az egyetemi,
főiskolai és osztatlan képzésben részvevőkkel
együtt;nem nappali képzés: esti, levelező,
távoktatás együtt
felsőfokú alapképzés (BA/BSc), felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű
oktatás, mesterképzés, osztatlan képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés
együtt;nappali, esti, levelező, távoktatás
együtt
felsőfokú alapképzés (BA/BSc), felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű
oktatás, mesterképzés, osztatlan képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés
együtt;nappali, esti, levelező, távoktatás
együtt
felsőfokú alapképzés (BA/BSc), felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű
oktatás, mesterképzés, osztatlan képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés
együtt;nappali, esti, levelező, távoktatás
együtt
1999-ig TABK302, 2003-ig az egyetemi és
főiskolai szintű képzésben részvevők, 2004től az egyetemi, főiskolai és osztatlan
képzésben részvevőkkel együtt
2003-ig az egyetemi és főiskolai szintű
képzésben részvevők, 2004-től az egyetemi,
főiskolai és osztatlan képzésben részvevőkkel
együtt

TAAK406 része
TAAK406 része
TAAK407 része
TAAK408 része

felsőfokú alapképzés (BA/BSc), egyetemi,
főiskolai szintű oktatás, mesterképzés,
osztatlan képzés együtt;nappali, esti,
levelező, távoktatás együtt

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK418 Felsőfokú oklevelet szerzett hallgatók száma
(intézmény székhelye szerint)

TAAK500
TAAK501
TAAK502
TAAK503
TAAK504
TAAK505
TAAK506
TAAK507
TAAK508
TAAK509
TAAK510
TAAK511
TAAK512
TAAK513
TAAK514
TAAK515
TAAK516
TAAK517
TAAK518
TAAK519
TAAK520
TAAK521
TAAK522
TAAK523
TAAK524
TAAK525
TAAK526
TAAK527

Szakgimnáziumi feladatellátási helyek száma
Szakgimnáziumi osztálytermek száma
Szakgimnáziumi osztályok száma a nappali
oktatásban
Szakgimnáziumi tanulók száma a nappali
oktatásban
Kilencedik évfolyamos szakgimnáziumi tanulók
száma a nappali oktatásban
Szakgimnáziumi leány tanulók száma a nappali
oktatásban
Hátrányos helyzetű szakgimnáziumi tanulók
száma a nappali oktatásban
Kollégiumban lakó szakgimnáziumi tanulók száma
a nappali oktatásban
Más településről bejáró szakgimnáziumi tanulók
száma a nappali oktatásban
Nemzetiségi oktatásban tanulók száma a nappali
oktatásban a szakgimnáziumban
Szakgimnáziumi tanulók száma a
felnőttoktatásban
Szakgimnáziumi főállású pedagógusok száma
Szakgimnáziumban sikeres szakmai vizsgát tett
tanulók száma
Számítógéppel ellátott szakgimnáziumi
feladatellátási helyek száma
Számítógépek száma a szakgimnáziumi
feladatellátási helyeken
Számítógépet használó tanulók száma a
szakgimnáziumi feladatellátási helyeken
Internettel ellátott szakgimnáziumi feladatellátási
helyek száma
Szakközépiskolai feladatellátási helyek száma
Szakközépiskolai osztálytermek száma
Szakközépiskolai osztályok száma a nappali
oktatásban
Szakközépiskolai tanulók száma a nappali
oktatásban
Kilencedik évfolyamos szakközépiskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
Szakközépiskolai leány tanulók száma a nappali
oktatásban
Hátrányos helyzetű szakközépiskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
Kollégiumban lakó szakközépiskolai tanulók száma
a nappali oktatásban
Más településről bejáró szakközépiskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
Szakközépiskolai tanulók száma a
felnőttoktatásban
Szakközépiskolai főállású pedagógusok száma
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Megjegyzés
felsőfokú alapképzés (BA/BSc), egyetemi,
főiskolai szintű oktatás, mesterképzés,
osztatlan képzés együtt;nappali, esti,
levelező, távoktatás együtt
2015-ig TAAK222
2015-ig TAAK223 része
2015-ig TAAK224 része
2015-ig TAAK227
2015-ig TAAK228 része
2015-ig TAAK244
2015-ig TAAK261
2015-ig TAAK230 része
2015-ig TAAK231 része
2015-ig TAAK247 része
2015-ig TAAK232 része
2015-ig TAAK234 része
2015-ig TAAK258
2015-ig TAAK311
2015-ig TAAK251
2015-ig TAAK252
2015-ig TAAK253
2015-ig TAAK235 része
2015-ig TAAK236 része
2015-ig TAAK237 része
2015-ig TAAK238 része
2015-ig TAAK240 része
2015-ig TAAK245 része
2015-ig TAAK262 része
2015-ig TAAK241 része
2015-ig TAAK259 része
2015-ig TAAK239 része
2015-ig TAAK242 része

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAK528 Szakközépiskolában sikeres szakmai vizsgát tett
tanulók száma
TAAK529 Számítógéppel ellátott szakközépiskolai
feladatellátási helyek száma
TAAK530 Számítógépek száma a szakközépiskolai
feladatellátási helyeken
TAAK531 Számítógépet használó tanulók száma a
szakközépiskolai feladatellátási helyeken
TAAK532 Internettel ellátott szakközépiskolai feladatellátási
helyek száma
TAAK533 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai
feladatellátási helyek száma
TAAK534 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai
osztálytermek száma
TAAK535 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai osztályok
száma a nappali oktatásban
TAAK536 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók
száma a nappali oktatásban
TAAK537 Kilencedik évfolyamos szakiskolai és
készségfejlesztő iskolai tanulók száma a nappali
oktatásban
TAAK538 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai leány
tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK539 Hátrányos helyzetű szakiskolai és készségfejlesztő
iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK540 Kollégiumban lakó szakiskolai és készségfejlesztő
iskolai tanulók száma a nappali oktatásban
TAAK541 Más településről bejáró szakiskolai és
készségfejlesztő iskolai tanulók száma a nappali
oktatásban
TAAK542 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai tanulók
száma a felnőttoktatásban
TAAK543 Szakiskolai és készségfejlesztő iskolai főállású
pedagógusok száma
TAAK544 Szakiskolában sikeres szakmai vizsgát tett tanulók
száma
TAAK545 Számítógéppel ellátott szakiskolai és
készségfejlesztő iskolai feladatellátási helyek
száma
TAAK546 Számítógépek száma a szakiskolai és
készségfejlesztő iskolai feladatellátási helyeken
TAAK547 Számítógépet használó tanulók száma a
szakiskolai és készségfejlesztő iskolai
feladatellátási helyeken
TAAK548 Internettel ellátott szakiskolai és készségfejlsztő
iskolai feladatellátási helyek száma
TAAL005 A települési könyvtárak száma
TAAL006
TAAL007
TAAL008

A települési könyvtárak egységeinek száma (leltári
állomány)
A települési könyvtárakból kölcsönzött könyvtári
egységek száma
A települési könyvtárak beiratkozott olvasóinak
száma
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Megjegyzés
2015-ig TAAK257 része
2015-ig TAAK312 része
2015-ig TAAK254 része
2015-ig TAAK255 része
2015-ig TAAK256 része
2015-ig TAAK235 része
2015-ig TAAK236 része
2015-ig TAAK237 része
2015-ig TAAK238 része
2015-ig TAAK240 része

2015-ig TAAK245 része
2015-ig TAAK262 része
2015-ig TAAK241 része
2015-ig TAAK259 része

2015-ig TAAK239 része
2015-ig TAAK242 része
2015-ig TAAK257
2015-ig TAAK312 része

2015-ig TAAK254 része
2015-ig TAAK255 része

2015-ig TAAK256 része
2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
december 31-én működő intézmények

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAL009 A települési könyvtárak szolgáltató helyeinek
száma
TAAL010 A nemzeti és szakkönyvtárak száma
TAAL011
TAAL012
TAAL013
TAAL014
TAAL015
TAAL016
TAAL017
TAAL018

TAAL019
TAAL020
TAAL021
TAAL022
TAAL023
TAAL024
TAAL025

TAAL104

TAAL105

TAAL106
TAAL107
TAAL500
TAAL501
TAAL502
TAAL600
TAAL601
TAAL602
TAAL603
TAAL604

Megjegyzés
2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
december 31-én működő intézmények adata
2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
december 31-én működő intézmények
A nemzeti és szakkönyvtárak szolgáltató helyeinek 2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
száma
december 31-én működő intézmények adata
A nemzeti és szakkönyvtárak egységeinek száma
(leltári állomány)
A nemzeti és szakkönyvtárakból kölcsönzött
könyvtári egységek száma
A nemzeti és szakkönyvtárak beiratkozott
olvasóinak száma
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
száma
december 31-én működő intézmények
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
2008-ig szünetelőkkel együtt, 2009-től
szolgáltató helyeinek száma
december 31-én működő intézmények adata
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
egységeinek száma (leltári állomány)
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb
könyvtárakból kölcsönzött könyvtári egységek
száma
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
beiratkozott olvasóinak száma
A települési könyvtárak személyes (helybeni)
használata
A települési könyvtárak távhasználata (telefon,
fax, e-mail és OPAC, honlap)
A nemzeti és szakkönyvtárak személyes (helybeni)
használata
A nemzeti és szakkönyvtárak távhasználata
(telefon, fax, e-mail és OPAC, honlap)
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
személyes (helybeni) használata
A munkahelyi, felsőoktatási és egyéb könyvtárak
távhasználata (telefon, fax, e-mail és OPAC,
honlap)
Mozitermek száma
1990-ig TAAL103; 1992-től év végén,
szünetelőkkel, vándormozik nélkül, 1993, 94,
2000-re nincs adat
Mozi férőhelyek száma
1990-ig TAAL100; 1992-től év végén,
szünetelőkkel, vándormozik nélkül, 2000-re
nincs adat
Mozielőadások száma
1990-ig TAAL101; 1992-től a videó vetítések
adataival, vándormozik nélkül
Mozilátogatások száma
1990-ig TAAL102; 1992-től a videó vetítések
adataival, vándormozik nélkül
Muzeális intézmények száma
2003-ig TABL007
Múzeumi kiállítások száma
2003-ig TABL018
Múzeumi látogatók száma
2003-ig TABL009
Közművelődési intézmények száma
Rendszeres művelődési foglalkozások száma
Rendszeres művelődési formákban résztvevők
száma
Kulturális rendezvények száma
Kulturális rendezvényeken résztvevők száma
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Azonosító
TAAL605
TAAL606
TAAL607
TAAL608

TAAM005
TAAM006
TAAM100
TAAM101
TAAM102

Megnevezés (legutolsó)
Alkotó művelődési közösségek száma
Alkotó művelődési közösségek tagjainak száma
Ismeretterjesztő rendezvények száma
Ismeretterjesztő rendezvényeken résztvevők
száma
Közös önkormányzati hivatal székhelye
Munkaügyi központ, illetve kirendeltség léte
Okmányiroda léte
Rendőrkapitányság, határrendészeti kirendeltség,
rendőrörs, körzeti megbízott székhely léte
Tűzoltóság léte
Járási hivatal léte
Vasútállomás léte
Helyközi autóbusz-megálló léte
Postai szolgáltatóhely léte

TAAM106
TAAM107
TAAM111
TAAM202

Helyi autóbuszjárat léte
Üzemanyagtöltő állomás léte
Bankfiók léte
Piac léte

TAAM001
TAAM002
TAAM003
TAAM004

2011-ig körjegyzőség székhelye

2011-ig postahivatal (fiókposta,
postamesterség, ügynökség, kirendeltség)

2002 előtt TABM101
Csak azon települések piacait tartalmazza,
melyeken üzlet és/vagy vendéglátóhely
működik.

TAAM203
TAAM204
TAAM205
TAAM300
TAAM301

Kemping léte
Ruházati szaküzlet léte
Vegyesiparcikk-üzlet és áruház léte
Közüzemi ivóvízvezeték-hálózat léte
Közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat
(közcsatornahálózat) léte
TAAM302 Közműves szennyvíztisztító telep léte
TAAM402 Járóbeteg szakellátás léte

2008 előtt iparcikk jellegű üzlet és áruház

1996-ig rendelőintézet, 2005-re nincs adat,
2008-ban székhely szerinti adatok.

TAAM403 Kórház léte
TAAM404 Kórházi szülészeti-nőgyógyászati osztály léte
TAAM405 Mentőállomás léte
TAAM406 Gyógyszertár, fiókgyógyszertár (humán) léte

TAAM407 Bölcsőde léte
TAAM410 Fogászati szakrendelés léte (községi fogászattal
együtt)
TAAM411 Központi körzeti (háziorvosi) ügyelet léte
TAAM412 Tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó
szociális intézmény léte
TAAM413 Időskorúak otthonának léte, amely a település,
több település, illetve a megye rászorultjait látja el
TAAM414 Szállást adó idősek klubjának léte
TAAM415 Időseket (is) ellátó nappali intézmény léte
TAAM416
TAAM417
TAAM418
TAAM419

Megjegyzés

Háziorvosi szolgálat léte
Házi gyermekorvosi szolgálat léte
Családi napközi léte
Időskorúak (átmeneti elhelyezést nyújtó)
gondozóházainak léte

1999-ig szülészeti ellátás kórházban vagy
szülőotthonban; 2002-re, 2005-re nincs adat
1997-ig állami és magángyógyszertár együtt,
1998-tól közforgalmú és fiók-gyógyszertárak
együtt

1996-ban nincs betöltve
1992-ig TAAM408, 1993-ban szállást adó
idősek klubja nélkül
1996-ban nincs betöltve

2005-ig nappali ellátást nyújtó idősek klubja,
2008-ban idősek nappali intézménye
működő szolgálat
működő szolgálat
2005-ig TAAM412 része
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAM420 Időskorúak (tartós bentlakásos) otthonainak léte
TAAM500 Óvodai feladatellátási hely léte
TAAM501 Általános iskolai feladatellátási hely léte
TAAM502 Középiskolai feladatellátási hely léte
TAAM503 Települési könyvtár léte
TAAM504 Filmszínház léte
TAAM505 Közművelődési intézmény léte
TAAM506
TAAM508
TAAM509
TAAM510
TAAM511
TAAM512
TAAM513
TAAM514
TAAM515
TAAM516
TAAM517
TAAM518
TAAO032
TAAO033
TAAO034
TAAO035
TAAO036
TAAO037
TAAO038
TAAO040
TAAO041
TAAO042
TAAO043
TAAO044
TAAO045
TAAO046
TAAO047
TAAO048

Szakmunkásképző iskola léte
Csak alsótagozatos iskola léte
Egyéb szakiskola léte
Egészségügyi szakiskola léte
Gép-, és gyorsíró szakiskola léte
Működő mezőgazdasági szövetkezetek léte
Szakiskolai és speciális szakiskolai feledatellátási
hely léte
Kollégiumi feladatellátási hely léte
Muzeális intézmény léte
Sportcsarnok, sportpálya léte
Uszoda, fürdő, gyógyfürdő léte
Strand léte
Egyéni gazdaságok száma
Egyéni gazdaságokhoz tartozók száma
Egyéni gazdaságoknál munkát végző családtagok
száma
Egyéni gazdaságoknál állandó alkalmazásban állók
száma
Egyéni gazdaságok irányítását főfoglalkozásban
végzők száma
Egyéni gazdaságok használatában lévő összes
földterület
Egyéni gazdaságok használatában lévő szántó
területe
Egyéni gazdaságok használatában lévő
gyümölcsős területe
Egyéni gazdaságok használatában lévő szőlő
területe
Egyéni gazdaságok használatában lévő gyep
területe
Egyéni gazdaságok használatában lévő erdő
területe
Egyéni gazdaságok használatában lévő művelés
alól kivett földterület
Egyéni gazdaságok használatában lévő saját
tulajdonú földterület
Egyéni gazdaságok használatában lévő bérelt
földterület
Kéttengelyes traktorral rendelkező egyéni
gazdaságok száma
Tehergépkocsival rendelkező egyéni gazdaságok
száma
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Megjegyzés
2005-ig TAAM412 része
2002-től feladatellátási hely
1999-ig felsőtagozattal is rendelkező
általános iskola
Szakmunkásképző nélkül; 1999-ig
középiskola
1999-ig önkormányzati (tanácsi)
közművelődési könyvtár léte
2011-re nincs adat
2005-ig művelődési otthon jellegű intézmény
(telephely) léte

2008-ban tárgyévet megelőző év adata
2002 előtt TAAM509+510+511
2002 előtt TABM500+501
2002 előtt TABM507
önkormányzati fenntartásúak
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat

Azonosító
TAAO049
TAAO050
TAAO051
TAAO052
TAAO053
TAAO054
TAAO055
TAAO056
TAAO057
TAAO058
TAAO059
TAAO060
TAAO061
TAAO132
TAAO137
TAAO138
TAAO140

TAAO141
TAAO142
TAAO143
TAAO144

TAAO146
TAAO147

TAAO148

TAAO149
TAAO150
TAAO151
TAAO152
TAAO153
TAAO154
TAAO155

Megnevezés (legutolsó)
Egyéni gazdaságok szarvasmarha-állománya
Egyéni gazdaságok tehénállománya
Egyéni gazdaságok sertésállománya
Egyéni gazdaságok anyakoca-állománya
Egyéni gazdaságok juhállománya
Egyéni gazdaságok lóállománya
Egyéni gazdaságok tyúkállománya (gyöngyös
nélkül)
Egyéni gazdaságok libaállománya
Egyéni gazdaságok kacsaállománya
Egyéni gazdaságok pulykaállománya
Egyéni gazdaságok házinyúl-állománya
Egyéni gazdaságok méhcsaládjainak száma
Egyéni gazdaságok használatában lévő konyhakert
területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek száma
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő összes földterület
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő szántó területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő gyümölcsös
területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő szőlő területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő gyep területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő erdő területe
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő művelés alól
kivett földterület
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek használatában lévő bérelt földterület
Kéttengelyes traktorral rendelkező mezőgazdasági
tevékenységet folytató gazdasági szervezetek
száma
Tehergépkocsival rendelkező mezőgazdasági
tevékenységet folytató gazdasági szervezetek
száma
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek szarvasmarha-állománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek tehénállománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek sertésállománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek anyakoca-állománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek juhállománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek lóállománya
Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek tyúkállománya (gyöngyös nélkül)
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Megjegyzés
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
94-re, 2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat

2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat

2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat

2000-re vonatkozó adat

2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAO156 Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek libaállománya
TAAO157 Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek kacsaállománya
TAAO158 Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek pulykaállománya
TAAO159 Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek házinyúl-állománya
TAAO160 Mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági
szervezetek méhcsaládjainak száma
TAAP003 Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma
TAAP005 Regisztrált szövetkezetek száma – GFO'11
TAAP006 Működő vállalkozások száma (vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP007 Működő jogi személyiségű vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11
TAAP008 Működő szövetkezetek száma (vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP009 Megszűnt vállalkozások száma – GFO'11
TAAP010 Működő jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11
TAAP011 Működő társas vállalkozások száma összesen
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP012 Regisztrált vállalkozások száma – GFO'14
TAAP013 Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma
– GFO'14
TAAP014 Regisztrált jogi személyiség nélküli társas
vállalkozások száma – GFO'14
TAAP015 Regisztrált társas vállalkozások száma – GFO'14
TAAP016 Megszűnt vállalkozások száma – GFO'14
TAAP017 Működő jogi személyiségű vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'14
TAAP018 Működő jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'14
TAAP019 Regisztrált szövetkezetek száma - GFO'14
TAAP022 Regisztrált betéti társaságok száma
TAAP023 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma
– GFO'14
TAAP024 1–9 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'14
TAAP025 10–19 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'14
TAAP026 20–49 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'14
TAAP027 50–249 fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP028 250–499 fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP029 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP030 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások
száma – GFO'14
TAAP031 1–9 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP032 10–19 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'14
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Megjegyzés
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
2000-re vonatkozó adat
1999-2004-ig nincs adat
Előtte TAAP065, az adatok
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP066, az adatok
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP069, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP071, az adatok
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP076, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP007
Előtte TAAP010

1999-2004-ig nincs adat

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP033 20–49 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP034 50–249 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'14
TAAP035 250–499 fős regisztrált társas vállalkozások száma
– GFO'14
TAAP036 500 és több fős regisztrált társas vállalkozások
száma – GFO'14
TAAP041 Regisztrált vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal
együtt)
TAAP042 Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma
(átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt)
TAAP044 Regisztrált szövetkezetek száma
TAAP045 Regisztrált jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma (megszűnő gazdálkodási formákkal együtt)
TAAP047 Regisztrált önálló vállalkozók száma
TAAP050 Működő vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal
együtt, év végén)
TAAP051 Működő jogi személyiségű vállalkozások száma
(átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, év végén)
TAAP053 Működő korlátolt felelősségű társaságok száma
(év végén)
TAAP054 Működő részvénytársaságok száma (év végén)
TAAP055 Működő szövetkezetek száma (év végén)
TAAP056 Működő mezőgazdasági szövetkezetek száma (év
végén)
TAAP057 Működő jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma (megszűnő gazd. formákkal együtt, év
végén)
TAAP059 Működő betéti társaságok száma (év végén)
TAAP060 Működő egyéni vállalkozások száma (év végén)
TAAP063 Regisztrált társas vállalkozások száma (megszűnő
és átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt)
TAAP064 Működő társas vállalkozások száma összesen
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, év végén)
TAAP065 Működő vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett és megszűnő gazdálkodási formákkal
együtt, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP066 Működő jogi személyiségű vállalkozások száma
(átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP067 Működő korlátolt felelősségű társaságok száma
(vállalkozási demográfia szerint)
TAAP068 Működő részvénytársaságok száma (vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP069 Működő szövetkezetek száma (vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP070 Működő agrárgazdasági szövetkezetek száma
(vállalkozási demográfia szerint)
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Megjegyzés

1999-2004-ig nincs adat

2011-ig regisztrált egyéni vállalkozások

Előtte TAAP050, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP051, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP053, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP054, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP055, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP056, az adatok nem
összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP071 Működő jogi személyiség nélküli vállalkozások
száma (megszűnő gazdálkodási formákkal együtt,
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP072 Működő betéti társaságok száma (vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP073 Működő közkereseti társaságok száma
(vállalkozási demográfia szerint)
TAAP074 Működő egyéni vállalkozók száma (vállalkozási
demográfia szerint)

TAAP075
TAAP076

TAAP077
TAAP078
TAAP079
TAAP080
TAAP081
TAAP082
TAAP083

TAAP084

TAAP085

TAAP086

TAAP087
TAAP088
TAAP089
TAAP090
TAAP091

Megjegyzés
Előtte TAAP057, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Előtte TAAP059, az adatok nem
összehasonlíthatók.

Megegyezik a vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező működő egyéni vállalkozások
számával. 2012 előtt működő egyéni
vállalkozások száma. 1999 előtt TAAP060, az
adatok nem összehasonlíthatók.
TAAP803 része.

Regisztrált nonprofit gazdasági társaságok száma
– GFO'14
Működő társas vállalkozások száma összesen
Előtte TAAP064, az adatok nem
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási összehasonlíthatók.
formákkal együtt, vállalkozási demográfia szerint)
Regisztrált részvénytársaságok száma
Regisztrált közkereseti társaságok száma
Regisztrált agrárgazdasági szövetkezetek száma
Regisztrált főfoglalkozású önálló vállalkozók száma TAAP047 része, 2011-ig regisztrált
főfoglalkozású egyéni vállalkozások
Regisztrált mellékfoglalkozású önálló vállalkozók
TAAP047 része, 2011-ig regisztrált
száma
mellékfoglalkozású egyéni vállalkozások
Regisztrált nyugdíjas önálló vállalkozók száma
TAAP047 része, 2011-ig regisztrált nyugdíjas
egyéni vállalkozások
Regisztrált egyéni vállalkozók száma
TAAP084+085+0862010-ig regisztrált
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni
vállalkozások, 2011-ben regisztrált egyéni
vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni
vállalkozók.
Regisztrált főfoglalkozású egyéni vállalkozók
TAAP083 része; 2010-ig regisztrált
száma
főfoglalkozású vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező egyéni vállalkozások, 2011-ben
regisztrált főfoglalkozású egyéni vállalkozói
nyilvántartásban szereplő egyéni vállalkozók.
Regisztrált mellékfoglalkozású egyéni vállalkozók TAAP083 része; 2010-ig regisztrált
száma
mellékfoglalkozású vállalkozói igazolvánnyal
rendelkező egyéni vállalkozások, 2011-ben
regisztrált mellékfoglalkozású egyéni
vállalkozói nyilvántartásban szereplő egyéni
vállalkozók.
Regisztrált nyugdíjas egyéni vállalkozók száma
TAAP083 része; 2010-ig regisztrált nyugdíjas
vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni
vállalkozások, 2011-ben regisztrált nyugdíjas
egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő
egyéni vállalkozók.
Regisztrált őstermelők száma
TAAP047 része
Regisztrált vállalkozások száma – GFO'11
Regisztrált jogi személyiségű vállalkozások száma
– GFO'11
Regisztrált jogi személyiség nélküli társas
vállalkozások száma – GFO'11
Regisztrált társas vállalkozások száma – GFO'11
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
Megjegyzés
TAAP092 Működő főfoglalkozású egyéni vállalkozók száma TAAP074 része
(vállalkozási demográfia szerint)
TAAP093 Működő mellékfoglalkozású egyéni vállalkozók
TAAP074 része
száma (vállalkozási demográfia szerint)
TAAP094 Működő nyugdíjas egyéni vállalkozók száma
TAAP074 része
(vállalkozási demográfia szerint)
TAAP114 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén
TAAP115 1-9 főt foglalkoztató működő vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, év végén)
TAAP116 10-19 főt foglalkoztató működő vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP117 20-49 főt foglalkoztató működő vállalkozások
száma (megszűnt és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP118 50-249 főt foglalkoztató működő vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP119 250 és több főt foglalkoztató működő
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP120 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő
társas vállalkozások száma (megszűnő és
átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, év végén
TAAP121 1-9 főt foglalkoztató működő társas vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP122 10-19 főt foglalkoztató működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP123 20-49 főt foglalkoztató működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP124 50-249 főt foglalkoztató működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP125 250 és több főt foglalkoztató működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP126 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató működő
jogi személyiségű vállalkozások száma
(átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, év végén
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP127 1-9 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP128 10-19 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP129 20-49 főt foglalkoztató működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, év végén)
TAAP130 50-249 főt foglalkoztató működő jogi
személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP131 250 és több főt foglalkoztató működő jogi
személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt, év
végén)
TAAP132 0 fős létszámú működő vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, az év során, a vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP133 1–9 fős létszámú működő vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, az év során, a vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP134 10–19 fős létszámú működő vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP135 20–49 fős létszámú működő vállalkozások száma
(megszűnt és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP136 50–249 fős létszámú működő vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP137 250–499 fős létszámú működő vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP138 500 és több fős létszámú működő vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP139 0 fős létszámú működő társas vállalkozások száma
(megszűnő és átalakulásra kötelezett gazdálkodási
formákkal együtt, az év során, a vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP140 1–9 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP141 10–19 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
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Megjegyzés

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP114, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP115, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP116, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP117, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP118, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP119, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP119, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP120, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP121, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP122, az adatok nem összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP142 20–49 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP143 50–249 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (megszűnő és átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP144 250–499 fős létszámú működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt,
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP145 500 és több fős létszámú működő társas
vállalkozások száma (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt,
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP146 0 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP147 1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, az év során, a
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP148 10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP149 20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP150 50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP151 250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (átalakulásra kötelezett
gazdálkodási formákkal együtt, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP152 500 és több fős létszámú működő jogi
személyiségű vállalkozások száma (átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt,
vállalkozási demográfia szerint)
TAAP153 0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP154 1–9 fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP155 10–19 fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP156 20–49 fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP157 50–249 fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP158 250–499 fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP159 500 és több fős regisztrált vállalkozások száma
TAAP160 0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások
száma
TAAP161 1–9 fős regisztrált társas vállalkozások száma
TAAP162 10–19 fős regisztrált társas vállalkozások száma
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Megjegyzés
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP123, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP124, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP125, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP125, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP126, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP127, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP128, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP129, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP130, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP131, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte részben
TAAP131, az adatok nem összehasonlíthatók.

Azonosító
TAAP163
TAAP164
TAAP165
TAAP166
TAAP167

Megnevezés (legutolsó)
20–49 fős regisztrált társas vállalkozások száma
50–249 fős regisztrált társas vállalkozások száma
250–499 fős regisztrált társas vállalkozások száma
500 és több fős regisztrált társas vállalkozások
száma
1–9 fős létszámú működő vállalkozások száma az
új módszertan szerint (megszűnő és átalakulásra
kötelezett gazdálkodási formákkal együtt,
vállalkozási demográfia szerint)

TAAP168

1–9 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma az új módszertan szerint (megszűnő és
átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, vállalkozási demográfia szerint)

TAAP169

1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma az új módszertan szerint
(átalakulásra kötelezett gazdálkodási formákkal
együtt, vállalkozási demográfia szerint)

TAAP170

0 és ismeretlen fős regisztrált vállalkozások száma
– GFO'11
1–9 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'11
10–19 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'11
20–49 fős regisztrált vállalkozások száma – GFO'11
50–249 fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'11
250–499 fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'11
500 és több fős regisztrált vállalkozások száma –
GFO'11
0 és ismeretlen fős regisztrált társas vállalkozások
száma – GFO'11
1–9 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'11
10–19 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'11
20–49 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'11
50–249 fős regisztrált társas vállalkozások száma –
GFO'11
250–499 fős regisztrált társas vállalkozások száma
– GFO'11
500 és több fős regisztrált társas vállalkozások
száma – GFO'11
1–9 fős létszámú működő vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
10–19 fős létszámú működő vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
20–49 fős létszámú működő vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
50–249 fős létszámú működő vállalkozások száma
(vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14

TAAP171
TAAP172
TAAP173
TAAP174
TAAP175
TAAP176
TAAP177
TAAP178
TAAP179
TAAP180
TAAP181
TAAP182
TAAP183
TAAP184
TAAP185
TAAP186
TAAP187
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Megjegyzés

Tevékenységi létszám szerint. Módszertani
változás miatt tartalmazza a 2007-ig 0 fős
létszámú működő vállalkozásokat. 19992007 között TAAP133, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Módszertani
változás miatt tartalmazza a 2007-ig 0 fős
létszámú működő társas vállalkozásokat.
1999-2007 között TAAP140, az adatok nem
összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Módszertani
változás miatt tartalmazza a 2007-ig 0 fős
létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozásokat. 1999-2007 között TAAP147,
az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP167, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP134, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP135, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP136, az adatok összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP188 250–499 fős létszámú működő vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP189 500 és több fős létszámú működő vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP190 1–9 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP191 10–19 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP192 20–49 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP193 50–249 fős létszámú működő társas vállalkozások
száma (vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP194 250–499 fős létszámú működő társas
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP195 500 és több fős létszámú működő társas
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP196 1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11
TAAP197 10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11
TAAP198 20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11
TAAP199 50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11
TAAP202 Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: A gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP203 Működő vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: B+C+D+E gazd
TAAP204 Működő vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP207 Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
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Megjegyzés
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP137, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP138, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP168, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP141, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP142, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP143, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP144, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP145, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP169, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP148, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP149, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP150, az adatok összehasonlíthatók.
Előtte TAAP286, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP287, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP288, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP289, az adatok
összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP208 Működő vállalkozások száma a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: D gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP209 Működő vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP211 Működő vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP212 Működő vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: G gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP214 Működő vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
TAAP215 Működő vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP216 Működő vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: J gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP232 Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság ,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
nemzetgazdasági ágakban (A+B gazdasági ág)
TAAP233 Működő vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (C+D+E
gazd.ág)
TAAP234 Működő vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág)
TAAP235 Működő vállalkozások száma a kereskedelem,
javítás nemzetgazdasági ágban (G gazd.ág)
TAAP236 Működő vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(H gazd.ág)
TAAP237 Működő vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (I gazd.ág)
TAAP238 Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (K
gazd.ág)
TAAP239 Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '03: A+B
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
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Megjegyzés
Előtte TAAP290, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP291, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP292, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP293, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP294, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP295, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP296, az adatok
összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP232, az adatok nem összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP240 Működő vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '03:
C+D+E gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP241 Működő vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP242 Működő vállalkozások száma a kereskedelem,
javítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: G
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP243 Működő vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: H gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP244 Működő vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '03: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP245 Működő vállalkozások száma a pénzügyi
közvetítés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: J
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP246 Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek,
gazdasági szolgáltatás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: K gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP247 Működő vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP248 Működő vállalkozások száma az egészségügyi,
szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'03: N gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP249 Működő vállalkozások száma az egyéb közösségi,
személyi szolgáltatás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: O gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP250 Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság ,
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
nemzetgazdasági ágakban (A+B gazdasági ág, az
év végén)
TAAP251 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (C+D+E
gazdasági ág, az év végén)
TAAP252 Regisztrált vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (F gazdasági ág, az év
végén)
TAAP253 Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem,
javítás nemzetgazdasági ágban (G gazdasági ág, az
év végén)
TAAP254 Regisztrált vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(H gazdasági ág, az év végén)
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Megjegyzés
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP233, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP234, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP235, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP236, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP237, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP238, az adatok nem összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP255 Regisztrált vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (I gazdasági ág, az év végén)
TAAP256 Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi
közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazdasági ág,
az év végén)
TAAP257 Regisztrált vállalkozások száma az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (K gazdasági ág, az év
végén)
TAAP258 Regisztrált vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (M gazdasági ág, az év
végén)
TAAP259 Regisztrált vállalkozások száma az egészségügyi,
szociális ellátás nemzetgazdasági ágban (N
gazdasági ág, az év végén)
TAAP260 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazdasági
ágban (O gazdasági ág, az év végén)
TAAP261 Működő vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (P+Q
gazdasági ág, az év során, vállakozási demográfia
szerint)
TAAP262 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (P+Q
gazdasági ág, az év végén)
TAAP263 Regisztrált vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban (L gazdasági ág, az év
végén)
TAAP264 Működő vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: L gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP265 Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: A gazdasági ág)
TAAP266 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: B+C+D+E
TAAP267 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B
gazdasági ág)
TAAP268 Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági
ág)
TAAP269 Regisztrált vállalkozások száma a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: D gazdasági
ág)
TAAP270 Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
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Azonosító

TAAP271

TAAP272

TAAP273

TAAP274

TAAP275

TAAP276

TAAP277

TAAP278

TAAP279

TAAP280

TAAP281

TAAP282

TAAP283

TAAP284

TAAP285

TAAP286

Megnevezés (legutolsó)
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: G gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: J gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: L gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma az adminisztratív
és szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: N gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: O gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág)
Regisztrált vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
T+U gazdasági ág)
Működő vállalkozások száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: A gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
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Megjegyzés

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
Megjegyzés
TAAP287 Működő vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: B+C+D+E gazd
TAAP288 Működő vállalkozások száma a bányászat, kőfejtés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP289 Működő vállalkozások száma a feldolgozóipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: C gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP290 Működő vállalkozások száma a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: D gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP291 Működő vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP292 Működő vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP293 Működő vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: G gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP294 Működő vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP295 Működő vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP296 Működő vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: J gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP297 Működő vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP298 Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: L gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP299 Működő vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP302 Működő társas vállalkozások száma a
Előtte TAAP386, az adatok
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
összehasonlíthatók.
nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '08: A
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP303 Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: B+C+D
TAAP304 Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
TAAP307 Működő társas vállalkozások száma a
feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: C gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP308 Működő társas vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: D gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP309 Működő társas vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP311 Működő társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP312 Működő társas vállalkozások száma a
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: G gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP314 Működő társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
TAAP315 Működő társas vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP316 Működő társas vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: J gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP332 Működő társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás,
halgazdálkodás nemzetgazdasági ágban (A+B
gazdasági ág)
TAAP333 Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (C+D+E
gazd.ág)
TAAP334 Működő társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (F gazd.ág)
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Megjegyzés
Előtte TAAP387, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP388, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP389, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP390, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP391, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP393, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP393, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP394, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP395, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP396, az adatok
összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP335 Működő társas vállalkozások száma a
kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G
gazd.ág)
TAAP336 Működő társas vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(H gazd.ág)
TAAP337 Működő társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (I gazd.ág)
TAAP338 Működő társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (K gazd.ág)
TAAP339 Működő társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás,
halgazdálkodás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'03: A+B gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP340 Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '03:
C+D+E gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP341 Működő társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP342 Működő társas vállalkozások száma a
kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: G gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP343 Működő társas vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: H gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP344 Működő társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '03: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP345 Működő társas vállalkozások száma a pénzügyi
közvetítés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: J
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP346 Működő társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: K gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP347 Működő társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '03: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP348 Működő társas vállalkozások száma az
egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '03: N gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP349 Működő társas vállalkozások száma az egyéb
közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '03: O gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
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Megjegyzés

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP332, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP333, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP334, az adatok nem összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP335, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP336, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP337, az adatok nem összehasonlíthatók.

Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP338, az adatok nem összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP350 Regisztrált társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás,
halgazdálkodás nemzetgazdasági ágban (A+B
gazdasági ág, az év végén)
TAAP351 Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás nemzetgazdasági ágakban (C+D+E
gazdasági ág, az év végén)
TAAP352 Regisztrált társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (F gazdasági ág, az év
végén)
TAAP353 Regisztrált társas vállalkozások száma a
kereskedelem, javítás nemzetgazdasági ágban (G
gazdasági ág, az év végén)
TAAP354 Regisztrált társas vállalkozások száma a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban (H gazdasági ág, az év
végén)
TAAP355 Regisztrált társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás, posta, távközlés nemzetgazdasági
ágban (I gazdasági ág, az év végén)
TAAP356 Regisztrált társas vállalkozások száma a pénzügyi
közvetítés nemzetgazdasági ágban (J gazdasági ág,
az év végén)
TAAP357 Regisztrált társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (K gazdasági ág, az év
végén)
TAAP358 Regisztrált társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (M gazdasági ág, az év
végén)
TAAP359 Regisztrált társas vállalkozások száma az
egészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (N gazdasági ág, az év végén)
TAAP360 Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
közösségi, személyi szolgáltatás nemzetgazdasági
ágban (O gazdasági ág, az év végén)
TAAP361 Működő társas vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (P+Q
gazdasági ág, az év során, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP362 Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (P+Q
gazdasági ág, az év végén)
TAAP363 Regisztrált társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban (L
gazdasági ág, az év végén)
TAAP364 Működő társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '03: L gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP365 Regisztrált társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
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Azonosító

TAAP366

TAAP367

TAAP368

TAAP369

TAAP370

TAAP371

TAAP372

TAAP373

TAAP374

TAAP375

TAAP376

TAAP377

TAAP378

TAAP379

TAAP380

Megnevezés (legutolsó)
nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '08: A
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08:
Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: C gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: D gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: G gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: I gazdasági
ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
információ, kommunikáció nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: J gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: L gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
N gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
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Azonosító

TAAP381

TAAP382

TAAP383

TAAP384

TAAP385

TAAP386

TAAP387

TAAP388

TAAP389

TAAP390

TAAP391

TAAP392

TAAP393

TAAP394

Megnevezés (legutolsó)
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: O gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
T+U gazdasági ág)
Működő társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban (TEÁOR '08: A
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban (TEÁOR '08: B+C+D
Működő társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: B
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
Működő társas vállalkozások száma a
feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: C gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
Működő társas vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: D gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
Működő társas vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: E gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
Működő társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: F gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
Működő társas vállalkozások száma a
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: G gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
Működő társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: H
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP395 Működő társas vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: I gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP396 Működő társas vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: J gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP397 Működő társas vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP398 Működő társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: L gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint)
TAAP399 Működő társas vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP432 Regisztrált nonprofit szervezetek száma
TAAP503 250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11
TAAP504 500 és több fős létszámú működő jogi
személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11
TAAP505 Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban – GFO'14 (TEÁOR'08: A gazdasági ág)
TAAP506 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban – GFO'14 (TEÁOR'08:
TAAP507 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: B gazdasági ág)
TAAP508 Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: C
gazdasági ág)
TAAP509 Regisztrált vállalkozások száma a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: D
gazdasági ág)
TAAP513 Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: E
gazdasági ág)
TAAP514 Regisztrált vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: F
gazdasági ág)
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Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP151, az adatok összehasonlíthatók.
Tevékenységi létszám szerint. Előtte
TAAP152, az adatok összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP515 Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: G gazdasági ág)
TAAP516 Regisztrált vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: H gazdasági ág)
TAAP517 Regisztrált vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
– GFO'14 (TEÁOR'08: I gazdasági ág)
TAAP518 Regisztrált vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: J gazdasági ág)
TAAP519 Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: K gazdasági ág)
TAAP523 Regisztrált vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: L gazdasági ág)
TAAP524 Regisztrált vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: M
gazdasági ág)
TAAP525 Regisztrált vállalkozások száma az adminisztratív
és szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: N
gazdasági ág)
TAAP526 Regisztrált vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: O
gazdasági ág)
TAAP527 Regisztrált vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: P
gazdasági ág)
TAAP528 Regisztrált vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: Q gazdasági ág)
TAAP529 Regisztrált vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
– GFO'14 (TEÁOR'08: R gazdasági ág)
TAAP540 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: S gazdasági ág)
TAAP541 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: T+U gazdasági ág)
TAAP542 Regisztrált társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban – GFO'14 (TEÁOR'08: A
gazdasági ág)
TAAP543 Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban – GFO'14 (TE
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP544 Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: B gazdasági ág)
TAAP545 Regisztrált társas vállalkozások száma a
feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: C gazdasági ág)
TAAP546 Regisztrált társas vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: D gazdasági ág)
TAAP547 Regisztrált társas vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: E
gazdasági ág)
TAAP548 Regisztrált társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: F
gazdasági ág)
TAAP549 Regisztrált társas vállalkozások száma a
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági
ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: G gazdasági ág)
TAAP550 Regisztrált társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: H gazdasági ág)
TAAP551 Regisztrált társas vállalkozások száma a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: I
gazdasági ág)
TAAP552 Regisztrált társas vállalkozások száma az
információ, kommunikáció nemzetgazdasági
ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: J gazdasági ág)
TAAP553 Regisztrált társas vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: K gazdasági ág)
TAAP554 Regisztrált társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: L gazdasági ág)
TAAP555 Regisztrált társas vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: M
gazdasági ág)
TAAP556 Regisztrált társas vállalkozások száma az
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: N gazdasági ág)
TAAP557 Regisztrált társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban –
GFO'14 (TEÁOR'08: O gazdasági ág)
TAAP558 Regisztrált társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: P
gazdasági ág)
TAAP559 Regisztrált társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban – GFO'14 (TEÁOR'08: Q gazdasági ág)
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP560 Regisztrált társas vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
– GFO'14 (TEÁOR'08: R gazdasági ág)
TAAP561 Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: S gazdasági ág)
TAAP562 Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'14
(TEÁOR'08: T+U gazdasági ág)
TAAP563 1–9 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'14
TAAP564 10–19 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'14
TAAP565 20–49 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'14
TAAP566 50–249 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'14
TAAP567 250–499 fős létszámú működő jogi személyiségű
vállalkozások száma (vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'14
TAAP568 500 és több fős létszámú működő jogi
személyiségű vállalkozások száma (vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'14
TAAP600 Működő vállalkozások száma az adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: N gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP601 Működő vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: O gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP602 Működő vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP603 Működő vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP604 Működő vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP605 Működő vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP606 Regisztrált vállalkozások száma a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági
ágakban – GFO'11 (TEÁOR '08: A gazdasági ág)
TAAP607 Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
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Előtte TAAP196.

Előtte TAAP197.

Előtte TAAP198.

Előtte TAAP199.

Előtte TAAP503.

Előtte TAAP504.

Azonosító

TAAP608

TAAP609

TAAP610

TAAP611

TAAP612

TAAP613

TAAP614

TAAP615

TAAP616

TAAP617

TAAP618

TAAP619

TAAP620

TAAP621

TAAP622

Megnevezés (legutolsó)
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban – GFO'11 (TEÁOR '08
Regisztrált vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR
'08: B gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a feldolgozóipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: C
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a villamosenergia-,
gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: D
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: E
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: F
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a kereskedelem,
gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: G gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: H gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ágban
– GFO'11 (TEÁOR '08: I gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az információ,
kommunikáció nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: J gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: K gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: L gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: M
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az adminisztratív
és szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: N
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: O
gazdasági ág)
Regisztrált vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: P
gazdasági ág)
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Megjegyzés

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP623 Regisztrált vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: Q gazdasági ág)
TAAP624 Regisztrált vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
– GFO'11 (TEÁOR '08: R gazdasági ág)
TAAP625 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: S gazdasági ág)
TAAP626 Regisztrált vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: T+U gazdasági ág)
TAAP627 Működő vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP628 Működő vállalkozások száma az ingatlanügyletek
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: L gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP629 Működő vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP630 Működő vállalkozások száma az adminisztratív és
szolgáltatást támogató tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: N gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP631 Működő vállalkozások száma a közigazgatás,
védelem; kötelező társadalombiztosítás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: O gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP632 Működő vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP633 Működő vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP634 Működő vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
TAAP635 Működő vállalkozások száma az egyéb szolgáltatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
TAAP700 Működő társas vállalkozások száma az
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
N gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
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Megjegyzés

Előtte TAAP297, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP298, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP299, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP600, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP601, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP602, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP603, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP604, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP605, az adatok
összehasonlíthatók.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAP701 Működő társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: O gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP702 Működő társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP703 Működő társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP704 Működő társas vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint)
TAAP705 Működő társas vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint)
TAAP706 Regisztrált társas vállalkozások száma a
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
nemzetgazdasági ágakban – GFO'11 (TEÁOR '08: A
gazdasági ág)
TAAP707 Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-,
gőzellátás, légkondicionálás, vízellátás; szennyvíz
gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés nemzetgazdasági
ágakban – GFO'11 (TE
TAAP708 Regisztrált társas vállalkozások száma a bányászat,
kőfejtés nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR
'08: B gazdasági ág)
TAAP709 Regisztrált társas vállalkozások száma a
feldolgozóipar nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: C gazdasági ág)
TAAP710 Regisztrált társas vállalkozások száma a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: D gazdasági ág)
TAAP711 Regisztrált társas vállalkozások száma a vízellátás;
szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: E
gazdasági ág)
TAAP712 Regisztrált társas vállalkozások száma az építőipar
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: F
gazdasági ág)
TAAP713 Regisztrált társas vállalkozások száma a
kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági
ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: G gazdasági ág)
TAAP714 Regisztrált társas vállalkozások száma a szállítás,
raktározás nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: H gazdasági ág)
TAAP715 Regisztrált társas vállalkozások száma a
szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
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Megjegyzés

Azonosító

TAAP716

TAAP717

TAAP718

TAAP719

TAAP720

TAAP721

TAAP722

TAAP723

TAAP724

TAAP725

TAAP726

TAAP727

TAAP728

TAAP729

TAAP730

Megnevezés (legutolsó)
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: I
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
információ, kommunikáció nemzetgazdasági
ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: J gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: K gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: L gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: M
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: N gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban –
GFO'11 (TEÁOR '08: O gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: P
gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban – GFO'11 (TEÁOR '08: Q gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
– GFO'11 (TEÁOR '08: R gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: S gazdasági ág)
Regisztrált társas vállalkozások száma az egyéb
tevékenység nemzetgazdasági ágban – GFO'11
(TEÁOR '08: T+U gazdasági ág)
Működő társas vállalkozások száma a pénzügyi,
biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: K gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma az
ingatlanügyletek nemzetgazdasági ágban (TEÁOR
'08: L gazdasági ág, vállalkozási demográfia
szerint) – GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma a szakmai,
tudományos, műszaki tevékenység
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: M gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
Működő társas vállalkozások száma az
adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08:
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Megjegyzés

Előtte TAAP397, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP398, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP399, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP700, az adatok
összehasonlíthatók.

Azonosító

TAAP804
TAAP900

Megnevezés (legutolsó)
N gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma a
közigazgatás, védelem; kötelező
társadalombiztosítás nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: O gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma az oktatás
nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: P gazdasági
ág, vállalkozási demográfia szerint) – GFO'11,
GFO'14
Működő társas vállalkozások száma a humánegészségügyi, szociális ellátás nemzetgazdasági
ágban (TEÁOR '08: Q gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma a művészet,
szórakoztatás, szabadidő nemzetgazdasági ágban
(TEÁOR '08: R gazdasági ág, vállalkozási
demográfia szerint) – GFO'11, GFO'14
Működő társas vállalkozások száma az egyéb
szolgáltatás nemzetgazdasági ágban (TEÁOR '08: S
gazdasági ág, vállalkozási demográfia szerint) –
GFO'11, GFO'14
Működő gazdasági szervezetek száma összesen
Regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'11
Regisztrált költségvetési szerv és költségvetési
rend szerint gazdálkodó szervek
Regisztrált nonprofit és egyéb nem
nyereségérdekelt szervezetek száma – GFO'11,
GFO'14
Regisztrált gazdasági szervezetek száma – GFO'14
Nonprofit szervezetek száma összesen

TAAP901

Civil szervezetek száma

TAAQ000

Adófizetők száma (előzetes adat)

TAAQ001

Személyi jövedelemadó-alap összege (előzetes
adat)
Összes személyi jövedelemadó (előzetes adat)

TAAP731

TAAP732

TAAP733

TAAP734

TAAP735

TAAP800
TAAP801
TAAP802
TAAP803

TAAQ002
TAAR001
TAAR002
TAAR005
TAAR008
TAAR009
TAAR010
TAAR011
TAAR012
TAAR013

Megjegyzés

Előtte TAAP701, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP702, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP703, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP704, az adatok
összehasonlíthatók.

Előtte TAAP705, az adatok
összehasonlíthatók.

2010-ig regisztrált költségvetési szerv és
intézménye
Csak az adószámmal rendelkező nonprofit
szervezetek, a gazdasági szervezetek
regiszteréből.
Forrás: a nonprofit szervezetek regisztere. Év
végi záróadatok.
Forrás: a nonprofit szervezetek regisztere. A
TAAP900 része. Év végi záróadatok.
A 2004. évi adatok a 2005. szeptember 15-ei
zárás alapján véglegesített adatok.
A 2004. évi adatok a 2005. szeptember 15-ei
zárás alapján véglegesített adatok.
A 2004. évi adatok a 2005. szeptember 15-ei
zárás alapján véglegesített adatok.

Személygépkocsik száma az üzemeltető lakhelye
szerint
Távbeszélő fővonalak száma
1998-tól szolgálati fővonallal együtt
Nyilvános távbeszélő állomások száma
Egyéni analóg távbeszélő fővonalak száma
(lakásfővonal)
Üzleti analóg távbeszélő fővonalak száma (közületi
fővonal)
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások
száma
Távbeszélő fővonalra várakozók száma
1997-ig TAAR007, 2000-re nincs adat
Kábeltelevízió előfizetőinek száma
Távbeszélő fővonalak száma (ISDN vonalakkal
2002-ig részben TAAR002
együtt)
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAR014 Szolgálati (analóg) üzemi fővonalak száma
TAAR015 ISDN vonalak száma
TAAR016 Postahivatalok száma
TAAR017
TAAR018
TAAR019
TAAR020
TAAR021

Fiókposták száma
Postamesterségek száma
(Posta)ügynökségek száma
Postai kirendeltségek száma
Postai szolgáltatóhelyek száma

TAAR022

Mobil postai szolgáltatással rendelkező
települések száma
Internet-előfizetések száma
Internet-előfizetések kapcsolt vonalon (modem,
dial-up) vagy ISDN-en
Internet-előfizetések xDSL hálózaton
Internet-előfizetések kábeltelevízió-hálózaton
Internet-előfizetések vezeték nélküli hálózaton
(mobil internet nélkül)
Internet-előfizetések egyéb kapcsolaton keresztül
(LAN, bérelt vonal, stb.)
Saját üzemeltetésű postai szolgáltatóhelyek száma
Alvállalkozói üzemeltetésű postai
szolgáltatóhelyek száma
Bekapcsolt fővonalak száma
Egyéni fővonalak száma
Üzleti fővonalak száma
Nyilvános fővonalak száma
Egyéb fővonalak száma
Internet-előfizetések optikai hálózaton
Internet-előfizetések egyéb kapcsolaton keresztül
(LAN, bérelt vonal, modemes, vezeték nélküli
(mobilinternet nélkül), stb.) 2016-tól
Motorkerékpárok száma
Autóbuszok száma
Személyszállító gépjárművek száma összesen
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett személygépkocsik száma
Teherszállító gépjárművek száma összesen
(különleges célú gépkocsival együtt)
Áruszállító tehergépkocsik száma
Vontatók száma
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett teherszállító gépjárművek száma
(különleges célú gépkocsikkal együtt)
Teherszállító gépjárművek száma összesen
(különleges célú gépkocsi nélkül)
Utánfutók száma
Pótkocsik száma
Lakókocsik száma
Benzinüzemű személygépkocsik száma
Gázolajüzemű személygépkocsik száma
Egyéb üzemű személygépkocsik száma
Benzinüzemű tehergépkocsik száma

TAAR023
TAAR024
TAAR025
TAAR026
TAAR027
TAAR028
TAAR029
TAAR030
TAAR031
TAAR032
TAAR033
TAAR034
TAAR035
TAAR036
TAAR037

TAAR100
TAAR101
TAAR102
TAAR103
TAAR104
TAAR105
TAAR106
TAAR107

TAAR108
TAAR109
TAAR110
TAAR111
TAAR112
TAAR113
TAAR114
TAAR115
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Megjegyzés

2005-ig TABI300 része; 2008-tól
fiókpostákkal együtt
2005-ig TABI300 része
2005-ig TABI301 része
2005-ig TABI301 része
2012-ig TAAR016–020 mutatók összesen,
2013-tól TAAR029+030
2008-2009-re nincs adat
TAAR025+026+036+037

bérelt vonalon, optikai és egyéb hálózaton
postahivatalok + postai kirendeltségek
postamesterségek + postaügynökségek
2014-ig TAAR013. TAAR032+033+034+035

2014-ig TAAR005.
2014-ig TAAR014.
bérelt vonalon, modemes, vezeték nélküli
(mobilinternet nélkül) és egyéb hálózaton

Azonosító
TAAR116
TAAR117
TAAR118
TAAR119
TAAR120
TAAR121
TAAR122
TAAR123
TAAR124
TAAR125
TAAR126

TAAR127
TAAR128
TAAS001
TAAS002
TAAS003
TAAS004
TAAS005
TAAS006
TAAS007
TAAS008
TAAS009
TAAS010

TAAS011
TAAS012
TAAS013
TAAS014
TAAS015
TAAS016

Megnevezés (legutolsó)
Gázolajüzemű tehergépkocsik száma
Egyéb üzemű tehergépkocsik száma
Pótkocsik száma (utánfutókkal együtt)
Félpótkocsik száma
Lassú járművek száma
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett személyszállító gépjárművek száma
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett gépjárművek száma
Vontatmányok száma összesen
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett áruszállító tehergépkocsik száma
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett vontatók száma
Magyarországon első alkalommal forgalomba
helyezett tehergépkocsik száma (különleges célú
gépkocsival együtt)
Tehergépkocsik száma (különleges célú
gépkocsival együtt)
Természetes személy által üzemeltetett
személygépkocsik száma
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen

Megjegyzés

2001-ben TAAR109+110= TAAR118+119
2001-ben TAAR109+110= TAAR118+119

lakókocsi, félpótkocsi, pótkocsi

TAAR001 része

A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
Nyilvántartott álláskeresők száma, férfi
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
Nyilvántartott álláskeresők száma, nő
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
összesen
szerint.
180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma, A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
férfi
szerint.
180 napon túli nyilvántartott álláskeresők száma, A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
nő
szerint.
Jövedelempótló támogatásban részesültek száma, Decemberi adatok
összesen
Jövedelempótló támogatásban részesültek száma, Decemberi adatok
férfi
Jövedelempótló támogatásban részesültek száma, Decemberi adatok
nő
Általános iskola 8 osztályánál kevesebb
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
végzettséggel rendelkező nyilvántartott
szerint.
álláskeresők száma
Általános iskolai végzettségű nyilvántartott
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
álláskeresők száma
szerint.
Szakmunkás végzettségű nyilvántartott
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
álláskeresők száma
szerint.
Szakiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
száma
szerint.
Szakközépiskolai, technikumi, gimnáziumi
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
végzettségű nyilvántartott álláskeresők száma
szerint.
Főiskolai végzettségű nyilvántartott álláskeresők
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
száma
szerint.
Egyetemi végzettségű nyilvántartott álláskeresők A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
száma
szerint.
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAS017 Fizikai foglalkozású nyilvántartott álláskeresők
száma
TAAS018 Szellemi foglalkozású nyilvántartott álláskeresők
száma
TAAS020 Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma
TAAS021
TAAS022
TAAS023
TAAS024
TAAS025
TAAS026
TAAS027
TAAS028
TAAS029
TAAS030
TAAS031
TAAS032
TAAS033
TAAS034
TAAS035
TAAS036
TAAS037
TAAS038
TAAS039
TAAS100
TAAS101
TAAS102

TAAS103

Megjegyzés
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma,
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
férfi
szerint.
Nyilvántartott pályakezdő álláskeresők száma, nő A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 0–16 éves nyilvántartott álláskeresők száma
Decemberi adatok; 2005-ben tartalmazza a
nyilvántartott álláskeresők számát is.
A 17–20 éves nyilvántartott álláskeresők száma
Decemberi adatok; 2005-ben tartalmazza a
nyilvántartott álláskeresők számát is.
A 21–25 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 26–30 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 31–35 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 36–40 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 41–45 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 46–50 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 51–55 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 56–60 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 61–X éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 0–18 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
A 19–20 éves nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
összesen
szerint.
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma,
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
férfi
szerint.
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma, nő A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
szerint.
Nyilvántartott megváltozott munkaképességű
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
álláskeresők száma
szerint.
Aktív foglalkoztatáspolitikai eszközzel
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
támogatottak száma
szerint.
Ellátásban részesülő nyilvántartott álláskeresők
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
száma
szerint. TAAS102 és TAAS103 együtt.
Álláskeresési ellátásban részesülő nyilvántartott
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
álláskeresők száma
szerint. TAAS101 része. Az ellátást
megállapító határozat szerint, függetlenül az
álláskereső nyilvántartási státuszától.
Szociális támogatásban részesülő nyilvántartott
A nyilvántartott álláskereső állandó lakhelye
álláskeresők száma
szerint. TAAS101 része.
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAT100 Az önkormányzat által a munkanélküliek
jövedelempótló támogatásában részesítettek évi
átlagos száma
TAAT101 Rendszeres szociális segélyben részesítettek
átlagos száma 2006.06.30-ig
TAAT102 Az önkormányzat által a munkanélküliek
jövedelempótló támogatására az év során
felhasznált összeg
TAAT103 Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg
2006.06.30-ig
TAAT104 Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól
függő egyéb (pénzbeni és természetbeni)
támogatási esetek száma
TAAT105 Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól
függő egyéb (pénzbeni és természetbeni)
támogatásokra felhasznált összeg
TAAT106 Lakásfenntartási támogatás esetei (pénzbeni és
természetbeni)
TAAT107 Lakásfenntartási támogatásra felhasznált összeg
(pénzbeni és természetbeni)
TAAT108 Átmeneti segélyezés esetei (pénzbeni és
természetbeni)
TAAT109 Átmeneti segélyre felhasznált összeg (pénzbeni és
természetbeni)
TAAT110 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás esetei
(pénzbeni és természetbeni)
TAAT111 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra
felhasznált összeg (pénzbeni és természetbeni)
TAAT112 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek közül foglalkoztatásban részt vettek
száma, 2003.01.01-2015.02.28

TAAT113

TAAT114

TAAT115
TAAT116
TAAT117
TAAT118

TAAT119
TAAT120
TAAT121
TAAT122

Megjegyzés
Decemberi adatok, 1999-től egy tizedessel

1993-ban évvégi szám, 1999-től egy
tizedessel, 2006-ra az első félév adata
Decemberi adatok

2006-ra az első félév adata
1993-ban nincs adata

tárgyévi összesített szám; 2008-ig a
rendszeres szociális segélyben részesítettek
foglalkoztatásban részt vettek száma; 20092010-ben rendelkezésre állási támogatásban,
2011. január 1-től augusztus 31-ig bérpótló
juttatásban részesítettek közül
A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek 2008-ig a rendszeres szociális segélyben
közül közcélú foglalkoztatásban részt vettek
részesítettek közül közcélú foglalkoztatásban
száma
részt vettek száma
A rendelkezésre állási támogatásban részesítettek 2008-ig a rendszeres szociális segélyben
közcélú foglalkoztatására fordított összeg
részesítettek közcélú foglalkoztatására
fordított összeg
Lakásfenntartási támogatásban részesültek száma
(pénzbeni és természetbeni)
Átmeneti segélyezésben részesültek száma
(pénzbeni és természetbeni)
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban
részesültek száma (pénzbeni és természetbeni)
Az önkormányzat által nyújtott, rászorultságtól
1993-ban személyek száma
függő egyéb (pénzbeni és természetbeni)
támogatásban részesültek száma
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek
közlekedési támogatásában részesültek száma
Súlyosan mozgáskorlátozott személyek
közlekedési támogatására kifizetett összeg
Lakáscélú helyi támogatásban részesültek száma
Lakáscélú helyi támogatás összege
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAT123 Rendszeres szociális segélyben részesítettek
átlagos száma 2006.07.01-től
TAAT124 Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg
2006.07.01-től
TAAT125 Időskorúak járadékában részesítettek átlagos
száma
TAAT126 Időskorúak járadékára felhasznált összeg
TAAT127 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesítettek átlagos száma
TAAT128 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
felhasznált összeg
TAAT129 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban
részesítettek évi átlagos száma
TAAT130 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra
felhasznált összeg
TAAT131 Temetési segélyezés eseteinek száma (pénzbeli és
természetbeni)
TAAT132 Temetési segélyben részesültek száma (pénzbeli
és természetbeni)
TAAT133 Temetési segélyre felhasznált összeg (pénzbeli és
természetbeni)
TAAT134 Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesítettek átlagos száma
TAAT135

TAAT136
TAAT137
TAAT138
TAAT139

TAAT140

TAAT141

TAAT142

TAAT143
TAAT144

Megjegyzés
2006-ban az adat a második félévre
vonatkozik
2006-ban az adat a második félévre
vonatkozik

2006. január 1-től létező támogatás
2006. január 1-től létező támogatás

2006 előtt TAAT104 része
2006 előtt TAAT118 része
2006 előtt TAAT105 része

2006. január 1-től megszűnt a támogatás, a
továbbfolyósítás 2006. augusztus 31-ig
lehetséges.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásra
2006. január 1-től megszűnt a támogatás, a
felhasznált összeg
továbbfolyósítás 2006. augusztus 31-ig
lehetséges.
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2005-ig megegyezik TAAJ437-tel
Ápolási díjban részesítettek átlagos száma
Ápolási díjra felhasznált összeg
Rendszeres szociális segélyben részesítettek
Módszertani változás: 2009-ben a
átlagos száma, 2009.01.01-2015.02.28
rendelkezésre állási támogatásban
részesülők kiváltak a korábbi támogatotti
körből
Rendszeres szociális segélyre felhasznált összeg,
Módszertani változás: 2009-ben a
2009.01.01-2015.02.28
rendelkezésre állási támogatásban
részesülők kiváltak a korábbi támogatotti
körből
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
2008-ig TAAT123 része; 2009-2010-ben
részesítettek átlagos havi száma, 2009.01.01rendelkezésre állási támogatásban, 2011.
2015.02.28
január 1-től augusztus 31-ig bérpótló
juttatásban részesítettek, 2015.március 1-től
TAAT166
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
2008-ig TAAT124 része; 2009-2010- ben
felhasznált összeg, 2009.01.01-2015.02.28
rendelkezésre állási támogatásra, 2011.
január 1-től augusztus 31-ig bérpótló
juttatásra felhasznált összeg, 2015.március
1-től TAAT167
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
2012. szeptember 30-ig pénzbeli, 2012.
felhasznált összeg
október 1-től természetbeni támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
2013. április 1. előtt kiegészítő
kapcsolódó pénzbeli ellátásban részesítettek
gyermekvédelmi támogatásban részesítettek
átlagos száma
átlagos száma
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAT145 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó pénzbeli ellátásban felhasznált összeg
TAAT146
TAAT147
TAAT148
TAAT149
TAAT150
TAAT151

TAAT152

TAAT153
TAAT154
TAAT155
TAAT156
TAAT157
TAAT158
TAAT159
TAAT164

TAAT165
TAAT166
TAAT167
TAAT168
TAAT169
TAAT170
TAAX000

Óvodáztatási támogatásban részesültek száma
(pénzbeni és természetbeni)
Óvodáztatási támogatásra felhasznált összeg
(pénzbeni és természetbeni)
Adósságcsökkentési támogatásban részesültek
száma (természetbeni)
Adósságcsökkentési támogatásra felhasznált
összeg (természetbeni)
Önkormányzati segély eseteinek száma (pénzbeli
és természetbeni), 2014.01.01-2015.02.28
Önkormányzati segélyben részesültek száma
(pénzbeli és természetbeni), 2014.01.012015.02.28
Önkormányzati segélyre felhasznált összeg
(pénzbeli és természetbeni), 2014.01.012015.02.28
Önkormányzati segélyben részesítettek közül a 0–
29 évesek száma
Önkormányzati segélyben részesítettek közül a
30–44 évesek száma
Önkormányzati segélyben részesítettek közül a
45–61 évesek száma
Önkormányzati segélyben részesítettek közül a 62
éves és idősebbek száma
Települési támogatás eseteinek száma (pénzbeli
és természetbeni) 2015. márc. 1-től
Települési támogatásban részesültek száma
(pénzbeli és természetbeni) 2015. márc. 1-től
Települési támogatásra felhasznált összeg
(pénzbeli és természetbeni) 2015. márc. 1-től
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásban részesítettek átlagos száma 2015.
márc. 1-től
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti
támogatásra felhasznált összeg 2015. márc. 1-től
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek átlagos havi száma 2015. márc. 1-től
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
felhasznált összeg 2015. márc. 1-től
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesítettek száma 2015. márc. 1-től
Alanyi jogon megállapított ápolási díjban
részesítettek átlagos száma
Alanyi jogon megállapított ápolási díjra felhasznált
összeg
A regisztrált bűncselekmények száma (az
elkövetés helye szerint)
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Megjegyzés
2013. április 1. előtt kiegészítő
gyermekvédelmi támogatásra felhasznált
összeg

természetbeni támogatás
természetbeni támogatás
2014 előtt TAAT108+110+131
2014 előtt TAAT116+117+132

2014 előtt TAAT109+111+133

TAAT151 része
TAAT151 része
TAAT151 része
TAAT151 része

korábban TAAT141
korábban TAAT142

2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények, 2012-ig az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TAAX001 A regisztrált bűncselekményekből személy elleni
TAAX002

A regisztrált bűncselekményekből közlekedési

TAAX003

TAAX005

A regisztrált bűncselekményekből házasság,
család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
A regisztrált bűncselekményekből államigazgatás,
igazságszolgáltatás és közélet tisztasága elleni
A regisztrált bűncselekményekből közrend elleni

TAAX006

A regisztrált bűncselekményekből gazdasági

TAAX007

A regisztrált bűncselekményekből vagyon elleni

TAAX008
TAAX009
TAAX010

Közlekedési bűncselekményekből ittas vezetés
Kábítószer birtoklása és kábítószer-kereskedelem
együtt
Lopás

TAAX011

Lopások közül személygépkocsi-lopás

TAAX012

Betöréses lopás

TAAX013
TAAX014
TAAX015

Vagyon elleni bűncselekményekből sikkasztás
Vagyon elleni bűncselekményekből csalás
Rablás

TAAX016

Jármű önkényes elvétele

TAAX017

A regisztrált bűncselekményből erőszakos és
garázda jellegű
Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kár

TAAX004

TAAX018
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Megjegyzés
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények, 2012-ig az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények
TAAX002 része
2012-ig közrend elleni bűncselekményekből
visszaélés kábítószerrel, TAAX005 része
2012-ig a vagyon elleni bűncselekményekből
lopás, TAAX007 része, az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX010 része. 2012-ig az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2012-ig a vagyon elleni bűncselekményekből
betöréses lopás, TAAX007 része. 2013-14-re
nincs adat. 2012-ig az 1978. évi IV. törvény
szerinti, 2015-től az 1978. évi IV. törvény és a
2012. évi C. törvény szerinti összesített
adatok. Az adatok összehasonlítha
TAAX007 része
TAAX007 része
2012-ig a vagyon elleni bűncselekményekből
rablás, TAAX007 része és az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2012-ig a vagyon elleni bűncselekményekből
jármű önkényes elvétele, TAAX007 része, és
az 1978. évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az
1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C.
törvény szerinti összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2008-ig ismertté vált közvádas
bűncselekmények

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
Megjegyzés
TAAX019 Vagyon elleni bűncselekményekkel okozott kárból
megtérült
TAAX020 Gazdasági bűncselekmények elkövetési értéke
TAAX021 Gazdasági bűncselekmények elkövetési értékéből
elkobzással biztosított érték
TAAX022 Szándékos befejezett emberölés
2012-ig személy elleni bűncselekmények
közül befejezett emberölés, TAAX001 része
és az 1978. évi IV. törvény szerinti, 2013-tól
az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C.
törvény szerinti összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX023 Betöréses lopások közül lakásbetörés
TAAX012 része. 2012-ig az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX024 Testi sértés
2012-ig személy elleni bűncselekmények
közül testi sértés, TAAX001 része és az 1978.
évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi
IV. törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX025 Hivatalos személy elleni erőszak
2012-ig az államigazgatás,
igazságszolgáltatás és közélet tisztasága
elleni bűncselekmények közül a hivatalos
személy elleni erőszak, TAAX004 része, az
1978. évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az
1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C.
törvény szerinti ös
TAAX026 Garázdaság
2012-ig a közrend elleni bűncselekmények
közül garázdaság, TAAX005 része, az 1978.
évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi
IV. törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX027 Járművezetés ittas vagy bódult állapotban
2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
TAAX028 Betöréses lopás
2012-ig TAAX012. Az 1978. évi IV. törvény és
a 2012. évi C. törvény szerinti összesített
adatok.
TAAX029 Betöréses lopások közül lakásbetörés
2012-ig TAAX023. Az 1978. évi IV. törvény és
a 2012. évi C. törvény szerinti összesített
adatok.
TAAX030 Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények
2012. évi C. törvény szerint
összesen
TAAX031 Csalás
2012-ig TAAX007 része és az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
TAAX032 Rongálás
2012-ig TAAX007 része és az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
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Azonosító

Megnevezés (legutolsó)

TAAX033

Sikkasztás

TAAX100

A regisztrált bűnelkövetők száma (lakóhely
szerint)

TAAX101

A regisztrált bűnelkövetők közül személy elleni
bűncselekményt követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül vagyon elleni
bűncselekményt követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül közlekedési
bűncselekményt követett el

TAAX102
TAAX103

TAAX104

TAAX105

TAAX106
TAAX107
TAAX108

TAAX109

TAAX110

TAAX111

TAAX112

TAAX113

A regisztrált bűnelkövetők közül házasság, család,
ifjúság és nemi erkölcs elleni bűncselekményt
követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül államigazgatás,
igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni
bűncselekményt követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül közrend elleni
bűncselekményt követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül gazdasági
bűncselekményt követett el
A regisztrált bűnelkövetők közül fiatalkorú (14-17
éves)

Megjegyzés
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2012-ig TAAX007 része és az 1978. évi IV.
törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi IV.
törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2008-ig ismertté vált bűnelkövetők. 2012-ig
az 1978. évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az
1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C.
törvény szerinti összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2008-ig ismertté vált bűnelkövetők
2008-ig ismertté vált bűnelkövetők
Az elkövetés helye szerint. 2012-ig az 1978.
évi IV. törvény szerinti, 2013-tól az 1978. évi
IV. törvény és a 2012. évi C. törvény szerinti
összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.
2008-ig ismertté vált bűnelkövetők

2008-ig ismertté vált bűnelkövetők

2008-ig ismertté vált bűnelkövetők
2008-ig ismertté vált bűnelkövetők

2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
A regisztrált bűnelkövetők közül fiatal felnőtt (18- 2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
24 éves)
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
A regisztrált gyermekkorú elkövetők száma (14 év 2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
alatti)
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
A regisztrált bűnelkövetők közül felnőtt (25-59
2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
éves)
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
A regisztrált bűnelkövetők közül időskorú (60 éves 2012-ig az 1978. évi IV. törvény szerinti,
és idősebb)
2013-tól az 1978. évi IV. törvény és a 2012.
évi C. törvény szerinti összesített adatok. Az
adatok összehasonlíthatóak.
A sértettek száma (elkövetés helye szerint)
Ismert természetes személy sértettek. 2012ig az 1978. évi IV. törvény szerinti, 2013-tól
az 1978. évi IV. törvény és a 2012. évi C.

71

Azonosító

TAAZ000
TAAZ001
TAAZ002
TAAZ003
TAAZ004
TAAZ005
TAAZ006
TAAZ100
TAAZ101
TAAZ102
TAAZ103
TAAZ104
TAAZ105
TAAZ106
TAAZ107
TAAZ200
TAAZ201
TAAZ202
TAAZ203
TAAZ300
TAAZ301
TAAZ302
TAAZ303
TAAZ304
TAAZ305
TAAZ306

Megnevezés (legutolsó)

Megjegyzés
törvény szerinti összesített adatok. Az adatok
összehasonlíthatóak.

Halálos közúti közlekedési baleset
Súlyos sérüléses közúti közlekedési baleset
Könnyű sérüléses közúti közlekedési baleset
Összes személyi sérüléssel járó közúti közlekedési
baleset
Lakott területen történt összes közúti közlekedési
baleset
Lakott területen kívül történt összes közúti
közlekedési baleset
Az ittasan okozott balesetek száma
Járművek okozta összes baleset száma
Motorkerékpár és segédmotoros kerékpár által
okozott balesetek száma
Személygépkocsi által okozott balesetek száma
Tehergépkocsi által okozott balesetek száma
Kerékpár által okozott balesetek száma
Gyalogos okozta balesetek száma
Autóbusz által okozott balesetek száma
A járművezetők által ittasan okozott balesetek
száma
Közúti közlekedési baleset során meghalt személy
Közúti közlekedési baleset során súlyosan sérült
személy
Közúti közlekedési baleset során könnyen sérült
személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt,
megsérült személy összesen
Közúti közlekedési baleset során meghalt 6 év
alatti személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 6–14
éves személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 15–17
éves személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 18–20
éves személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 21–40
éves személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 41–64
éves személy
Közúti közlekedési baleset során meghalt 65 éves
és idősebb, és ismeretlen korú személy
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Azonosító
TABB102
TABB103
TABF000
TABF002
TABG200
TABG201
TABG202
TABG203
TABG204
TABG205
TABG206
TABG207
TABG208
TABG209
TABG210
TABG211
TABG212
TABG213
TABG214
TABG215
TABG216
TABG217
TABG218
TABG219
TABG220
TABG221
TABH202
TABH203
TABH204
TABH205
TABH400
TABH402
TABH501
TABH503
TABH504

Megnevezés (legutolsó)
Megjegyzés
Városokra vonatkozó adatok
Állandó odavándorlások száma
Állandó elvándorlások száma
Hipermarketek száma
Bevásárlóközpontok száma
Önkormányzati tulajdonú lakások száma
1998 előtt kezelt, 1999 és 2015 között
fenntartott lakások száma
Önkormányzati tulajdonú lakóépületek száma
1998 előtt kezelt, 1999 és 2015 között
fenntartott lakóépületek száma
Önkormányzati lakóházak összes javítási költsége Lakóházjavítás, -felújítás, -korszerűsítés, karbantartás
Önkormányzati lakóépületek felújításra,
2015-ig felújításra fordított költség, TABG202
korszerűsítésre fordított költsége
része
Önkormányzati lakóépületek javításra,
2015-ig karbantartásra fordított költség,
karbantartásra fordított költsége
TABG202 része
Összes évi bérbevétel az önkormányzatoknál
Összes évi lakbér az önkormányzatnál
2015-ig TABG205 része
Összes felújított önkormányzati épületek száma
Felújított önkormányzati lakások száma
Felújítással korszerűsített önkormányzati
lakásbérlemények száma
Felújítás nélkül korszerűsített önkormányzati
lakásbérlemények száma
Eladott önkormányzati lakásbérlemények száma
Eladott önkormányzati lakásbérlemények becsült
forgalmi értéke
Eladott önkormányzati lakásbérlemények
tényleges eladási ára
Fenntartott önkormányzati épületek száma
Fenntartott önkormányzati bérlemények száma
Felújítással korszerűsített önkormányzati
lakásbérlemények költsége
Felújítás nélkül korszerűsített önkormányzati
lakásbérlemények költsége
Felújított önkormányzati lakásokra fordított
költség
Bérleti jogviszonnyal rendelkező önkormányzati
TABG200 része
lakások száma
Az önkormányzat által kiutalt lakások száma
Nyilvántartott önkormányzati lakást igénylők
száma
Az összes szolgáltatott villamosenergia
mennyisége
A kisfeszültségű villamosenergia-elosztóhálózat
hossza
Kizárólag közvilágítási célú villamosenergiaEgy tizedessel
hálózatok hossza
A közvilágítási fényforrások száma
2003-ig lámpahelyek
Távfűtésbe bekapcsolt lakások száma
Melegvízhálózatba bekapcsolt lakások száma
Rendszeresen tisztított közterület
Összes belterületi parkterület nagysága
Összes belterjesen gondozott parkterület
nagysága
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Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TABH505 Rendszeres szemétgyűjtésbe bevont lakások
száma
TABH510 Összes zöldterület
TABH511 Játszóterek száma
TABH512 Játszóterek területe
TABH514 Elszállított összes hulladék mennyisége
TABH515 Rendszeres szemétgyűjtésbe bevont üdülők
száma
TABH600 Összes belterületi közút hossza - önkormányzati
(korábban tanácsi) és állami (1986-ig egyéb
utakkal együtt)
TABH601 Összes belterületi burkolt közút hossza önkormányzati (korábban tanácsi) és állami (1986ig egyéb) utakkal együtt
TABH602 Kiépített belterületi járdák területe
TABH603 Belterületi kiépített utak, terek területe
TABI000
Autóbusz-járműállomány a helyi közlekedésben
TABI001
Autóbusz útviszonylatok száma a helyi
közlekedésben
TABI002
Autóbusz-hálózat hossza a helyi közlekedésben
TABI003
Szállított utasok száma (helyi
tömegközlekedésben)
TABI004

Utaskilométer (helyi tömegközlekedésben)

TABI005

Autóbusszal szállított utasok száma a helyi
tömegközlekedésben
Autóbusz-utaskilométer a helyi
tömegközlekedésben
Postahivatalok és fiókposták száma
Postamesterségek és ügynökségek száma
Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű
képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú
oktatási intézményekben (kihelyezett tagozatok
szerint)
Esti és levelező, távoktatás tagozatos egyetemi és
főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók
száma a felsőfokú oktatási intézményekben
(kihelyezett tagozatok szerint)
Kollégiumban lakó egyetemi, főiskolai szintű
képzésben résztvevő hallgatók száma (kihelyezett
tagozatok szerint)
Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű
képzésben résztvevő hallgatók száma a felsőfokú
oktatási intézményekben (székhely szerinti
adatok)
Esti és levelező távoktatás tagozatos egyetemi és
főiskolai szintű képzésben résztvevő hallgatók
száma a felsőfokú oktatási intézményekben
(székhely szerinti adatok)
Kollégiumban lakó egyetemi, főiskolai szintű
képzésben résztvevő hallgatók száma (székhely
szerinti adatok)

TABI006
TABI300
TABI301
TABK300

TABK301

TABK302

TABK305

TABK306

TABK307
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Megjegyzés
1984-től lakóegységek száma

1985-ig m2

2009-től éjszakai közlekedéssel együtt.
1985-ig csak az autóbusz közlekedés adatai,
1986-tól a villamos, metró, troli, földalatti,
helyiérdekű vasút adataival együtt
1985-ig csak az autóbusz közlekedés adatai,
1986-tól a villamos, metró, troli, földalatti,
helyiérdekű vasút adataival együtt
TABI003 része
TABI004 része

2000-re nincs adat

2000-re nincs adat

2000-re nincs adat

Azonosító
Megnevezés (legutolsó)
TABK308 Felsőoktatásban résztvevő (akkreditált felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés)
hallgatók száma minden tagozaton (nappali, esti,
levelező, távoktatás) (kihelyezett tagozatok
szerint)
TABK309 Felsőoktatásban résztvevő (akkreditált felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés)
hallgatók száma minden tagozaton (nappali, esti,
levelező, távoktatás) (intézmény székhelye
szerint)
TABK310 Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók
száma (kihelyezett tagozatok szerint)
TABK311 Felsőoktatási intézményekben dolgozó oktatók
száma (intézmény székhelye szerint)
TABK312 Nappali tagozatos egyetemi és főiskolai szintű
képzésben résztvevő nők száma a felsőfokú
oktatási intézményekben (kihelyezett tagozatok
szerint)
TABK313 Esti, levelező távoktatás tagozatos egyetemi és
főiskolai szintű képzésben résztvevő nők száma a
felsőfokú oktatási intézményekben (kihelyezett
tagozatok szerint)
TABK314 Felsőoktatásban résztvevő (akkreditált felsőfokú
szakképzés, egyetemi, főiskolai szintű képzés,
szakirányú továbbképzés, PhD, DLA képzés) nők
száma minden tagozaton (nappali, esti, levelező,
távoktatás) (kihelyezett tagozatok szerint)
TABL007 Múzeumok (múzeumi intézmények) száma
TABL008 Állandó kiállítások száma
TABL009 Múzeumi látogatók száma
TABL012 Színházak száma
TABL013 Állandó színházak megyében tartott előadásainak
száma
TABL014 Állandó színházak megyében tartott előadásai
látogatóinak száma
TABL018 Kiállítások száma
TABL019 Színházak előadásainak száma
TABL020 Színházak látogatóinak száma
TABL021 Színházak megyében tartott előadásainak száma
TABL022 Színházak megyében tartott előadásai
látogatóinak száma
TABL100 Levéltárak száma
TABL101 Levéltári fondok és gyűjtemények száma
TABL102 Levéltári fondok terjedelme
TABL103 Levéltári kutatók száma
TABM100 Bíróság, ügyészség léte
TABM101 MNB-OTP fiók léte
TABM102 Megyei földhivatal, illetve kirendeltség léte
TABM200 Élelmiszer- és/vagy vegyesiparcikk-üzlet és áruház
léte
TABM201 Szálloda léte
TABM202 Helyi autóbuszjárat léte
TABM400 Ügyeletet tartó gyógyszertár léte
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Megjegyzés

99, 2000-re nincs adat

2002-re nincs adat
2002-re nincs adat
1998-ig részben TABL008
Szabadtéri játékok adatai nélkül
Szabadtéri játékok adatai nélkül
Szabadtéri játékok adatai nélkül
Szabadtéri játékok adatai nélkül
Önálló levéltárak és tagintézményeik együtt

1999-től élelmiszer és vegyesiparcikk együtt.
2008-ig üzlet és/vagy áruház
2002-ig TAAM106

Azonosító
TABM401
TABM500
TABM501
TABM504

Megnevezés (legutolsó)
Gondozóintézet léte
Középiskolai diákotthon léte
Általános iskolai diákotthon léte
Közművelődési szakintézmény léte

Megjegyzés

TABM505
TABM506
TABM507

(Egyetemi, szak- és munkahelyi) könyvtár léte
Színház (állandó társulat) léte
Múzeum léte
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2002-re nincs adat; 2011 előtt művelődési
központ, művelődési ház
1999-ig közművelődési könyvtár léte

