
Földhivatal 
 
Jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtést nem végzünk. 
 
Az alábbi statisztikákat vezetjük, a szükségeset rendelkezésre bocsátjuk:  

- havi ügyiratforgalmi statisztikai jelentés VM-nek.  
- szakági jelentés más célú hasznosítási ügyekről, engedély nélküli más célú 

hasznosítás, földhasználati nyilvántartási ügyekről, valamint földhasználati 
adatszolgáltatásról.  

- parlagfű elleni védekezéssel összefüggő kéthetenkénti jelentés VM-nek. 
Parlagfű elleni védekezés teljes dokumentációja a FÖMI parlagfű-szerverre 
kerül.  

- szezonális jelentés a határszemle, illetve a parlagfű elleni védekezés 
befejezése után a VM számára.  

- a "Földvédelmi programba" adatrögzítést végzünk, amelyből a FÖMI különféle 
listázások során statisztikai adatokat állít elő. 

- osztatlan közös tulajdonú részarány földek megosztásának alakulása. 
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Közlekedésfelügyelet 
 
A Közúti Jármű Főosztály az alábbi adatgyűjtést végzi. A többi osztályon nincs 
jogszabály által előírt adatgyűjtés 
CEMT ENGEDÉLY 
Az Európai Unió tagállamain kívüli államban magyar hatósági engedéllyel és 
jelzéssel ellátott autóbusz, tehergépkocsi és nyergesvontató (járműszerelvény) a 
kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott engedéllyel, vagy a 
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott és az illetékes 
magyar hatóság által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: CEMT engedély) 
közlekedhet.  
Az Európai Unión kívüli állam hatósági engedélyével és jelzésével ellátott autóbusz, 
tehergépkocsi és nyergesvontató (járműszerelvény) a Magyar Köztársaság területén 
a kétoldalú nemzetközi szerződésekben meghatározott engedéllyel vagy a jármű 
bejegyzése szerinti állam illetékes hatósága által kiadott CEMT engedéllyel 
közlekedhet.  
A CEMT engedélyeket az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal adja ki. Minden, 
a magyar közlekedési hatóság által kiadott, a közúti árufuvarozás végzésére jogosító 
engedély az illetékes szakmai érdekképviselet javaslatára visszavonható.  
  
CEMT kézikönyv 
A CEMT multilaterális engedélyek használatának feltételeit és követelményeit 
részletesen a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott 
közlekedési engedélyek használatának szabályairól szóló 56/2005. (VII. 7.) GKM 
rendelet hatályos szövege tartalmazza.  



Díjak: 
A CEMT engedélyek díját, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek 
és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM 
rendelet tartalmazza.  
CEMT jelentés 
A CEMT engedélyek használatáról - mind az éves, mind pedig a havi tördelésű 
engedélyek esetében - meghatározott időszakonként jelentést kell készíteni és 
eljuttatni az NKH Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Módszertani Főosztály 
részére.  
 
 
 
Jelentés készítéséhez, kitöltési útmutató és az egyes nyomtatványok innen tölthetők 
le:  
  CEMT jelentés    
 

Név 
 

G1-2-1-1-Féléves jelentés 2010 

G1-2-1-1-Jelentés-egyeb-éves 2010 

G1-2-1-1-Jelentés-egyéb-havi 2010 

G1-2-1-1-Jelentés-olasz-éves 2010 

G1-2-1-1-Jelentés-olasz-havi 2010 

G1-2-1-1-Jelentés-osztrak-éves 2010 

G1-2-1-1-Kitöltési útmutató 2010 

   

 
 
 
******************************************* 
 
 
Munkaügyi Központ 
 
Az adatok a www.munka.hu  honlapon, a statisztika menüpontban kerülnek publikálásra. 
 
 
******************************************** 
 
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
 
A Zala Megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának statisztikai adatai 
megtalálhatóak az ONYF szakmai irányító szerv honlapján – www.onyf.hu – a „Statisztikák 
és elemzések” menüpont „Feladat és teljesítmény” mappájában. 
A statisztikai adtok negyedévenként kerülnek frissítésre.  
A honlapon a szakágra vonatkozó összesített éves statisztikai adatok is megtalálhatóak. 
 
 
****************************** 


