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ezer Ft

Sor-
szám Kiadás

a c
01 MÁV főhálózat

02 GYSEV főhálózat

03 FHÉV (magyar szakasz) 

ezer Ft

Sor-
szám Kiadás

a c
01 MÁV főhálózat

02 GYSEV főhálózat

ezer Ft

Sor-
szám Hálózat Útkategória Kiadás**

a b c d
01 autópályák

02 autóutak

03 elsőrendű utak

04 másodrendű utak

05 Mellékutak
(összesen)

összekötő utak, bekötő utak, állomáshoz vezető utak, 
egyéb országos közutak csomópont ágai, parkolóhelyek 
útjai

ezer Ft

Sor-
szám Önkormányzati utak Útkategória Kiadás**

a b c d
01 belterületi elsőrendű főutak

02 belterületi másodrendű főutak

03 belterületi mellékutak

04 Külterületi közutak külterületi közutak

ezer Ft
Sor-
szám Vízi út osztálya Vízi utak sorszáma a 17/2002 KöViM r. 3. m. szerint Kiadás**

a b c d
01 I. 10;

02 II. 9, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23;

03 III. 3, 6, 11, 12, 15;

04 IV: 5, 7, 8, 14, 19;

05 VI/B 1, 4;

06 VI/C 2;

2 222516

3. Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások

2.1. Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások

2.2. Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások

Belterületi közutak

A gazdasági szervezet adatai:

1.1. A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások, főhálózat

Főutak

Gyorsforgalmi utak*

Hálózat

b

1.2. A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások, mellékhálózat

Hálózat

b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

* Csomóponti ágakkal és pihenőhelyi utakkal
** Nettó értékek
Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, valamint a 

tizedes helyét vesszővel jelöljék.
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Sor-
szám

Mérték-
egység

MÁV főhálozat
01

GYESEV 
főhálozat

02

FHÉV magyar 
szakasz

03
a d e f g

01 Ft/1EUR

02 (e Ft)-ban

03 (EUR)-ban

04 (e Ft)-ban

05 (EUR)-ban

06 (e Ft)-ban

07 (EUR)-ban

Sor-
szám Hitelszolgálat* Mérték-

egység
MÁV 

mellékhálozat Megjegyzés GYESEV 
mellékhálozat Megjegyzés

a b d e f g h

01 Tárgyévben alkalmazott átlagos 
árfolyam Ft/1EUR

02 (e Ft)-ban

03 (EUR)-ban

04 (e Ft)-ban

05 (EUR)-ban

06 (e Ft)-ban

07 (EUR)-ban

Sor-
szám

Mérték-
egység

Gyors forgalmi utak 
csomópontokkal és 
pihenőhelyi utakkal

01

Országos 
főutak és 

mellékutak
02

Önkormányzati 
belterületi és 

külterületi közutak
03

a d e f g

01 Ft/1EUR

02 (e Ft)-ban

03 (EUR)-ban

04 (e Ft)-ban

05 (EUR)-ban

06 (e Ft)-ban

07 (EUR)-ban

2225163

Tárgyévi kamat

4.2. Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra

b

Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya 
finanszírozására

Hitelszolgálat*

Korábbi kölcsön törlesztése a 
tárgyévben

5. Hitelszolgálati adatok a közutakra

Tárgyévi kamat

Öt évente

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya 
finanszírozására

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya 
finanszírozására

Tárgyévi kamat

A gazdasági szervezet adatai:

Hitelszolgálat*

b

Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

4.1. Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra

* Nettó értékek.
Az értékeket e Ft-ban és az Önök által alkalmazott szorzókkal átszámítva EURO-ban kérjük megadni. (Tehát csak ezer Ft-ban 
és a vele egyenértékű EUR-ban kérünk minden adatot. Ha USD-ban történt a hitelfelvétel, azt is ezer Ft-ban, majd EUR-ra 
átszámolva, kérjük.)
Ha nincs hitelszolgálati adat, kérjük, 0 megadásával jelezzék.
Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, valamint a tizedes 

helyét vesszővel jelöljék.

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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Sor-
szám Mértékegység Összevont osztály Megjegyzés

a c d e

01 Ft/1EUR

02 (e Ft)-ban

03 (EURO)-ban

04 (e Ft)-ban

05 (EURO)-ban

06 (e Ft)-ban

07 (EURO)-ban

222516

A gazdasági szervezet adatai:

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

4

6. Hitelszolgálati adatok a vízi utakra

Hitelszolgálat*

b

Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya finanszírozására

Tárgyévi kamat

* Nettó értékek.
Az értékeket e Ft-ban és az Önök által alkalmazott szorzókkal átszámítva EURO-ban kérjük megadni. (Tehát csak ezer Ft-ban és 
a vele egyenértékű EURO-ban kérünk minden adatot. Ha USD-ban történt a hitelfelvétel, azt is ezer Ft-ban, majd EURO-ra 
átszámolva, kérjük.)
Ha nincs hitelszolgálati adat, kérjük, 0 megadásával jelezzék.
Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, valamint a tizedes helyét 
vesszővel jelöljék.

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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