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Beérkezési határidő: a tárgyévet követő szeptember 30.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

neve

e-mail címe

A kitöltő adatai

####

város, 
község

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

Nyilvántartási szám: 
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út, 
utca, 
tér

beosztása telefonszáma

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011  Budapest, Fő u. 44-50.

AZ ÚT INFRASTRUKTÚRA ADATAI
2017

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról 
szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a 

alapján kötelező.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 1108/70/EGK és a 1384/79/EGK rendeletekre.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek

e-mail címe

neve beosztása telefonszáma
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A hálózat hossza (km):

Beruházási kiadások
Folyó kiadások 
(fenntartás és 
üzemeltetés)

Általános ráfordítások

a b c d e
01 Földterület (tervezés, K+F is itt)

02 Burkolat előtti útmunkák

03 Útburkolat és járulékos művek

04 Műtárgyak

05 Vasúti átjárók

06 Bekötő utak

07 Forgalmi jelzések, jelző és távközlő berendezések

08 Világító berendezések

09 Úthasználati díj beszedésére szolgáló 
létesítmények

10 Az infrastruktúrális részleg által használt épületek 
11 Összesen 

Beruházási kiadások
Folyó kiadások 
(fenntartás és 
üzemeltetés)

Általános ráfordítások

a b c d e
01 Földterület (tervezés, K+F is itt)

02 Burkolat előtti útmunkák

03 Útburkolat és járulékos művek

04 Műtárgyak

05 Vasúti átjárók

06 Bekötő utak

07 Forgalmi jelzések, jelző és távközlő berendezések

08 Világító berendezések

09 Úthasználati díj beszedésére szolgáló 
létesítmények

10 Az infrastruktúrális részleg által használt épületek 

11 Összesen 

2

A gazdasági szervezet adatai:

1.1. Az útra fordított költségek beszámoló táblázata (útkategóriánként), autópálya - 01

Az útkategória megnevezése: autópálya csomóponti ágakkal és pihenőhelyi utakkal                          

1.2.  Az útra fordított költségek beszámoló táblázata (útkategóriánként), autóút - 02

2017. évi Forint felhasználás (ezer Ft-ban), nettó:

 Sor-
szám  Infrastruktúra elem

Költség kategória

 Sor-
szám  Infrastruktúra elem

Költség kategória

Az útkategória megnevezése: autóút csomóponti ágakkal és pihenőhelyi utakkal                          

A hálózat hossza (km):

2017. évi Forint felhasználás (ezer Ft-ban), nettó:

Kérjük, hogy a forrástól függetlenül csak a pénzügyileg teljesített ráfordításokat jelentsék.
Az infrastruktúra elem szerinti bontás nem kötelező, azonban a 3. sor kitöltése a folyó kiadásoknál kötelező a 851/2006 EK 
rendelet (kodifikáció a 1108/70 EGK rendelethez) értelmében, az összesen sor kitöltése mellett.
Az adatokat egész számra kerekítve kérjük. A számok tagolásához ne használjanak pontot.

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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Beruházási kiadások
Folyó kiadások 
(fenntartás és 
üzemeltetés)

Általános ráfordítások

a b c d e
01 Földterület (tervezés, K+F is itt)

02 Burkolat előtti útmunkák

03 Útburkolat és járulékos művek

04 Műtárgyak

05 Vasúti átjárók

06 Bekötő utak

07 Forgalmi jelzések, jelző és távközlő berendezések

08 Világító berendezések

09 Úthasználati díj beszedésére szolgáló 
létesítmények

10 Az infrastruktúrális részleg által használt épületek 

11 Összesen 

Az útkategória megnevezése: országos közutak, másodrendű főutak

Beruházási kiadások
Folyó kiadások 
(fenntartás és 
üzemeltetés)

Általános ráfordítások

a b c d e
01 Földterület (tervezés, K+F is itt)

02 Burkolat előtti útmunkák

03 Útburkolat és járulékos művek

04 Műtárgyak

05 Vasúti átjárók

06 Bekötő utak

07 Forgalmi jelzések, jelző és távközlő berendezések

08 Világító berendezések

09 Úthasználati díj beszedésére szolgáló 
létesítmények

10 Az infrastruktúrális részleg által használt épületek 

11 Összesen 

 Sor-
szám  Infrastruktúra elem

Költség kategória

1.4.  Az útra fordított költségek beszámoló táblázata (útkategóriánként), másodrendű főutak - 04

A hálózat hossza (km):

3

A gazdasági szervezet adatai:

1.3. Az útra fordított költségek beszámoló táblázata (útkategóriánként), elsőrendű főutak - 03

Az útkategória megnevezése: országos közútak, elsőrendű főutak

A hálózat hossza (km):

2017. évi Forint felhasználás (ezer Ft-ban), nettó:

2017. évi Forint felhasználás (ezer Ft-ban), nettó:

 Sor-
szám  Infrastruktúra elem

Költség kategória

Kérjük, hogy a forrástól függetlenül csak a pénzügyileg teljesített ráfordításokat jelentsék.
Az infrastruktúra elem szerinti bontás nem kötelező, azonban a 3. sor kitöltése a folyó kiadásoknál kötelező a 851/2006 EK 
rendelet (kodifikáció a 1108/70 EGK rendelethez) értelmében, az összesen sor kitöltése mellett.
Az adatokat egész számra kerekítve kérjük. A számok tagolásához ne használjanak pontot.

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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a b
01 Földterület (tervezés, K+F is itt)

02 Burkolat előtti útmunkák

03 Útburkolat és járulékos művek

04 Műtárgyak

05 Vasúti átjárók

06 Bekötő utak

07 Forgalmi jelzések, jelző és távközlő berendezések

08 Világító berendezések

09 Úthasználati díj beszedésére szolgáló 
létesítmények

10 Az infrastruktúrális részleg által használt épületek 

11 Összesen 

a b c d e f g
01 Belterületi elsőrendű főutak

02 Belterületi másodrendű főutak

03 Belterületi mellékutak

04 Összesen belterületi utak

05 Külterületi utak

4

folyó 
kiadások 
összesen

(eFt)**

2017. évi Forint felhasználás (ezer Ft-ban), nettó:

A gazdasági szervezet adatai:

1.5. Az útra fordított költségek beszámoló táblázata (útkategóriánként), mellékutak - 05
Az útkategória megnevezése: országos közutak, mellékutak

A hálózat hossza (km):

általános 
ráfordítá-

sok 
összesen

(eFt)**

Útkategória

 Sor-
szám  Infrastruktúra elem

Sor-
szám

Hossz
(km)*

beruházási 
kiadások 
összesen

(eFt)**

Általános ráfordítások

e

Folyó kiadások 
(fenntartás és 
üzemeltetés)

d

Költség kategória

2. Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai

ebből: 
folyó 

kiadásokból 
burkolatra 
fordított
(eFt)**

Beruházási kiadások

Költség kategória

c

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység

Kérjük, hogy a forrástól függetlenül csak a pénzügyileg teljesített ráfordításokat jelentsék.
Az infrastruktúra elem szerinti bontás nem kötelező, azonban a 3. sor kitöltése a folyó kiadásoknál kötelező a 851/2006 EK rendelet 
(kodifikáció a 1108/70 EGK rendelethez) értelmében, az összesen sor kitöltése mellett.
Az adatokat egész számra kerekítve kérjük. A számok tagolásához ne használjanak pontot.

* A km adatok két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot.
** Az (e Ft) adatok nettó értékek.
Az adatokat egész számra kerekítve kérjük. A számok tagolásához ne használjanak pontot. 
Csak a pénzügyileg teljesített ráfordításokat kell szerepeltetni, függetlenül a forrástól (pl.: önkormányzati, költségvetési és EU 
forrás együtt)
A folyó kiadásokból a burkolatra fordított ráfordítás megadása kötelező a 851/2006 EK rendelet,(kodifikáció a 1108/70 EGK 
rendelethez), értelmében.
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Autópályák
01

Autóutak
02

Elsőrendű 
főutak

03

Másodrendű 
főutak

04

Mellékutak
05

a c d e f g h
01 (km)

02 (jkm/év) millió 
egységben

03 1
10-nél kevesebb üléssel 
rendelkező személyszállító 
járművek

(jkm/év) millió 
egységben

04 2 3t max megengedett hasznos 
teherbírású járművek

(jkm/év) millió 
egységben

05 3 Tehergépkocsik (jkm/év) millió 
egységben

06 4 Pótkocsis tehergépkocsik (jkm/év) millió 
egységben

07 5 Nyerges vontató félpótkocsival (jkm/év) millió 
egységben

08 6 Buszok (jkm/év) millió 
egységben

09 7 Egyéb (jkm/év) millió 
egységben

Autópályák
01

Autóutak
02

Elsőrendű 
főutak

03

Másodrendű 
főutak

04

Mellékutak
05

a c d e f g h

01 (jkm/év) millió-
egységben

02 3.1 Kéttengelyes tehergépjármű (jkm/év) millió-
egységben 

03 3.2 Háromtengelyes tehergépjármű (jkm/év) millió-
egységben

04 3.3 Négytengelyes tehergépjármű (jkm/év) millió-
egységben

05 4.1 Kéttengelyes tehergépjármű 
kéttenge-lyes pótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

06 4.2 Kéttengelyes tehergépjármű 
háromtengelyes pótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

07 4.3 Háromtengelyes tehergépjármű 
kéttengelyes pótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

08 4.4 Háromtengelyes tehergépjármű 
háromtengelyes pótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

09 4.5 Egyébkategóriájú tehergépjármű 
pótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

10 5.1 Kéttengelyes nyerges vontató 
egytengelyes félpótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

11 5.2 Kéttengelyes nyerges vontató 
kéttengelyes félpótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

12 5.3 Háromtengelyes nyerges vontató 
egytengelyes félpótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

13 5.4 Háromtengelyes nyerges vontató 
kéttengelyes félpótkocsival

(jkm/év) millió-
egységben

14 5.5 Egyéb kategóriájú nyerges 
vontató félpótkocsival**

(jkm/év) millió-
egységben

15 6.1 Kéttengelyes autóbusz (jkm/év) millió-
egységben (1)

16 6.2 Háromtengelyes autóbusz (jkm/év) millió-
egységben

Ebből: 
jármű 
kate-
gória

Ebből: 
jármű 
kate-
gória

Éves járműfutás teljesítmény összesen 
(3.1+3.2+3.3+4.1+4.2+4.3+4.4+4.5+5.1+5.2+5.3+
5.4+5.5+6.1+6.2), 15 jármű kategóriában

Sor-
szám Megnevezés Mérték-

egység*

5

A gazdasági szervezet adatai:

b

3.1. Úthasználati forgalmi és hossz adatok

Sor-
szám

Mérték-
egység*

b

Útkategória

* Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, a tizedes helyét vesszővel jelöljék.

 * Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, a tizedes helyét vesszővel jelöljék.
** Ha szükséges reprezentatív kategóriákra osztandó a tengelyek száma és elhelyezkedése szerint. 

Megnevezés

Éves jármű futás teljesítmény összesen 
(1+2+3+4+5+6+7), 7 jármű kategóriában

Útkategóriába eső úthossz

Útkategória

3.2. Úthasználati forgalmi adatok
Többlet adatszolgáltatás 5 évenként

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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a b d e f

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

6

Összevont 
útkategória** Megjegyzés

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya finanszírozására

Tárgyévi kamat

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

A gazdasági szervezet adatai:

4. Hitelszolgálati adatok az útpályákra

Mérték-
egység

Sor-
szám Hitelszolgálat*

* Építésre, üzemeltetésre, fenntartásra 
** Gyorsforgalmi utak csomópontokkal és pihenőhelyi utakkal, országos közutak, önkormányzati utak.
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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