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

A KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATI INFRASTRUKTÚRA 
KÖZPONTILAG NYILVÁNTARTOTT HITELSZOLGÁLATI ADATAI

2017

telefonszáma

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 rendeletre.

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 állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, 
hitelszolgálati adatokat kezelő szervezet

út, 
utca, 
tér

####

város, 
község

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 beosztása telefonszáma

A kitöltő adatai

Nyilvántartási szám: 
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
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Mértékegység Vasúti fővonalak
1

Vasúti 
mellékvonalak

2010. tárgyévtől
5 évenként
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Sor-
szám Hitelszolgálat *

Öszevont útkategóriák

Sor-
szám Hitelszolgálat * Mértékegység

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

Tárgyévi kamat

Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya finanszírozására

b h

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya 
finanszírozására

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

Tárgyévi kamat

3. Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára

osztályozott vízi utak

b

Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Mérték-
egységHitelszolgálat *Sor-

szám

Tárgyévi kamat

2. Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára

Összevont osztályok 

A gazdasági szervezet adatai:

Korábbi kölcsön törlesztése a tárgyévben

1. Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára

b
Tárgyévben alkalmazott átlagos árfolyam

Tárgyévben felvett kölcsön a pálya finanszírozására

Hálózat

* Építésre, üzemeltetésre, fenntartásra, nettó értékek.
Az adatokat két tizedes pontossággal kérjük megadni. A számok tagolásához ne használjanak pontot, valamint a tizedes 
helyét vesszővel jelöljék.

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

* Építésre, üzemeltetésre, fenntartásra, 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, vagy más devízában 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.
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