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A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok

A helyi közutak és hidak adatai

A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, saját 
használatú kikötők és vízi úszólétesítmények adatai

A vízi utak fenntartási munkái és költségei

Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű
Személy- és áruszállítást kiegészítő tevékenység, mint a szállítási infrastruktúra részeinek üzemeltetése, közvetlenül a szállítás előtt és után, 
vagy a szállítás közbeni árukezelés, az összes létesítmény szállítási üzemeltetése és fenntartása
A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége
A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként
A kiépített helyi közutak burkolatának területe
A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével)
A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban

Hajózási engedélyek adatai
Áruszállítás
Személyszállítás
Rév és komp üzemeltetés
Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai
Duna
Tisza
Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó
Egyéb
Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai
Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint
Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint
Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint
Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz)

Vízi utak fenntartási munkái és költségei
Vízi út jellemzői
Vízi utak beruházási és fenntartási költsége
Beruházási kiadások
Folyó kiadások
Általános kiadások
Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások
Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek)
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1665

1707
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1812

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

A távközlési tevékenység évközi adatai

A távközlési tevékenység berendezései és 
szolgáltatásai

Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és 
szállítási teljesítmények adatai

Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
Beiratkozott személyek adatai (száma)
Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
Részvételi díj és annak költségviselője
A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
A képzés eredményességét összefoglaló adatok

Bekapcsolt fővonalak száma
A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma
A kezdeményezett hívások száma és időtartama
Közvetítőválasztás
A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
Mobiltelefon szolgáltatás adatai
Valódi virtuális mobilszolgáltatás adatai (MVNO)

Bekapcsolt fővonalak száma év végén, településenként
Év végén végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak megbontása településenként
A kezdeményezett hívások száma és időtartama településenként, az év folyamán
Közvetítőválasztás
A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE)
 A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén

Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
Kombinált szállítás
Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km
Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
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1857

1957
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1995

A kikötői áru- és hajóforgalom

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek 
gazdálkodását jellemző adatok

Az internet és a televízió szolgáltatás évközi adatai

Az internet és a televízió szolgáltatás berendezései és
szolgáltatásai

Kikötői áru- és hajóforgalom adatai
Kikötő neve, helye
Rakodás helye
Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai
Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség)
Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma

Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)
Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai
Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj
Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai
Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai
Beruházások adatai
Munkaügyi adatok

Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internetszolgáltatás előfizetőinek száma névleges sávszélesség szerinti bontásban (letöltési
irányban) és ebből a bérelt vonali előfizetések száma - kiskereskedelmi forgalomban - a negyedév végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban 
(letöltési irányban), a negyedév végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén
A mobilinternet szolgáltatás
Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok negyedév végi adatai
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes jelátviteli technológiák esetén, negyedév végi 
adatai
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, helyhez kötött sugárzott jelátviteli technológiák esetén negyedév végi 
adatai, db
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, nem helyhez kötött technológiák esetén negyedév végi adatai, db

Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma  sávszélesség tartományok szerinti és települési 
bontásban, év végén, db
Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma 
települési bontásban, év végén, db
Televízió szolgáltatás: A televízió szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db
Televízió szolgáltatás: TV előfizetések száma technológiai bontásban, vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, települési 
bontásban, év végén, db
Digitális műsorterjesztés
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Az út infrastruktúra adatai

A vasút infrastruktúra adatai

A vízi út infrastruktúra adatai

Az útra fordított költségek, autópálya
Az útra fordított költségek, autóút
Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak
Az útra fordított költségek, másodrendű főutak
Az útra fordított költségek, mellékutak
Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai
Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok
Országos úthálózati kategóriákban
7 jármű kategóriában
Úthasználati (forgalmi) adatok
Országos úthálózati kategóriákban
15 (teher) jármű kategóriában
Hitelszolgálati adatok az útpályákról

A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok
A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok
A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat
A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat
A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként.
Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként

Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként
A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként
A vízi utak használatára vonatkozó adatok
Vízi út osztályonként
Hajókategóriánként
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről
Hitelszolgálati adatok a vízi utakra
Összevont osztályokban
Hitelszolgálati módonként
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A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai

A közlekedés rendészet ráfordítás adatai

A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag 
nyilvántartott hitelszolgálati adatai

Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai

Légiszállítási teljesítmények adatai

Légiszállítás az indulási és célállomások szerint

Légiszállítás a repülés szakaszai szerint

A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat)
A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat)
Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások
Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként
Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként
Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként
Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként

A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai
Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége

Menetrend szerinti járatok adatai
Nem menetrend szerinti járatok adatai
Légitaxi járatok adatai
Bevételt nem jelentő járatok

Indulási és célállomás
Bevételt hozó nemzetközi menetrend szerinti és nem menetrend szerinti forgalom összesített adatai várospáronként (utas, áru, posta)

Indulási és célállomás
Repülőgép típusa
Járatok száma
Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta)
Összes forgalom (szállított utas, áru, posta)
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2250

2251

2446

2453

Légitársaságok pénzügyi adatai

Magyarországi repülőterek forgalmi adatai

Jelentés az önkormányzatok által biztosított nyilvános 
elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontokról

Keskeny nyomtávú vasúti infrastruktúra, közlekedési 
eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai

Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai
Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai
Eredménytartalék kimutatás
Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok

Légijármű mozgások
Kereskedelmi utasforgalom
Szállítmány (áru, posta)
Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)
Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta)

Önkormányzati kapcsolattartó adatai
Az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok (wifi pontok)
A  nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot biztosító eszköz adatai (wifi eszköz - access point)
A wifi eszköz (access point) által sugárzott hálózatok

Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai
Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai
A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai
Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján
Személyforgalmi adatok
Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km
Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km
Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km
Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)
(2)
(3)
(4)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

c   í   m   
nyilván-
tartási
száma

Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 26. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos

statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §. (1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek
Adatkörök     

a  d  a  t  k  ö  r
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