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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

Jelentés a felsőoktatási intézmények első félévi
és második félévi helyzetéről

Jelentés az év folyamán oklevelet tudományos 
fokozatot címet és felsőfokú illetve szakirányú 
szakképzettséget szerzett hallgatókról
Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, 
üzemi és szállítási teljesítmények adatai

A kikötői áru- és hajóforgalom

A hírközlési tevékenységet végző szervezetek 
gazdálkodását jellemző adatok

Adatszolgáltatás a nem állami felsőoktatási 
intézmények oktatási kiadásairól
Az út infrastruktúra adatai

A vasút infrastruktúra adatai

A vízi út infrastruktúra adatai

a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt 
vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet 
Nonprofit Kft., Magyar Közút Nonprofit Zrt., Nemzeti 
Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt., valamint autópályákat 
kezelő illetve üzemeltető,- és  egyéb kijelölt 
vállalkozások
települési önkormányzatok (Budapesten 
kerületenként)
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH)

vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok

felsőoktatási intézmények

felsőoktatási intézmények

vasúti pályahálózaton történő vasúti áruszállításhoz
és személyszállításhoz szükséges működési 
engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel 
rendelkező vállalkozások

Hírközlési tevékenységet végző szervezetek, 
valamint a Magyar Posta Zrt.

A nem állami felsőoktatási intézmények

az utak fejlesztésével és üzemeltetésével 
foglalkozó szervezetek

a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével 
foglalkozó szervezetek

a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével 
foglalkozó szervezetek

a tárgyidőszakot követő 30. 
nap

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő február 28.

a tárgyévet követő május 30.

első félévről: november 15., 
második félévről: április 15.

a tárgyévet követő január 20.

a tárgyévet követő április 30.

a tárgyhót követő hó 10.

I. tárgyfélév: a tárgyidőszakot 
követő 30. nap; II. tárgyfélév: a 
tárgyidőszakot követő 45. nap
a tárgyévet követő május 31.

a tárgyévet követő szeptember 
30.

a tárgyévet követő szeptember 
30.

a tárgyévet követő szeptember 
30.
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Az adatszolgáltatás
       beérkezési
        határideje adatszolgáltatóinak meghatározása
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gyakorisága tipusc í m e
nyilván-
 tartási
 száma

7.melléklet a .../2020.( )Korm. rendelethez

Tipus:  AGY = statisztikai adatgyűjtés, AÁ = statisztikai adatátvétel 

Irányadó uniós
    jogi aktus 

       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 
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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

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
Adatszolgáltatás a szakképző intézmények 
tevékenységéről

a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) 
felügyeletével megbízott szervezet

az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és
vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó 
szervezet
az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi 
utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő 
szervezet
valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem 
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot 
üzemeltető társaság, amelynek központi  
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem 
menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot 
üzemeltető társaság, amelynek központi 
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt nemzetközi menetrend szerinti és/vagy 
nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető 
társaság, amelynek központi ügyintézési helye 
Magyarországon található
valamennyi nemzetközi menetrend szerinti 
légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi 
ügyintézési helye Magyarországon található
a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem 
menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető 
kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi 
ügyintézésének helye Magyarországon található
Magyarországon található nemzetközi 
kereskedelmi repülőterek, valamint egyes nem 
nemzetközi repülőterek
települési önkormányzatok

keskeny nyomtávú vasúti pályahálózaton vasúti 
személyszállítási szolgáltatást vagy vasúti 
árutovábbítást végző szervezet
szakképző intézmények

a tárgyévet követő szeptember 
30.
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a tárgyévet követő január 31.
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a tárgyévet követő január 31.

a tárgyévet követő május 31.

a tárgynegyedévet követő hó 
20.

a tárgynegyedévet követő 25. 
nap

a tárgyévet követő április 30.
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(KRÉTA)
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A vezetékes internet szolgáltatás adatai 
(azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2522 
számú adatgyűjtésével)
A mobiltelefon- és internetszolgáltatás adatai 
(azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2523 
számú adatgyűjtésével)
A televízió szolgáltatás adatai (azonos a 
Központi Statisztikai Hivatal 2524 számú 
adatgyűjtésével)
A vezetékes távközlési szolgáltatás adatai 
(azonos a Központi Statisztikai Hivatal 2525 
számú adatgyűjtésével)

internet hozzáférési szolgáltatást végző kijelölt 
vállalkozások

mobilszolgáltatást végző kijelölt vállalkozások

televízió-szolgáltatási, illetve műsorelosztási 
szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások

vezetékes telefonszolgáltatást nyújtó gazdasági 
szervezetek

a tárgynegyedévet követő hó 
25.

a tárgynegyedévet követő hó 
25.

a tárgynegyedévet követő hó 
25.

a tárgynegyedévet követő hó 
25.
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