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Nyilvánt

artási 

száma

Címe Gyakoriság
Adatszolgáltatók 

meghatározása

Az adatszolgáltatás 

beérkezési határideje

Elektronikus 

adatszolgáltatás
Adatkörök

2 1382

A gazdálkodást 

jellemző 

fontosabb adatok

Negyedévenkénti

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

a tárgyidőszakot 

követő 30. nap
KSH Elektra

(1) Személy- és teherszállítás vasúton, közúton, vízi úton vagy légi úton, függetlenül attól, hogy menetrendszerű vagy nem menetrendszerű;

(2) 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.

3 1390
A helyi közutak 

és hidak adatai
Évenkénti

települési 

önkormányzatok 

(Budapesten 

kerületenként)

a tárgyévet követő 

február 28.

(1) A helyi közutak útkategóriánkénti hossza, a kiépített utak területe és átlagszélessége;

(2) A kiépített helyi közutak hossza burkolat-fajtánként;

(3) A kiépített helyi közutak burkolatának területe;

(4) A helyi közutak részét képező hidak adatai (száma, hossza, területe, a szabad nyílás figyelembevételével);

(5) A helyi közutakra fordított bruttó kiadások a beszámolási időszakban.

  5. melléklet a .../2022. (... . ... ) Korm. rendelethez                                                                                                           Országos Statisztikai Adatfelvételi Program

"5. melléklet a 388/2017. (XII.13.) Korm. rendelethez                                                                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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*= statisztikai adatátvétel 

Építési és Közlekedési Minisztérium



4 1392

A hajózási 

engedélyesek, 

közforgalmú 

kikötők, saját 

használatú 

kikötők és vízi 

úszólétesítménye

k adatai

Évenkénti

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

(BFKH)

a tárgyévet követő 

február 28.
KSH Elektra

(1) Hajózási engedélyek adatai;

(2) Áruszállítás;

(3) Személyszállítás;

(4) Rév és komp üzemeltetés;

(5) Közforgalmú/saját használatú kikötők adatai;

(6) Duna;

(7) Tisza;

(8) Balaton, Velencei-tó és Fertő-tó;

(9) Egyéb;

(10) Magyarországon lajstromozott úszólétesítmények adatai;

(11) Önjáró áruszállító hajók, nem önjáró uszályok, bárkák hordképességük szerint;

(12) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók, valamint nem önjáró uszályok, bárkák gyártási év szerint;

(13) Önjáró áruszállító hajók, toló- ill. vontatóhajók teljesítmény szerint;

(14) Nem áruszállító úszólétesítmények építési év szerint (személyhajó, úszómunkagép, úszómű, komp, kishajó, motoros vízi sporteszköz).

5 1399

A vízi utak 

fenntartási 

munkái és 

költségei

Évenkénti

vízi utak fenntartását 

végző vízügyi 

igazgatóságok

a tárgyévet követő 

május 30.
KSH Elektra

(1) Vízi utak fenntartási munkái és költségei;

(2) Vízi út jellemzői;

(3) Vízi utak beruházási és fenntartási költsége;

(4) Beruházási kiadások;

(5) Folyó kiadások;

(6) Általános kiadások;

(7) Vízi rendőrséggel kapcsolatos kiadások;

(8) Vízi utak jelzései (úszó- és parti jelek).

6 1812

Vasúti 

infrasruktúra, 

közlekedési 

eszközök, üzemi 

és szállítási 

teljesítmények 

adatai

Évenkénti

nem keskeny 

nyomtávú vasúti 

pályahálózat 

működtetésére 

tudomásul vett 

bejelentéssel 

rendelkező 

pályahálózat 

működtetését végző, 

valamint a vasúti 

áruszállításhoz és 

személyszállításhoz 

szükséges működési 

engedéllyel 

rendelkező gazdasági 

szervezetek. 

a tárgyévet követő 

április 30.
KSH Elektra

(1) Az infrastruktúra állománya, forgalmi és műszaki jellemzők szerinti megoszlásai;

(2) Szállítóeszközök forgalmi, energetikai, műszaki és kapacitás jellemzők szerinti megoszlásai;

(3) A foglalkoztatottak adatai az üzemi teljesítmények megoszlása szerint; Beruházási, felújítási és folyókiadások; Infrastruktúra adatai;

(4) Vasúti teljesítmények a forgalom szempontjából kiemelt jellemzők alapján;

(5) Kombinált szállítás;

(6) Országos vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;

(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;

(8) Vasútvonalak üzemeltetett normál nyomtávú hossza megyei bontásban, km;

(9) Országos vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;

(10) Országos vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km.

7 1857
A kikötői áru- és 

hajóforgalom
Havonkénti

Magyarországi 

kikötők és rakodási 

engedéllyel 

rendelkező 

vállalkozások

a tárgyhót követő hó 

10.
KSH Elektra

(1) Kikötői áru- és hajóforgalom adatai;

(2) Kikötő neve, helye;

(3) Rakodás helye;

(4) Szállítást végző hajó típusa és a feladó, vagy a rendeltetési belvízi kikötő adatai;

(5) Be-, vagy kirakott áru adatai (megnevezés (kódszám), mennyiség);

(6) Be-, vagy kirakott áru (árucsoport) kódszáma.



8 2222

Az út 

infrastruktúra 

adatai

Évenkénti

az utak fejlesztésével 

és üzemeltetésével 

foglalkozó 

szervezetek

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) Az útra fordított költségek, autópálya;

(2) Az útra fordított költségek, autóút;

(3) Az útra fordított költségek, elsőrendű főutak;

(4) Az útra fordított költségek, másodrendű főutak;

(5) Az útra fordított költségek, mellékutak;

(6) Önkormányzati utak ráfordítás és hossz adatai;

(7) Úthasználati (forgalmi) és hossz adatok országos úthálózati kategóriákban, 7 jármű kategóriában;

(8) Úthasználati (forgalmi) adatok országos úthálózati kategóriákban, 15 (teher) jármű kategóriában;

(9) Hitelszolgálati adatok az útpályákról.

9 2223

A vasút 

infrastruktúra 

adatai

Évenkénti

a vasutak 

fejlesztésével és 

üzemeltetésével 

foglalkozó 

szervezetek

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) A vasúti főhálózatra vonatkozó hossz adatok;

(2) A vasúti mellékhálózatra vonatkozó hossz adatok;

(3) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) főhálózat;

(4) A vasútra fordított költségek (működő infrastruktúra költségei) mellékhálózat;

(5) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (főhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;

(6) A vasúti pályák használatára vonatkozó adatok (mellékhálózat). Vontatási módonként és forgalmi osztályonként;

(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti pályákra. Hálózatonként, hitelszolgálati módonként.

10 2224

A vízi út 

infrastruktúra 

adatai

Évenkénti

a vízi utak 

fejlesztésével és 

üzemeltetésével 

foglalkozó 

szervezetek

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) Az osztályozott vízi utak hossza osztályonként;

(2) A vízi útra fordított költségek, vízi út osztályonként;

(3) A vízi utak használatára vonatkozó adatok vízi út osztályonként és hajókategóriánként az Országos Vízügyi Főigazgatóság területéről;

(4) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra összevont osztályokban hitelszolgálati módonként.

11 2225

A hálózati 

közlekedési 

infrastruktúra 

felügyeleti adatai

Évenkénti

a hálózati közlekedés 

(út, vasút, vízi út) 

felügyeletével 

megbízott szervezet

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (főhálózat);

(2) A vasúthálózatra vonatkozó felügyeleti kiadások (mellékhálózat);

(3) Az országos közutakra vonatkozó felügyeleti kiadások;

(4) Az önkormányzati utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;

(5) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó felügyeleti kiadások;

(6) Hitelszolgálati adatok a vasúti főhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;

(7) Hitelszolgálati adatok a vasúti mellékhálózatra: hálózatonként, hitelszolgálati módonként;

(8) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;

(9) Hitelszolgálati adatok a vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.

12 2226

A közlekedés 

rendészet 

ráfordítás adatai

Évenkénti

az országos 

közutakhoz, 

önkormányzati 

utakhoz és vízi 

utakhoz kapcsolódó 

rendészeti feladatot 

ellátó szervezet

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) Az országos közutakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;

(2) Az önkormányzati utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, útkategóriánként;

(3) Az osztályozott vízi utakra vonatkozó közlekedésrendészeti kiadások, vízi út osztályonként;

(4) Hitelszolgálati adatok a közutakra: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;

(5) Hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi utakra: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.

13 2227

A közlekedési 

hálózati 

infrastruktúra 

központilag 

nyilvántartott 

hitelszolgálati 

adatai

Évenkénti

az állam által 

átvállalt, a vasutakra, 

az utakra, a vízi 

utakra vonatkozó, 

hitelszolgálati 

adatokat kezelő 

szervezet

a tárgyévet követő 

szeptember 30.
KSH Elektra

(1) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok a vasút infrastruktúrára: fő és mellékvonal hálózatonként, hitelszolgálati módonként;

(2) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az út infrastruktúrára: összevont útkategóriánként, hitelszolgálati módonként;

(3) Központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatok az osztályozott vízi út infrastruktúrára: összevont osztályokban, hitelszolgálati módonként.



14 2246

Légijárművek és 

az alkalmazott 

személyzet adatai

Évenkénti

valamennyi 

menetrend szerinti 

és/vagy nem 

menetrend szerinti 

kereskedelmi 

légijáratot 

üzemeltető társaság, 

amelynek központi 

ügyintézési helye 

Magyarországon 

található

a tárgyévet követő 

március 31.
KSH Elektra

(1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai;

(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége.

15 2247

Légiszállítási 

teljesítmények 

adatai

Évenkénti

a kijelölt menetrend 

szerinti és/vagy nem 

menetrend szerinti 

kereskedelmi 

légijáratot 

üzemeltető társaság, 

amelynek központi 

ügyintézési helye 

Magyarországon 

található

a tárgyévet követő 

január 31.
KSH Elektra

(1) Menetrend szerinti járatok adatai;

(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai;

(3) Légitaxi járatok adatai;

(4) Bevételt nem jelentő járatok.

16 2248

Légiszállítás az 

indulási és 

célállomások 

szerint

Negyedévenkénti

a kijelölt nemzetközi 

menetrend szerinti 

és/vagy nem 

menetrend szerinti 

légijáratot 

üzemeltető társaság, 

amelynek központi 

ügyintézési helye 

Magyarországon 

található

a tárgynegyedévet 

követő hó 30.
KSH Elektra

(1) Indulási és célállomás;

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

17 2249

Légiszállítás a 

repülés szakaszai 

szerint

Évenkénti

valamennyi 

nemzetközi 

menetrend szerinti 

légijáratot 

üzemeltető társaság, 

amelynek központi 

ügyintézési helye 

Magyarországon 

található

a tárgyévet követő 

január 31.
KSH Elektra

(1) Indulási és célállomás;

(2) Repülőgép típusa;

(3) Járatok száma;

(4) Rendelkezésre álló kapacitás (utas, áru/posta);

(5) Összes forgalom (szállított utas, áru, posta).



18 2250
Légitársaságok 

pénzügyi adatai
Évenkénti

a kijelölt menetrend 

szerinti és/vagy nem 

menetrend szerinti 

légijáratokat 

üzemeltető 

kereskedelmi 

légitársaságok, 

amelyek központi 

ügyintézésének helye 

Magyarországon 

található

a tárgyévet követő 

május 31.
KSH Elektra

(1) Eredménykimutatás: Bevétel adatok; Kiadások adatai; Eredmény adatai;

(2) Mérlegkimutatás: Vagyon adatok; Tartozások adatai;

(3) Eredménytartalék kimutatás;

(4) Forgalmi és kapacitás adatok: Menetrend szerinti járatok adatai; Nem menetrend szerinti járatok adatai; Összesített adatok.

19 2251

Magyarországi 

repülőterek 

forgalmi adatai

Negyedévenkénti

Magyarországon 

található nemzetközi 

kereskedelmi 

repülőterek, valamint 

egyes nem 

nemzetközi 

repülőterek

a tárgynegyedévet 

követő hó 20.
KSH Elektra

(1) Légijármű mozgások;

(2) Kereskedelmi utasforgalom;

(3) Szállítmány (áru, posta);

(4) Menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta);

(5) Nem menetrend szerinti forgalom indító és fogadó repülőtér alapján (utasok, áru, posta).


