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

Statisztikai adatgyűjtés-statisztikai adatátvétel
*= statisztikai adatátvétel

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

G

Nyilvánt
artási
száma

Címe

Gyakoriság

Adatszolgáltatók
meghatározása

Az adatszolgáltatás
beérkezési határideje

Elektronikus
adatszolgáltatás

Adatkörök

A gazdálkodást
1382 jellemző fontosabb
adatok

1390

A helyi közutak és
hidak adatai

A hajózási
engedélyesek,
közforgalmú
kikötők, saját
1392
használatú kikötők
és vízi
úszólétesítmények
adatai

Negyedévenkénti

a szállítás, raktározás
ágazatba sorolt,
kijelölt vállalkozások,
KTI Közlekedés
Tudományi Intézet
Nonprofit Kft.,
Magyar Közút
a tárgyidőszakot
Nonprofit Zrt.,
követő 30. nap
Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt.,
valamint autópályákat
kezelő illetve
üzemeltető,- és egyéb
kijelölt vállalkozások

Évenkénti

települési
önkormányzatok
(Budapesten
kerületenként)

Évenkénti

Budapest Főváros
Kormányhivatala
(BFKH)

(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;

KSH Elektra

(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;

a tárgyévet követő
február 28.

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);
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A vízi utak
1399 fenntartási munkái és Évenkénti
költségei

vízi utak fenntartását
végző vízügyi
igazgatóságok

a tárgyévet követő
május 30.
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Jelentés a
felsőoktatási
1434 intézmények első
félévi és második
félévi helyzetéről

7

Jelentés az év
folyamán oklevelet
tudományos
fokozatot címet és
1435
Évenkénti
felsőfokú illetve
szakirányú
szakképzettséget
szerzett hallgatókról

felsőoktatási
intézmények

Vasúti infrasruktúra,
közlekedési
1812 eszközök, üzemi és Évenkénti
szállítási
teljesítmények adatai

vasúti pályahálózaton
történő vasúti
áruszállításhoz és
személyszállításhoz
a tárgyévet követő
szükséges működési április 30.
engedéllyel
rendelkező gazdasági
szervezetek
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1857

A kikötői áru- és
hajóforgalom

Évenként kétszeri

Havonkénti

felsőoktatási
intézmények

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

KSH Elektra

Felsőoktatási
Információs
Rendszer

(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)
(1) A felsőoktatási intézmények hallgatóinak főbb adatai (hallgatók állandó lakhelye, állampolgársága, elővégzettség szerzésének országa) karonként, képzési helyenként, munkarend
szerint és szakonként;
(2) A felsőoktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók létszáma országonként;
(3) Koréves létszámadatok képzési szintenként a felsőoktatási intézményekben;
(4) A felsőoktatási intézmények új belépőinek elővégzettsége;
(5) Idegennyelv-oktatás jellemzői a felsőoktatási intézményekben;
(6) A kollégiumban és diákotthonban lakó felsőoktatási hallgatók száma;
(7) Oktatók és nem oktatók létszámadatai a felsőoktatási intézményekben;
(8) Felsőoktatási intézmények informatikai ellátottsága;
(1) A felsőoktatási intézményekben az év folyamán oklevelet szerzett hallgatók főbb adatai szakonként, képzési szintenként, valamint korév és képzési szint szerint.;

Magyarországi
kikötők és rakodási
engedéllyel
rendelkező
vállalkozások
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A hírközlési
tevékenységet végző
1957 szervezetek
Félévenkénti
gazdálkodását
jellemző adatok

Hírközlési
tevékenységet végző
szervezetek.
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Adatszolgáltatás a
nem állami
2220 felsőoktatási
Évenkénti
intézmények oktatási
kiadásairól

A nem állami
felsőoktatási
intézmények

a tárgyévet követő
január 20.

a tárgyhót követő
hó 10.

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

Felsőoktatási
Információs
Rendszer

KSH Elektra

KSH Elektra

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;
(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;
(1) Működési adatok a tárgyfélévben (tárgyidőszak végi adatok);
(2) Vezetékes hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(3) Mobil hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel adatai;
(4) Vezetékes hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(5) Mobil hálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj;
(6) Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak adatai;
(7) Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak adatai;
(8) Beruházások adatai;
(9) Munkaügyi adatok;
(1) A nem állami felsőoktatási intézmények oktatási kiadásai, bevételi adatai;

a tárgyévet követő
május 31.
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2222

Az út infrastruktúra
Évenkénti
adatai

az utak fejlesztésével
és üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek

a tárgyévet követő
szeptember 30.

a tárgyévet követő
szeptember 30.
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2223

A vasút
Évenkénti
infrastruktúra adatai

a vasutak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek
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A vízi út
2224
Évenkénti
infrastruktúra adatai

a vízi utak
fejlesztésével és
üzemeltetésével
foglalkozó
szervezetek

15

2225

A hálózati
közlekedési
infrastruktúra
felügyeleti adatai

Évenkénti

a tárgyévet követő
szeptember 30.

a hálózati közlekedés
(út, vasút, vízi út)
a tárgyévet követő
felügyeletével
szeptember 30.
megbízott szervezet
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A közlekedés
2226 rendészet ráfordítás Évenkénti
adatai

az országos
közutakhoz,
önkormányzati
utakhoz és vízi
utakhoz kapcsolódó
rendészeti feladatot
ellátó szervezet
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A közlekedési
hálózati
infrastruktúra
2227
Évenkénti
központilag
nyilvántartott
hitelszolgálati adatai

az állam által átvállalt,
a vasutakra, az utakra,
a vízi utakra
a tárgyévet követő
vonatkozó,
szeptember 30.
hitelszolgálati
adatokat kezelő
szervezet

Légijárművek és az
2246 alkalmazott
személyzet adatai

valamennyi menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
a tárgyévet követő
légijáratot üzemeltető
március 31.
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található
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Évenkénti

a tárgyévet követő
szeptember 30.

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

KSH Elektra

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;
(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;
(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;
(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;
(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;

(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;
KSH Elektra

(1) A légijárművek száma, kapacitása, tulajdonságai;
(2) Alkalmazott személyzet száma és bérköltsége;

KSH Elektra
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Légiszállítási
Évenkénti
teljesítmények adatai

a kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
kereskedelmi
a tárgyévet követő
légijáratot üzemeltető
január 31.
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található

Légiszállítás az
2248 indulási és
Negyedévenkénti
célállomások szerint

a kijelölt nemzetközi
menetrend szerinti
és/vagy nem
menetrend szerinti
a tárgynegyedévet
légijáratot üzemeltető
követő hó 30.
társaság, amelynek
központi ügyintézési
helye Magyarországon
található

Légiszállítás a
2249 repülés szakaszai
szerint

Évenkénti

valamennyi
nemzetközi menetrend
szerinti légijáratot
üzemeltető társaság, a tárgyévet követő
amelynek központi
január 31.
ügyintézési helye
Magyarországon
található

Évenkénti

a kijelölt menetrend
szerinti és/vagy nem
menetrend szerinti
légijáratokat
üzemeltető
kereskedelmi
légitársaságok,
amelyek központi
ügyintézésének helye
Magyarországon
található

2247

2250

Légitársaságok
pénzügyi adatai
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Magyarországi
2251 repülőterek forgalmi Negyedévenkénti
adatai
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Jelentés az
önkormányzatok
által biztosított
2446 nyilvános elérésű
Évenkénti
vezeték nélküli
internet-hozzáférési
pontokról

KSH Elektra

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

KSH Elektra

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);

(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;
a tárgyévet követő
május 31.

Magyarországon
található nemzetközi
kereskedelmi
a tárgynegyedévet
repülőterek, valamint követő hó 20.
egyes nem nemzetközi
repülőterek

települési
önkormányzatok

(1) Menetrend szerinti járatok adatai;
(2) Nem menetrend szerinti járatok adatai;
(3) Légitaxi járatok adatai;
(4) Bevételt nem jelentő járatok;

a tárgyévet követő
január 25.

KSH Elektra

KSH Elektra

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);

(1) Önkormányzati kapcsolattartó adatai;
(2) Az önkormányzatok által biztosított nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontok (wifi pontok);
(3) A nyilvános elérésű vezeték nélküli internet-hozzáférési pontot biztosító eszköz adatai (wifi eszköz - access point);
(4) A wifi eszköz (access point) által sugárzott hálózatok;
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Keskeny nyomtávú
vasúti infrastruktúra,
közlekedési
2453
Évenkénti
eszközök, üzemi és
szállítási
teljesítmények adatai

Adatszolgáltatás a
szakképző
intézmények
tevékenységéről

Évenkénti

26

2536

27

A vezetékes internet
szolgáltatás adatai
(azonos a Központi
8049
Negyedévenkénti
Statisztikai Hivatal
2522 számú
adatgyűjtésével)

28

A mobiltelefon- és
internetszolgáltatás
adatai (azonos a
8050
Negyedévenkénti
Központi Statisztikai
Hivatal 2523 számú
adatgyűjtésével)

29

A televízió
szolgáltatás adatai
(azonos a Központi
8051
Negyedévenkénti
Statisztikai Hivatal
2524 számú
adatgyűjtésével)

30

A vezetékes
távközlési
szolgáltatás adatai
8052 (azonos a Központi Negyedévenkénti
Statisztikai Hivatal
2525 számú
adatgyűjtésével)

keskeny nyomtávú
vasúti pályahálózaton
vasúti
a tárgyévet követő
személyszállítási
április 30.
szolgáltatást vagy
vasúti árutovábbítást
végző szervezet

szakképző
intézmények

internet hozzáférési
szolgáltatást végző
kijelölt vállalkozások

mobilszolgáltatást
végző kijelölt
vállalkozások

október 15.

a tárgynegyedévet
követő hó 25.

a tárgynegyedévet
követő hó 25.

televízió-szolgáltatási,
illetve műsorelosztási a tárgynegyedévet
szolgáltatást végző
követő hó 25.
kijelölt vállalkozások

vezetékes
telefonszolgáltatást
nyújtó gazdasági
szervezetek

a tárgynegyedévet
követő hó 25.
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Szakképzés
Információs
Rendszere
(KRÉTA)

KSH Elektra

KSH Elektra

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) Személyforgalmi adatok;
(6) Vasúti pályahálózat és egyéb vasúti pályák építési hossza megyei bontásban, km;
(7) Üzemeltetett vasútvonalak hossza megyei bontásban, km;
(8) Vasútvonalak építési (leltári) hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(9) Vasútvonalak üzemeltetett hossza megyei és nyomtáv szerinti bontásban, km;
(1) Szakképző intézmények technikai ellátottságának jellemzői (infrastruktúrája, informatikai ellátottsága);
(2) Adatok a szakképző intézményekben dolgozó oktatók, pedagógusok továbbképzésben való részvételéről;
(3) A szakképző intézmény által ellátott köznevelési és szakképzési alapfeladatok alábontása, ellátott alapfeladatonként: osztályok, termek, tanulók, egyéni tanulmányi rendű tanulók,
igazgató, igazgató helyettes, oktatók, pedagógusok, illetve egyéb alkalmazottak száma, végzettek száma (szakmai végzettek szakmánként), tanévvégi létszámok, külföldi tanulók
száma, nemzetiségi oktatásban, idegennyelv-oktatásban résztvevők száma, sajátos nevelési igényű tanulók száma, mulasztási adatok, szakmánkénti létszámok, diákjóléti adatok, emelt
szintű oktatásban részesülők száma tantárgyanként, tanórán kívüli, illetve nem kötelező tanórai foglalkozásokban, Arany János programban résztvevő tanulók;
(4) Adatok a kollégiumi ellátásról;
(5) Szakképző intézmények működési helyenkénti adatai (tanulók, oktatók, pedagógusok, osztályok, csoportok, férőhelyek száma);
(6) Alapfokú művészetoktatás jellemzői;

(1) 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;
(2) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma, a garantált sávszélesség szerinti bontásban (letöltési irányban), a negyedév végén, db;
(3) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás forgalmi adatai hozzáférés szerint, negyedév végén;
(4) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A szélessávú internet-szolgáltatás előfizetőinek száma sávszélesség tartományok szerinti és települési bontásban, év végén, db);
(5) Helyhez kötött internet szolgáltatás: A bérelt vonali szélessávú kiskereskedelmi forgalomban elérhető szolgáltatás előfizetőinek száma települési bontásban, év végén, db;

(1) A mobil szolgáltatás adatai - előfizetések;
(2) Mobil-adatforgalom, SMS-ek, MMS-ek száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások darabszáma és időtartama - Mobilszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások és a roaming hívások perc ideje - Mobilszolgáltatás;
(5) A mobilinternet szolgáltatás beltéri (lakossági) ellátottsága és kültéri (földrajzi) lefedettsége - (LTE) megyei bontásban;
(6) A mobil rádiótelefon-hálózat bázisállomásai, az év végén;

(1) Televízió szolgáltatás adatai előfizetői csomagok és technológiai bontás szerint a negyedév végén;
(2) Műsorszórás;
(3) Kábeltelevízió hálózati szolgáltatás- a hálózati jelfelhasználók adatai az évvégén;
(4) A televízió-szolgáltatás és előfizetői csomagok települési bontásban, év végén, db;
(5) TV-előfizetések és kábeltévé hálózatba bekapcsolt lakások száma technológiai bontásban, helyhez kötött vezetékes és sugárzott jelátviteli technológiák esetén, településenként, az
év végén, db;
(6) Digitális műsorterjesztés;
(1) A szolgáltatónál bekapcsolt fővonalak száma;
(2) A tárgyidőszak végén üzemelő, xDSL-re alkalmas fővonalak száma;
(3) A szolgáltatónál kezdeményezett hívások száma és időtartama - vezetékes telefonszolgáltatás;
(4) A kezdeményezett nemzetközi hívások perc ideje - vezetékes telefonszolgáltatás;
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