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 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
1368
A légiközlekedési repülőesemények adatai
AGY
Évenként kétszeri
a polgári repülőtevékenységet hatósági engedéllyel folytató vállalkozások
a tárgyidőszakot követő hó 15.
1321/2007/EK 	Rendelet 
2003/42/EK 	Irányelv 
94/56/EK 	Irányelv
1382
A gazdálkodást jellemző fontosabb adatok
AGY
Negyedévenkénti
a szállítás, raktározás ágazatba sorolt, kijelölt vállalkozások, KTI Közlekedés Tudományi Intézet Nonprofit Kft, Magyar Közút Nonprofit Zrt., Állami Autópálya kezelő Zrt., valamint autópályákat kezelő illetve üzemeltető,- és egyéb kijelölt vállalkozások
a tárgyidőszakot követő 30. nap

1390
A helyi közutak adatai
AGY
Évenkénti
települési önkormányzatok
a tárgyévet követő augusztus 15.
1108/70/EGK 	Rendelet
1392
A hajózási engedélyesek, közforgalmú kikötők, magán kikötők, motoros kishajók, vitorlás kishajók adatai
AGY
Évenkénti
Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH)
a tárgyévet követő február 28.
2005/44/EK 	Irányelv 
2006/87/EK 	Irányelv 
91/672/EGK 	Irányelv 
96/50/EK 	Irányelv
1394
A polgári légiközlekedés statisztikai adatai
AGY
Évenkénti
polgári, légiszállítási tevékenységet hatósági engedéllyel folytató vállalkozások
a tárgyévet követő április 20.

1396
Jelentés a közúti közlekedéshez kapcsolódó tevékenységekről
AGY
Évenkénti
Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
a tárgyévet követő április 15.
2000/53/EK 	Irányelv 
2003/59/EK 	Irányelv 
2006/126/EK 	Irányelv 
2006/22/EK 	Irányelv 
2007/46/EK 	Irányelv 
2008/65/EK 	Irányelv 
2008/68/EK 	Irányelv 
2009/40/EK 	Irányelv 
2163/2001/EK 	Rendelet 
561/2006/EK 	Rendelet 
70/156/EGK 	Irányelv 
91/439/EGK 	Irányelv
1397
Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai
AGY
Évenkénti
létesítményt üzemeltető vállalkozások
a tárgyévet követő április 30.

1399
A vízi utak fenntartási munkái és költségei
AGY
Évenkénti
vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok
a tárgyévet követő május 30.

1705
A postai, hírközlési, média és műsorszórási hatósági tevékenység
AÁ
Évenkénti
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
a tárgyévet követő április 30.

1707
A távközlési tevékenység évközi adatai
AGY
Negyedévenkénti
távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó 30.
808/2004/EK 	Rendelet 
847/2007/EK 	Rendelet
1708
A távközlési tevékenység berendezései és szolgáltatásai
AGY
Évenkénti
távközlési tevékenységet végző vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.
808/2004/EK 	Rendelet 
847/2007/EK 	Rendelet
1811
Postai szolgáltatás és futárszolgálat eszközei, a szolgáltatás minőségi mutatói
AGY
Évenkénti
a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.

1812
Vasúti infrasruktúra, közlekedési eszközök, üzemi és szállítási teljesítmények adatai
AGY
Évenkénti
vasúti pályahasználati, illetve pályaműködtetési engedéllyel rendelkező gazdasági szervezetek
a tárgyévet követő április 30.
91/2003/EK 	Rendelet
1857
A kikötői áru- és hajóforgalom
AGY
Havonkénti
Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező vállalkozások
a tárgyhót követő hó 10.
1304/2007/EK 	Rendelet 
1365/2006/EK 	Rendelet 
425/2007/EK 	Rendelet
1957
A hírközlési gazdasági szervezetek gazdálkodását jellemző adatok
AGY
Negyedévenkénti
postai, futárpostai, távközlési tevékenységet végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó 30.
808/2004/EK 	Rendelet 
847/2007/EK 	Rendelet
1994
Az internet szolgáltatás évközi adatai
AGY
Negyedévenkénti
internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó 30.
808/2004/EK 	Rendelet 
847/2007/EK 	Rendelet
1995
Az internet szolgáltatás berendezései és szolgáltatásai
AGY
Évenkénti
internet hozzáférési, illetve műsorelosztási szolgáltatást végző vállalkozások
a tárgyévet követő március 10.
808/2004/EK 	Rendelet 
847/2007/EK 	Rendelet
2145
A postai szolgáltatás és a futárszolgálat negyedéves adatai
AGY
Negyedévenkénti
a postai, futárpostai tevékenységet végző kijelölt vállalkozások
a tárgynegyedévet követő hó 20.

2222
Az út infrastruktúra adatai
AGY
Évenkénti
az utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2223
A vasút infrastruktúra adatai
AGY
Évenkénti
a vasutak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2224
A vízi út infrastruktúra datai
AGY
Évenkénti
a vízi utak fejlesztésével és üzemeltetésével foglalkozó szervezetek
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2225
A hálózati közlekedési infrastruktúra felügyeleti adatai
AGY
Évenkénti
a hálózati közlekedés (út, vasút, vízi út) felügyeletével megbízott szervezet
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2226
A közlekedés rendészet ráfordítás adatai
AGY
Évenkénti
az országos közutakhoz, önkormányzati utakhoz és vízi utakhoz kapcsolódó rendészeti feladatot ellátó szervezet
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2227
A közlekedési hálózati infrastruktúra központilag nyilvántartott hitelszolgálati adatai
AGY
Évenkénti
az állam által átvállalt, a vasutakra, az utakra, a vízi utakra vonatkozó, hitelszolgálati adatokat kezelő, szervezet
a tárgyévet követő szeptember 30.
1108/70/EGK 	Rendelet
2246
Légijárművek és az alkalmazott személyzet adatai
AGY
Évenkénti
valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő március 31.

2247
Légiszállítási teljesítmények adatai
AGY
Évenkénti
valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő január 31.

2248
Légiszállítás az indulási és célállomások szerint
AGY
Negyedévenkénti
valamennyi nemzetközi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgynegyedévet követő hó 30.

2249
Légiszállítás a repülés szakaszai szerint
AGY
Évenkénti
valamennyi nemzetközi menetrend szerinti légijáratot üzemeltető társaság, amelynek központi ügyintézési helye Magyarországon található
a tárgyévet követő január 31.

2250
Légitársaságok pénzügyi adatai
AGY
Évenkénti
menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelynek központi ügyintézésének helye Magyarországon található és amelyeket a 2247 számú “Légiszállítási teljesítmények adatai” adatgyűjtés tekintetében havi adatszolgáltatási kötelezettség terhel
a tárgyévet követő április 30.

2251
Magyarországi repülőterek forgalmi adatai
AGY
Negyedévenkénti
Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, valamit egyes nem nemzetközi repülőterek
tárgynegyedévet követő hó 10.

2252
Légiközlekedési szakszemélyzet adatai
AÁ
Évenkénti
Nemzetközi Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal
a tárgyévet követő január 31.


