
Törzsszám:
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Beérkezési határidő: a tárgyévet követő március 31.
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A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 
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A KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS ADATAI

2016

Adatszolgáltatók: városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás és egyéb szárazföldi 
személyszállítás alágazatba sorolt, a megfigyelésbe bevont vállalkozások

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
neve telefonszáma e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Köszönjük az együttműködésüket! 118316

  perc



A gazdasági szervezet adatai: #HIÁNYZIK 1183

1  Járműállomány

a c d e f

KÖZÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK

01 Autóbusz összesen

02   Ebből: benzinüzemű

03  gázüzemű

KÖTÖTTPÁLYÁS JÁRMŰVEK

04

05 csuklós

06 pótkocsi

07 együtt

08 Trolibusz összesen

09   Ebből: csuklós

10 Metrókocsi

11 Földalattikocsi

12 motorkocsi

13 személykocsi

  
2  Autóbuszhálózat (az év végén)

a b c d e

 01 Vonalhálózat hossza  km

 02 km

 03   száma db

 04   városok db

 05 db

 06   összesen db

  *  A kilométeradatokat egytizedesszám pontosságig kell megadni.
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Sor-
szám

Sor-
szám

b

Megnevezés

Helyi 
érdekű 
vasút

Villamos

motor-, iker-, fogaskerekű kocsi

 Az év folyamán üzembe 
helyezett járművek  Járműállomány az év végén

száma 
(darab)

kapacitása 
összesen 

(fő)

száma 
(darab)

kapacitása 
összesen 

(fő)

Hálózatba bekapcsolt 
helységek száma

Viszonylatok

  községek

  hossza

0 0

2

Mérték- 
egység* Helyi Távolsági (helyközi)Megnevezés

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



 

A gazdasági szervezet adatai: 0 ######## 1183

 3  A kötöttpályás helyi közlekedés pályaállománya (az év végén)

a b c d e f g h
 01  egyvágányú km
 02  kétvágányú km

 04    ebből: villamosított km
 05  egyvágányú km
 06  kétvágányú km
 07  összesen km
 08    ebből: villamosított km
 09  hossza km
 10  száma db
 11  Hálózathossz km

  *  A kilométeradatokat egytizedesszám pontosságig kell megadni.

 4  Járművek üzemeltetéséhez (vontatáshoz) felhasznált üzemanyag (energia)

a c d e f
01
02
03
04

 5  A közúti közlekedés üzemi teljesítményei

a

01
02
03
04
05 összesen
06    ebből: fuvarban
07           üzemképtelen

 6  A kötöttpályás helyi közlekedés üzemi teljesítményei  (1000)

a c d e f
 01
 02
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Viszonylatok

Autóbusz
Villamos, fogaskerekű, trolibusz (személyszállításhoz) 
Metró, földalatti

AUTÓBUSZKÖZLEKEDÉS

Összes  
kocsikilométer helyközi forgalomban

helyi forgalomban
 1000 km
 1000 km

Építési hossz
 03  összesen km

Trolibusz

Vágányhossz

Földalatti
Helyi-
érdekű 
vasút

Sor-
szám Megnevezés

Mérték- 
egy-
ség*

Villamos 
és fogas-
kerekű

  Személyszállítási kocsikilométer

Sor-
szám

Sor-
szám Teljesítmény

Az év folyamán felhasznált 

Sor-
szám Megnevezés

b

Férőhelykilométer  1000 km

3

c

Mértékegység

Fizető kocsikilométer  1000 km

Helyi-
érdekű 
vasút

Villamos Trolibusz Metró és 
földalatti

  Férőhelykilométer

0

nap
nap
nap

Metró

db

Megnevezés

Gépkocsinapok

Helyiérdekű vasút (személyszállításhoz) 

b

motor-
benzin           

(1000 liter)

gázolaj 
(1000 liter)

villamos 
energia         

(1000 kWh)

gáz 
(kg)

Megnevezés

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 0 #HIÁNYZIK 1183

 Bevételek millió Ft

8  Az autóbusz-közlekedés helyi (helységeken belüli) teljesítményei településenként

a c d e f g h

 9  9  9  9  7 0 0 0 0 0 0

 9  9  9  9  8 0 0 0 0 0 0
 9  9  9  9  9 0 0 0 0 0 0
 *  Egytizedesszám pontosságig kell megadni.
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ÖSSZESEN

b

Helyi 
autóbuszok 

átlagos száma 
(darab)

Vonalhálózat *                          
hossza 

(kilométer)

KÖZSÉGEK ÖSSZESEN

Szállított utasok            
száma 

(1000 fő)*

Utaskilométer 
(1000)*

VÁROSOK ÖSSZESEN

Éves összesen

Férőhely-
kilométer

(1000) 

IV. n. év

Viszonylatok 
száma (darab)

Szociálpolitikai 
menetdíj-támogatás

(bruttó, áfával megnövelt)
Ebből: áfa 

d

az év végén

Települések

település-
azonosító 

törzsszáma
megnevezése

0

b

II. n.év
III. n. év

4

c

0

Bruttó (áfát tartalmazó) 
menetdíjbevételNegyedév

a
I. n. év

7

Adatot szolgáltatni csak fővállalkozóként végzett személyszállítási teljesítményéről kell, az alvállalkozói teljesítményét a fővállalkozónak kell jelentenie.       

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

Adatot szolgáltatni csak fővállalkozóként végzett személyszállítási teljesítményéről kell, az alvállalkozói teljesítményét a fővállalkozónak kell jelentenie.       
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