
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

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:

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.
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###

város
község

út,
utca,
tér

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

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

Nyilvántartási szám: 

2247
LÉGISZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK ADATAI

2016

Adatszolgáltatók: valamennyi menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti 
kereskedelmi légijáratot üzemeltető társaság amelynek központi ügyintézési helye 
Magyarországon található

A kitöltő adatai

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
beosztása telefonszáma e-mail címe

224716

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)

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011  Budapest, Fő u. 44-50.

  perc

Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címeneve telefonszáma



A gazdasági szervezet adatai: 2247

nemzetközi belföldi nemzetközi belföldi
b c d e f

01 1010 Légi (repült) kilométer 1000 km
02 1020 Indult repülőgépek db
03 1030 Repült órák száma óra
04 1040 Szállított személyek száma fő
05 1050 Szállított árutonna tonna
06 1060 Teljesített utaskilométer 1000 km
07 1070 Rendelkezésre álló üléskilométer 1000
08 1080 Személy kihasználtság %
09 1091 utas (csomaggal együtt) 1000 tkm
10 1092 áru (expresszel együtt) 1000 tkm
11 1093 posta 1000 tkm
12 1094 összesen 1000 tkm
13 1100 Rendelkezésre álló tonnakilométer 1000 tkm
14 1110 Súlykihasználtság %

15 2010 Légi (repült) kilométer 1000 km
16 2020 Indult repülőgépek db
17 2030 Repült órák száma óra
18 2040 Szállított személyek száma fő
19 2050 Szállított árutonna tonna
20 2060 Teljesített utaskilométer 1000 km
21 2070 Rendelkezésre álló üléskilométer 1000 tkm
22 2091 utas (csomaggal együtt) 1000 tkm
23 2092 áru (expresszel együtt) 1000 tkm
24 2093 posta 1000 tkm
25 2094 összesen 1000 tkm
26 2100 Rendelkezésre álló tonnakilométer 1000 tkm

27 2330 Repült órák száma óra

28 3020 Indult repülőgépek db
29 3030 Repült órák száma óra

224716

Bevételt nem jelentő járatok

Légiszállítási teljesítmények
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törzsszám megyestatisztikai
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