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

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

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

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####
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Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
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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.

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

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.

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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