
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

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:

Köszönjük az együttműködésüket! 213116

  perc

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)

A kitöltő adatai
neve telefonszáma e-mail címe

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

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

város
község

út,
utca,
tér

Adatszolgáltatók: országos vasúti pályahálózaton történő vasúti árutovábbításhoz, 
illetve személyszállításhoz szükséges működési engedéllyel rendelkező  gazdasági 
szervezetek

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 
figyelemmel a 91/2003/EK és a 1192/2003/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ###

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: 

2131
A VASÚTI SZÁLLÍTÁS NEGYEDÉVES ADATAI 

2017. negyedév



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 2131

1.  ÁRUSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK

kiviteli behozatali átmenő

a b c d e

01 Szállított áruk tömege (tonna) 0

02 Árutonna -kilométer (1000 egység) 0

03 Fuvardíjbevétel  (bruttó) (1000Ft)

                                                              
2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK

kiutazó beutazó átmenő

a b c d e

01 Szállított utasok száma (fő) 0

02 Utas-kilométer (1000 egység) 0

03 Menetdíjbevétel (bruttó) (1000Ft) 
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