
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 15.

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:

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: 

2160
VÍZI, LÉGI ÉS CSŐVEZETÉKES SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK

2017. negyedév

Adatszolgáltatók: a csővezetékes szállítás és a légi szállítás ágazatokba sorolt 
gazdasági szervezetek, a vízi szállítással foglalkozó kijelölt gazdasági 
szervezetek, valamint a MOL NYRt.

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! 216017

  perc



A gazdasági szervezet adatai: 0 #HIÁNYZIK 2160

1. Vízi, légi vagy csővezetékes áruszállítási teljesítmények a forgalom jellege szerint
    (Kérjük, az adatokat egy tizedesjegy pontossággal szíveskedjenek kitölteni!)

behozatali átmenő összesen 
(d-től g-ig)

a d f h i

Szállítóeszköz megnevezése:        hajó: légi jármű: csővezeték: Kódja: (A KSH tölti ki!)  

01 0 0

02 0 0

03 0 0

216017

Sor-
szám Megnevezés

Szállított áruk tömege, 1000 tonna

forgalomban

eb

2

Árutonna-kilométer, 1000

Fuvardíjbevétel, 1000 Ft

0

MIND-
ÖSSZESEN                             
                       

(c+h)

Magyar-
országot nem 

érintő

Belföldi

Nemzetközi

kiviteli

gc

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 0 #HIÁNYZIK 2160

2. Vízi személyszállítási teljesítmények

Dunán Balatonon Dunán Balatonon Dunán Balatonon
a c d e f g h i j k

 01 Belföldi forgalomban összesen (02+06)

02

03 helyközi forgalomban

04 a városi közlekedési hálózat személyhajóin

05 sétahajókon

06 0 0 0 0 0 0 0 0 0

07 helyközi forgalomban

08 sétahajókon

09 Nemzetközi forgalomban összesen

10 menetrend szerinti személyszállító hajókon

11 Magyarországot nem érintő személyszállító hajókon

12 MINDÖSSZESEN (01+09) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Légi személyszállítási teljesítmények

menetrend
szerinti

Magyaror-
szágot

nem érintő

a c d e f g h

01 Szállított utasok száma, 1000 fő 0

02 Utaskilométer, 1000 0

03 Menetdíjbevétel, 1000 Ft 0

2160173

(Kérjük, az adatokat egy tizedesjegy pontossággal szíveskedjenek kitölteni!)

(Kérjük, az adatokat egy tizedesjegy pontossággal szíveskedjenek kitölteni!)

Sor-
szám Megnevezés összesen

ebből: 
menetrend 

szerinti

összesen

Bruttó (áfát tartalmazó) 
menetdíjbevétel, 1000 Ft

összesen
ebből:

Szállított utasok száma,               
1000 fő

összesen

Ebből:  

Utaskilométer, 1000

Nemzetközi

Sor-
szám

Ebből:

menetrend szerinti személyszállító hajókon (03+04+05)

nem menetrend szerinti személyszállító hajókon (07+08)

Megnevezés

forgalomban

ebből:

0

ebből:

b

b

Mindösz-
szesen
(c+e)

Belföldi

összesen

ebből: 

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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