
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő május 30.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,

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!

###

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

alapján kötelező.

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

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.

Adatszolgáltatók: a vízi utak fenntartását végző vízügyi igazgatóságok

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 

út, 
utca, 
tér

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

1011  Budapest, Fő u. 44-50.

A VÍZI UTAK FENNTARTÁSI MUNKÁI ÉS KÖLTSÉGEI
2018

akár telefonon akár e-mailen 
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,

illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen: 
http://www.ksh.hu/elektra_postalada

Nyilvántartási szám: 

1399

e-mail címe

város, 
község

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

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

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)

beosztása

  perc

neve beosztása telefonszáma

A kitöltő adatai
neve telefonszáma e-mail címe

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2018#


A gazdasági szervezet adatai: 1399

1. Vízi út jellemzői

Vízi út megnevezése: Folyószakasz: fkm- fkm

Vízi út osztály: Sorszám:

Sor-
szám

Mérték-
egység

a b c

01 Természetes vízi út km
02 Szabályozott folyó km
03 Csatornázott folyó km
04 Csatorna km
05 Egyéb vízi út km

06    I.     250 -    399 t km
07   II.    400 -    649 t km
08  III.    650 -    999 t km
09  IV. 1 000 - 1 499 t km
10   V. 1 500 - 2 999 t km
11  VI/B 4 000 - 4 500 t km
12  VI/C 4 000 - 6 200 t km

13 Nemzetközi km
14 Belföldi km
15 Tervezett km

16 Hajóút kitűzés km
17 Hajózási korlátozás nap

2. Vízi útak beruházási és fenntartási költsége (ezer Ft-ban), nettó:
Sor-
szám

Mérték-
egység

a b c
01 Beruházási kiadások ezer Ft
02 Folyó kiadások (fenntartás és üzemeltetés) ezer Ft
03 Általános költségek ezer Ft
04 Vízirendészet ezer Ft
05 Költségek összesen ezer Ft

3. Vízi útak jelzései
Sor-
szám

Mérték-
egység

a b c

01 Világító jelek db
02 Nem világító jelek db
03 Radar jelek db
04 Téli jelek db
05 Úszó jel összesen (01+02+03+04) db

06 Világító jelek db
07 Nem világító jelek db
08 Radar jelek db
09 Téli jelek db
10 Parti jelek összesen (06+07+08+09) db

2

b./ A vízi út osztálya

d e

A folyószakasz által 
érintett megyék 
megnevezése:

Megnevezés

a./ A vízi út jellege

MegjegyzésTárgyévben

c./ A vízi út minősítése

d./ A vízi út hajózhatósága

Megnevezés Tárgyévben Megjegyzés

d e

Megnevezés Tárgyévben Megjegyzés

d
a./ Úszó jelek

e

b./ Parti jelek

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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