
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

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!

beosztása telefonszáma e-mail címeneve

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

e-mail címe

A kitöltő adatai

telefonszáma

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: Magyarországon található nemzetközi kereskedelmi repülőterek, 
valamint egyes nem nemzetközi repülőterek

Nyilvántartási szám: 

2251

út, 
utca, 
tér

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

MAGYARORSZÁGI REPÜLŐTEREK FORGALMI ADATAI

2018. negyedév

####

város, 
község

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)

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása

  perc



A gazdasági szervezet adatai: 2251

Sor-
szám Tárgynegyedév adatai

01
02
03 0
04
05
06
07
08 0
09
10
11
12
13 0

Sor-
szám Tárgynegyedév adatai

14
15
16
17
18
19
20 0
21
22
23 0

Sor-
szám Tárgynegyedév adatai

24
25
26
27
28 0
29
30 0
31
32
33
34 Tehergépjárművel szállított áru (felrakodott és lerakodott, nem tartalmazza a teljes áruszállítás)

Összes áruszállítás (felrakodott és lerakodott)  (24+27)
Teljes postai küldemény (felrakodott és lerakodott)
Teljes szállítmány (28+29)

utas és kombinált (utas és áru is) légijárat
áruszállító légijárat

Áruszállítás /áru és posta/ (tonna)

Nemzetközi áru (felrakodott és lerakodott)

Ebből 
(24-ből):

Ebből 
(30-ból):

nemzetközi felrakodott áru
nemzetközi lerakodott áru

Belföldi áruszállítás (felrakodott és lerakodott)

nemzetközi menetrend szerinti
nemzetközi nem menetrend szerinti

Belföldi utasok (induló és érkező)
belföldi menetrend szerinti
belföldi nem menetrend szerinti

Tranzit áru (nem tartalmazza a teljes áruszállítás)

Összes terminálutas (14+17)
Ebből: transzferutas

Tranzitutasok
Összes utas (20+22)

vállalati célú mozgások
minden egyéb általános célú (GAT-) mozgás

Minden egyéb légijárműmozgás
Összes légijárműmozgás (03+08+12)

Kereskedelmi célú utasforgalom (fő)

Nemzetközi utasok (induló és érkező)

Megjegyzések (pl: olyan esetek leírása, amelyeknél elkerülhetetlen a jelentés szerinti formától való eltérés): 

Légijárműmozgás (db)

utas és kombinált (utas és áruszállító is) légijárműmozgás
áru- és postai küldeményeket szállító légijárműmozgás
összes légijárműmozgás  (01+02)

nemzetközi menetrend szerinti
nemzetközi nem menetrend szerinti

légitaxi

1. REPÜLŐTEREK FORGALMI ADATAI

Keres-
kedelmi

ebből 
(03-ból):

Ebből 
(08-ból):

2

Ebből
 (14-ből):

Ebből 
(17-ből):

belföldi menetrend szerinti
belföldi nem menetrend szerinti

Általános és vállalati célú repülés (09+10+11)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 2251

indító repülőtér 
IATA-kódja

fogadó repülőtér 
IATA-kódja utasok, fő áru, tonna posta, tonna

a b c d e

0 0,000 0,000
Megjegyzések: 

2. MENETREND SZERINTI FORGALOM

3

Városok A repülőtérről induló vagy oda érkező forgalom

Összesen:

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 2251

indító repülőtér 
IATA-kódja

fogadó repülőtér 
IATA-kódja utasok, fő áru, tonna posta, tonna

a b c d e

0 0,000 0,000

3. NEM MENETREND SZERINTI FORGALOM

4

Városok A repülőtérről induló vagy oda érkező forgalom

Összesen:
Megjegyzések: 

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


	elolap
	22511802
	22511803
	22511804

