
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

A kérdőív sorszáma: Kikötő neve:

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hónap 10. 

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

A KSH-ELEKTRA rendszerrel kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

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:

illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat: 80/200-766, 

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

1011  Budapest, Fő u. 44-50.

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

Köszönjük az együttműködésüket!

  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
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

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

Új kikötő/rakodási hely esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot a pécsi főosztállyal, mert csak ezután tudjuk kiküldeni a 
megszemélyesített kérdőívet a pontos kikötő/rakodási hely adatokkal.

város
község

út,
utca,
tér

Statisztikai főtevékenység: Megye: ###

Kapcsolat: Üzleti Szolgáltatások Adatgyűjtési főosztály Szállítás- és turizmusstatisztikai adatgyűjtő osztály  
                      telefonszám: 72/533-300,  fax-szám: 1/345-8661,  e-mail cím: szallitasstat@ksh.hu

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

1857
A KIKÖTŐI ÁRU- ÉS HAJÓFORGALOM

2019. hó

Adatszolgáltatók: Magyarországi kikötők és rakodási engedéllyel rendelkező 
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, 
figyelemmel a 1304/2007/EK, 1365/2006/EK, 425/2007/EK és a 2016/1954 rendeletekre.

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


Törzsszám: (A KSH tölti ki!) 1857

1. A kikőtő adatai

2.1. Rakodási művelet:
2.2. A szállítást végző hajó:
      1 = önjáró uszály

2= nem önjáró uszály Egyéb országok, éspedig:
3 = önjáró tartályuszály      
4 = nem önjáró tartályuszály
5=  egyéb áruszállító hajó 
6= tengerjáró hajó

2.3. A ki/be-rakodott áru tömege, megnevezése (kódszáma), szállítása, csomagolása, rakodási módja

mérete darab-
száma

g i j k

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

Egyéb kikötő, éspedig: Egyéb országok, éspedig:

év hó nap

2.5. Veszélyes áru szállítása esetén az adatlapot kitöltő ADN-szakértő
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03

Kikötő vagy 
rakodási hely

Az áru megnevezése

d e

Csomagolása
Konténer Szállítás 

(konténer, 
RORO)

f

2

neve
ADN-
kód

1. KIKÖTŐ ADATAI

Part

Az áru 
kódszámaSor-

szám
a b

Folyamkilométer*

02

h

országa
Tömege 
(tonna)

A feladó/rendeltetési belvízi kikötő vagy rakodási hely

2. KIKÖTŐI FORGALMI STATISZTIKAI ADATOK

Adatlap sorszáma: 

Folyó neveTelepülés

b) típusa: 

Név

Rakodás 
módja, iránya

c

a) neve (száma): c) lobogója: 

telefonszáma:neve:

2.4. A rakodás befejezésének időpontja                
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