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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:

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

város
község

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: 

2166

A VASÚTI, VÍZI ÉS LÉGI BALESETEK ADATAI
2019

Adatszolgáltatók: vasúti vízi és légi balesetek és események

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.

Megye: ####Statisztikai főtevékenység:

út,
utca,
tér

KARÁT – KSH Adatforgalmi rendszeren keresztül

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

  perc

e-mail címeneve

Köszönjük az együttműködésüket!

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
e-mail címe

telefonszáma

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

beosztása
A kitöltő adatai

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)

neve beosztása telefonszámaM
IN

TA

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


 
Törzsszám: 2166

1 A jelentős és súlyos vasúti balesetek száma a balesetek jellege szerint 

anyagi káros személy-
sérüléses

a c d

01
02
03
04
05
06
07

2 A veszélyes anyagok szállításával járó vasúti balesetek száma

anyagi káros személy-
sérüléses meghalt súlyosan 

megsérült
a c d e f

01
02

03

3  A meghalt személyek száma a baleset jellege és az áldozatok szerint

utas alkalmazott
keresztező-

dés 
használója

illetéktelen 
személy egyéb összesen

a b c d e f g h

01 Ütközés

02 Kisiklás

03 Szintbeli keresztezésben történt 
balesetek

04 Személyek elütése

05 Tűzeset  mozgó állományban

06 Egyéb

07 Összesen

4  A súlyosan sérült személyek száma a baleset jellege és az áldozatok  szerint

utas alkalmazott
keresztező-

dés 
használója

illetéktelen 
személy egyéb összesen

a b c d e f g h

01 Ütközés

02 Kisiklás

03 Szintbeli keresztezésben történt 
balesetek

04 Személyek elütése

05 Tűzeset  mozgó állományban

06 Egyéb

07 Összesen

2

Sor-
szám  A baleset jellege

Meghalt személyek száma (kivéve az öngyilkosságokat)

A balesetek száma (db)

b

A veszélyes anyagokat szállítók baleseti száma

Sor-
szám  A baleset jellege

A meghalt személyek száma (kivéve az öngyilkosságokat)

Összesen
A veszélyes anyagok kibocsátásával járó balesetek száma

A sérülések száma (fő)

Közút-vasút szintbeli keresztezésében történt balesetek száma

Személyek elütése
Tűzeset a mozgó járműállományban
Egyéb
Összesen

Sor-
szám  A baleset jellege

Sor-
szám  A baleset jellege

A balesetek száma

b
Ütközés

Kisiklás
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5 Vízi közlekedési balesetek 
sor-

szám
Mérték-
egység Dunán Balatonon Tiszán Összesen

a c e f g h
01 db
02 db

03 db

04 db

05 nem kereskedelmi célú személy és 
áruszállítás db

06 személyszállító hajó és komp 
balesete db

07 áruszállító hajó balesete db

08 db

09 fő
10  személyzet fő
11  utasok fő
12  idegen személyek fő
13 fő
14  személyzet fő
15  utasok fő
16  idegen személyek fő

6 Légi közlekedési balesetek 

Sor-szám Mértékegység

kereskedelmi 
 célú 

személy és 
áruszállítás 

nem 
kereskedelmi 

 célú  
személy és 
áruszállítás 

Összesen

a c d e f

 01 db

 02 db

 03 db

 04 db

 05 fő

 06 személyzet fő

 07 utasok fő

 08 idegen személyek fő

 09 fő

 10 személyzet fő

 11 utasok fő

 12 idegen személyek fő

 A személysérülés nélküli, anyagi káros balesetek száma

b

Ebből 
(05-ből):

Ebből 
(09-ből):

3

 A balesetek során megsérültek száma összesen

 A balesetek száma összesen 
 Balesetek során meghaltak száma összesen

 A halálos balesetek száma

Megnevezés

b

Ebből (07-ből): veszélyes áru szállításával 
kapcsolatos baleset

A balesetek során meghaltak

A személysérülés nélküli, anyagi káros 
balesetek 

 A személysérüléses balesetek száma

A balesetek száma összesen

A halálos balesetek száma
A személysérüléses balesetek száma

Ebből
 (04-ből):

Megnevezés

Ebből
(13-ból):

A balesetek során megsérültek

Ebből 
(09-ből):
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