
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő május 31.

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

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),

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:

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

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

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

####

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

2250
LÉGITÁRSASÁGOK PÉNZÜGYI ADATAI

2019

Adatszolgáltatók: a kijelölt menetrend szerinti és/vagy nem menetrend szerinti 
légijáratokat üzemeltető kereskedelmi légitársaságok, amelyek központi ügyintézésének 
helye Magyarországon található

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

1011  Budapest, Fő u. 44-50.

telefonszáma

város
község

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.

A kitöltő adatai

e-mail címeneve beosztása

út,
utca,
tér

neve

  perc

Köszönjük az együttműködésüket!

beosztása telefonszáma e-mail címe

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)
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A gazdasági szervezet adatai: 2250

a c d

1. Menetrend szerinti szállítások (összes) 0
1.1 Utas
1.2 Túlsúly
1.3 Áru, expressz és diplomáciai küldemények
1.4 Postai küldemények

2. Nem menetrend szerinti szállítások (összes) 0
2.1 Utas és túlsúly

2.2 

3. Egyéb működési bevételek (összes) 0
3.1 Eseti szállításokhoz kapcsolódó bevétel
3.2 Működésből származó további bevételek

4. Összes működési bevétel (1-3. sorok összege) 0

5. Légijármű üzemben tartása (összes) 0
5.1 Hajózó személyzet bérköltsége és járulékai
5.2 Légijármű üzemeanyag és kenőanyag
5.3 Légijármű-berendezés biztosítása
5.4 Légijármű-berendezés bérlése
5.5 Egyéb költségek

6. Légijármű-berendezés karbantartása és javítása
7. Értékcsökkenés és amortizáció (összes) 0

 7.1 Amortizáció - légijármű-berendzés
 7.2 Pénzügyi Lízingek amortizációja - légijármű berendezés
 7.3 Földi létesítmények és berendezések értékcsökkenése
 7.4 Egyéb

8. Használati díjak (összes) 0
 8.1 Leszállási és kapcsolódó repülőtéri díjak
 8.2 Léginavigációs díjak

9. Állomáshely költségei
10. Utaskiszolgálás (összes) 0

 10.1 Légiutas-kísérők bérköltsége és járulékai
 10.2 Egyéb költségek

11. Jegyértékesítés és promóció (összes) 0
 11.1 Megbízási díjak
 11.2 Egyéb költségek

12. Általános és adminisztratív költségek
13. Egyéb működési költségek (összes) 0

 13.1 Eseti szállításokhoz kapcsolódó költségek
 13.2 További működési költségek

14. Összes működési költség (5–13. sorok összege) 0
15. Működési nyereség (vagy veszteség) (a 4. sor és a 14. sor különbsége) 0
16. Kamatköltség (összes)

16.1 Kamat adósságra
16.2 Kamat tőkekölcsönökre

17. 
18. Közpénzekből kapott kifizetések
19. Kapcsolt vállalkozások
20. Egyéb, nem szokásos (üzleti) tevékenységből eredő tétel
21. 0
22.  Adózás előtti eredmény (a 15. és a 21. sor összege) 0
23. Jövedelemadók
24. Adózás utáni eredmény (a 22. és a 23. sor összege) 0
25. Rendkívüli tételek
26.  0

1. Eredménykimutatás

Megjegyzések (pl. olyan esetek leírása, amelyeknél elkerülhetetlen a jelentés szerinti formától való eltérés):
Mérleg szerinti eredmény (a 24. és a 25. sor összege)

Berendezések vagy más eszközök kivonásából adódó tőkenyereség (vagy 
veszteség)

Nem működésből eredő költségek (a 16–20. sorok összege)

főösszeg és 
eredményrészösszeg

B e v é t e l e k

2

R á f o r d í t á s o k

Sor-
azono-

sító
Megnevezés

b

Áru (beleértve az expressz és a diplomáciai küldeményeket) és postai 
küldemények

Összeg (1000 Ft-ban)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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A gazdasági szervezet adatai: 2250

a c d

1.  Forgóeszközök (összes) 0
     1.1 Készpénz, bank egyenleg, rövid távú befektetések
     1.2 Jelenlegi számla és váltókövetelések
     1.3 Egyéb forgóeszközök

2.   Speciális tőke (összes) 0
     2.1 Befektetések kapcsolódó vállalatokban
     2.2 Berendezések vásárlási tőkéje
     2.3 Egyéb speciális tőke

3.  Működési tulajdon és berendezések (összes) 0
     3.1  Légijármű-berendezés - saját tulajdon

3.1.1. Amortizációval csökkentett érték - légijárműberendezés
     3.2  Földi létesítmény tulajdon és berendezések - saját tulajdon

3.2.1.

     3.3  Légijármű-berendezések pénzügyi lízing alatt
3.3.1. Amortizációval csökkentett érték - légijármű-berendezések

     3.4  Földi létesítmény tulajdon és berendezések pénzügyi lízing alatt 

3.4.1

     3.5  Föld
4.   Nem-működési tulajdon és berendezések  (összes) 0

     4.1  Nem-üzemelési tulajdon és berendezések
4.1.1 Amortizációval csökkentett érték

5.  Egyéb eszközök (összes) 0
     5.1  Aktív időbeli elhatárolások
     5.2 Immaterális javak
     5.3 Befektetések társult vállalatokban
     5.4  Egyéb eszközök

6. 0

7.   Rövid lejáratú kötelezettségek (összes) 0
     7.1  Számlák, kereskedelmi mérlegek, és váltókötelezettségek
     7.2  Légiforgalmi tartozások
     7.3  Egyéb rövid lejáratú kötelezettség

8.   Hosszú lejáratú kötelezettségek (összes) 0
     8.1  Hosszútávú adósság
     8.2  Hosszútávú kötelezettségvállalás pénzügyi lízing alatt
     8.3  Kapcsolt vállalkozásoktól kapott előlegek
     8.4  Tartalékok
     8.5  Más hosszú lejáratú kötelezettségvállalások

9.  Passzív időbeli elhatárolások
10. Részvényesek járandósága (összes) 0

    10.1  Alaptőke
    10.2  Tőketartalék
    10.3  Eredménytartalék (egyenlő az 3. Eredménytartalék kimutatás 5. sorával)

11. Források összesen (7–10. sor összege, és azonos a fenti 6 sorral) 0

3

F o r r á s o k  (passzívák) 

Eszközök összesen (az 1–5. sorok összege, és egyenlő a lenti 11. sorral)

b

 2. Mérlegkimutatás
Összeg (1000 Ft-ban)

Amortizációval csökkenetett érték - földi létesítmény tulajdon és 
berendezések

Amortizációval csökkentett érték - földi létesítmény tulajdon és 
berendezések

részösszeg főösszeg és 
eredmény

Sor-
azono-

sító
Megnevezés

E s z k ö z ö k  (aktívák)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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A gazdasági szervezet adatai: 2250

a c d

1.

2.

3. Kiegyenlítések (összes) 0

3.1 Tartalékokhoz való átvezetés

3.2 Bónuszként, osztalékként stb. kifizetett összeg

3.3 Egyéb, mégpedig: 

4. Előirányzatok

5.

 menetrend szerinti 
járatok

nem menetrend 
szerinti járatok

Összesen
(d+e)

a c d e f

1. 1000 km 0

2. 1000 km 0

3.

3.1 1000 tkm 0

3.2 1000 tkm 0

3.3 1000 tkm 0

3.4 1000 tkm 0 0 0

4. 1000 tkm 0

Megnevezés
Összeg (1000 Ft-ban)

Megnevezés

3. Eredménytartalék kimutatás

Előző évi eredménytartalék kimutatás nettó mérlege, ahogy azt az előző évben 
leadott ereménytartalék kimutatás 5. sora mutatja

Mérleg szerinti eredmény (az 1. Eredménykimutatás tábla 26. sora)

részösszeg főösszeg és 
eredmény

Sor-
azono-

sító

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

b

Posta  

Teljes (3.1+3.2+3.3)  

Bevételt hozó forgalom
Egység

Teljesített utaskilométer

Az eredménytartalék kimutatás nettó mérlege, (a 2. Mérleg kimutatás tábla 10.3 
sorával azonos)

4. Forgalmi és kapacitás adatok

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

4

Sor-
azono-

sító

b

Áru (expressz beszámításával)

Rendelkezésre álló üléskilométer

Teljesített tonnakilométer 

Utas (poggyász tömegét beszámítva)    

Rendelkezésre álló tonnakilométer

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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