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Beérkezési határidő: a tárgyévet követő március 1.

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

Kapcsolat:  KSH Győri főosztály

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

201… év   …………………… hó …….. nap PH. Vezető aláírása

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
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JELENTÉS A KÁBELTELEVÍZIÓS SZOLGÁLTATÁSRÓL
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város

község

út,

utca,

tér

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

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási 

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: vezetékes műsorelosztást végző gazdasági szervezetek

Nyilvántartási szám: 

1620

neve

e-mail címeneve beosztása

Köszönjük az együttműködésüket! 162014

Megjegyzés

  perc

telefonszáma faxszáma

telefonszáma

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi 

XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat



A gazdasági szervezet adatai: 1620

Sor-

szám
Megnevezés Mértékegység Érték

a b c d

01  A szolgáltató összes saját tőkéje (eFt)

02  A szolgáltató tárgyi eszközeinek bruttó értéke (eFt)

03 ebből:  hálózatának értéke (fejállomásokkal) (eFt)

04  Kábeltelevíziós beruházások értéke (eFt)

Sor-

szám
Megnevezés Mértékegység Mennyiség

a b c d

01 A hálózat vonalhossza összesen (km)

02 ebből:  üvegszálas (km)

03 Önálló kábeles műsor- és jeltovábbító rendszerek (KMJR) száma (db)

04 ebből:  csillagpontos rendszerek száma (db)

05   kétirányú átvitelre kialakított (pl. internetszolgáltatásra) (db)

Sor-

szám
Megnevezés Mértékegység Mennyiség

a b c d

01 Kábeltelevízió- (ideértve az IPTV- is) előfizetők száma az év végén (db)

02 ebből: ennyien fizetnek elő IPTV-szolgáltatásra (db)

03
ebből: ennyien fizetnek elő kábeltelevízió- és telefon- vagy 

kábeltelevízió- és internetszolgáltatásra 
(db)

04
ebből: ennyien fizetnek elő kábeltelevízió- és telefon- és 

internetszolgáltatásra
(db)

05
ebből: ennyien fizetnek elő digitális tv-szolgáltatásra vagy 

rendelkeznek legalább egy set-top-boxszal
(db)

06 Bekapcsolt lakások száma az év végén (db)

07 ebből: csillagponton csatlakozó (db)

08  A hálózatra felfűzhető lakások száma (homepass) (db)

Sor-

szám
Megnevezés Mértékegység

Nettó árbevétel, 

áfa nélkül

a b c d

01 Jelszolgáltatási díjból eredő összes bevétel (eFt)

02 Karbantartási díjból eredő összes bevétel (eFt)

03 Bekapcsolási díjból eredő összes bevétel (eFt)

04 Reklámbevétel (eFt)

05 Egyéb kábeltelevíziós szolgáltatásból származó bevétel (eFt)

06 Összesen (01+02+03+04+05) (eFt)

162014

 1.  A szolgáltató erőforrásai (az év végén)

 2.  A jelszolgáltatáshoz felhasznált jelforrások és hálózat (az év végén)

 3.  A hálózati jelfelhasználók adatai (év végén)

4. A kábeltelevíziós szolgáltatás díjbevétele

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

2



A gazdasági szervezet adatai: 1620

Sor-

szám
Mértékegység

Nettó 

árbevétel, áfa 

nélkül
a c d

01 (eFt)

02 (eFt)

03 (eFt)

04 (eFt)

Sor-

szám
a

igen nem

01

02

03

04

05

06

07

08

Sor-

szám

Összes programcsomag 

száma (db)

a c

01 Analóg csomag

02

162014

b

Adathálózati szolgáltatás

d

c

5.  A szolgáltatók egyéb távközlési tevékenységeiből származó árbevétele

 6. Egyéb kérdések (év végi állapot)

Jelölje a megfelelő 

választ X-szel

Távbeszélő-szolgáltatás (forgalomból származó díj, előfizetési díj stb.)

Minden egyéb távközlési szolgáltatás (internet, stb.)

Egyéb, nem kábeltelevíziós távközlési tevékenység (01+02+03)

Megnevezés

Megnevezés

Tv + információs műsorainak 

száma összesen (db)

7. Az év végén szolgáltatott programcsomagok

Kínál-e digitális műsort (ami pl. csak set-top-boxszal nézhető)?

Ha nem, akkor tervezi-e?

Kínál-e kábeltévés hálózaton keresztüli filmnézés, vagy filmletöltés (video on 

demand, videotéka-) szolgáltatást? 

Ha nem, akkor tervezi-e?

Ha nem, akkor tervezi-e?

Programcsomag típusa

b

Digitális csomag

b

3

Kínál-e kábeltévés hálózaton keresztül internetet? (Akár saját maga szolgáltat, 

akár más szolgáltatónak átengedve a hálózatot)

Kínál-e kábeltévés hálózaton keresztüli telefonszolgáltatást? (Akár saját maga 

szolgáltat, akár más szolgáltatónak átengedve a hálózatot)

Ha nem, akkor tervezi-e?

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1620

Sor-

szám
 Települések neve

Kábeltelevízió-hálózatba 

bekapcsolt lakások száma

a b c

01

02 

03

04

05

06

07

08

 09 

 10 

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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  8.  A bekapcsolt lakások területi megoszlása az év végén

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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