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  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

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

neve

e-mail címeneve beosztása

Köszönjük az együttműködésüket! 169014

Megjegyzés

  perc

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZERVEZETEK GAZDASÁGI ADATAI
2014

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: távközlési vagy műsorszóró szolgáltatást nyújtó, a megfigyelésbe 
bevont  gazdasági szervezetek

Nyilvántartási szám: 

1690



 

A gazdasági szervezet adatai: 1690

1. A vállalkozás nettó árbevétele

(millió forint)
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Egyéb adatátvitel

Adatátvitel összesen

Egyéb szolgáltatások díjbevétele

Egyéb bevételek

Beszélgetési díjak (hívásátirányítás nélkül)

Más mobilhálózatba

Vezetékes hálózatba

Belföldön kezdeményezett 

Nemzetközi hívások

SMS-küldés

MMS-küldés

Megnevezés

b

Egyszeri előfizetési díj

Havi előfizetési díj

Hálózaton belülre

A szolgáltatás díjbevétele 
(millió Ft)

c

Egyszeri 
hozzáférési 
(belépési) 

díjak

Havi 
hozzáférési 
(előfizetési) 

díjak

Forgalmi 
díjbevétel Összesen

Ebből:

2. Közcélú mobil rádiótelefon és mobil továbbítási szolgáltatás díjbevétele

Sor-
szám Megnevezés

Közcélú távbeszélő-szolgáltatás

Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás

2

b

Adathálózati szolgáltatás

Egyéb, fent fel nem sorolt távközlési 
szolgáltatás (p. internet, kábeltelevizió)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1690

Sor-
szám Millió Ft

a c

01 Távközlési célú beruházások tárgyévi ráfordításai

02 Beruházás vezetékes távközlési rendszerekbe

03 Beruházás mobil távközlési rendszerekbe

04 Beruházás harmadik generációs mobil távközlési rendszerekbe

05 Beruházás egyéb távközlési rendszerekbe

06 Távközlési tevékenység  összes költsége (07, 08, 09, 10, 11)

07 távbeszélő-szolgáltatás közvetlen költségei

08 vezetékes távbeszélő-szolgáltatás közvetlen költségei 

09 adatátviteli szolgáltatás közvetlen költségei

10 mobil távbeszélő-szolgáltatás közvetlen költségei 

11 műsorszóró tevékenység közvetlen költségei

12 Amortizáció

13 Koncessziós díjak
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ebből:
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A mutató megnevezése

3. A távközlési tevékenység költségei és tárgyévi távközlési célú beruházások

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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