
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

Beküldés	módja:	 a	KSH	ELEKTRA	rendszerén	keresztül	–	http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat: 	Életmód,‐	foglalkoztatás‐	és	oktatásstatisztikai	főosztály	Oktatás‐,	kulturális	és	K+F‐statisztikai	osztály	

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 

Köszönjük az együttműködésüket! 225414

Megjegyzés

  perc

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

faxszáma

telefonszáma

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS A BEFEJEZETT FILMEKRŐL
2014

Nyilvántartási szám: 

2254
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

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

faxszáma

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: filmgyártó gazdasági szervezetek

út,
utca,
tér

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

neve

e-mail címeneve beosztása telefonszáma

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város
község

e-mail címe

A kitöltő adatai



A gazdasági szervezet adatai: 2254

a b c d e f

01 Játékfilmek

02 Dokumentumfilmek

03 Animációs filmek

04 Egyéb filmek

05
Egész estés filmek 
összesen

06 Játékfilmek

07 Dokumentumfilmek

08 Animációs filmek

09 Egyéb filmek

10 Rövidfilmek összesen

2254142

1. Az adott év folyamán befejezett (elkészült) filmek

Hagyomá-
nyos nyers-

anyagra 
készített 

filmek száma

Videó művek 
száma

Filmek 
száma 

összesen 
(hagyo-

mányos + 
videó)

Az összes 
film 

műsorideje 
(perc)

Az összes 
filmből 

koprodukció-
ban készült

Megnevezés
Sor-
szám

Egész estés filmek 

Rövidfilmek 

Az összes 
filmből 
digitális

törzsszám megyestatisztikai 
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 2254

Típus Formátum
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Cím 1 egész estés filmek
2 rövidfilmek

1 hagyományos nyersanyagra 
készített film
2 videófilm

2. Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása

Műsoridő 
(perc)

Koprodukciós partner származási országa

a

Sor-
szám

törzsszám megyestatisztikai 
főtevékenység


