
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 08.

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

Kapcsolat:  KSH Vállalkozásstatisztikai 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!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

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

Nyilvántartási szám: 

1007

AZ  IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

2015.   ………………… hónap

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a villamosenergia-,  gáz-, gőzellátás-, 

légkondicionálás, a víz- és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a 

megfigyelésbe bevont  vállalkozások

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási 

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

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

figyelemmel az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK és a 656/2007/EK rendeletekre.
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út,

utca,

tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Megjegyzés

  perc

Köszönjük az együttműködésüket! 100715



A gazdasági szervezet adatai: 1007

előző havi tárgyhavi előző havi tárgyhavi

e f g i j k l

*  A ténylegesen érvényesített, az árváltozás jellegű engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt havi árak forintban, tizedes nélkül.
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