
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 20.

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

Kapcsolat:  KSH Debreceni 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

JELENTÉS A KISKERESKEDELEM ÉS VENDÉGLÁTÁS ELADÁSI FORGALMÁRÓL

2015. ………………………  hónap

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, 

figyelemmel a 1503/2006/EK, 1165/98/EK és a 1893/2006/EK rendeletekre.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 

szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi és/vagy vendéglátó 

tevékenységet végző üzletet  /gyógyszertárat/ üzemeltető vállalkozások

Nyilvántartási szám: 

1045
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi 

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

Köszönjük az együttműködésüket! 104515

Megjegyzés

  perc

A kitöltő adatai

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

neve

e-mail címeneve beosztása telefonszáma faxszáma

telefonszáma faxszáma e-mail címe



A gazdasági szervezet adatai:

Hónap:

1.  A vállalkozás egészére vonatkozó adatok

csomagküldő, internetes kiskereskedelem

2.  A vállalkozás kijelölt üzleteire vonatkozó adatok

Havi eladási forga- 

lom (áfá-val növelt, 

tb-árkiegészítés 

nélkül) ezer Ft

Üzletazonosító

1045

2

Megnevezés

b

Ebből: egyéb nem bolti (piaci, házaló, ügy-nöki, automata stb.) 

kiskereskedelem

Fogyasztói áron 

számolt forgalom (áfá-

val növelt, tb-

árkiegészítés nélkül),   

ezer Ft

c

Egységek (üzletek, 

telepek) száma db

d

Sor-

azo-

no-

sító

a

A vállalkozás összes tevékenysége

vendéglátás

bolti kiskereskedelem

1

2

3

4

5

104515

f

Havi nyitva-

tartási 

napok 

száma

Válto-

zás-

kód

b

Üzlet neve  
Üzlet címe                                                                   

(település, utca, házszám)

ca d e

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1045

Hónap:

2/a.  A vállalkozás új üzleteire vonatkozó adatok
          (Az előző lapon nem szereplő üzletek jelentése)

irányító-

szám
település közterület név

köz-

terület 

jelleg  

(pl. utca, 

út, tér)

ház- 

szám 

vagy 

hrsz.

a b c d e f g h i

1045153

Sor-

szám

Havi eladási 

forgalom (áfá-

val növelt, tb-

árkiegészítés 

nélkül) 

ezer Ft

Üzlet neve

Üzlet 

tevékeny-

ség típusa

Üzlet címe

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


