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  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

AZ INTERNETSZOLGÁLTATÁSOK NEGYEDÉVES FORGALMI ADATAI

2015. ……… negyedév

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város

közsé

g

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: internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

Nyilvántartási szám: 

1760

neve

e-mail címeneve beosztása

Köszönjük az együttműködésüket! 176015

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:

1.1. Az internet-előfizetések száma a negyedév végén

1.1.1. A modemes kapcsolt+ISDN internet-hozzáférési szolgáltatási előfizetések száma db

1.1.2. xDSL hálózati előfizetések száma (pl.: ADSL, SDSL, RADSL, HDSL, IDSL stb.) db

1.1.3. Kábeltelevíziós hálózati előfizetések száma db

1.1.4. Optikai hozzáférésen keresztüli előfizetések száma db

1.1.5. Bérelt vonali előfizetések száma db

1.1.6. Vezeték nélküli internet-hozzáférési előfizetések száma db

(WI-FI mikrohullámú, rádióhullámú, műholdas internet-hozzáférés stb.)

1.1.7. Mobilinternet-előfizetések száma (GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA  stb.) db

1.1.8. Egyéb csatlakozási lehetőségeken keresztüli előfizetések száma db

(Nem tartoznak ide: a mail-, web- és szerverhoszting stb. szolgáltatást igénybe vevők száma.) 

1.1.9. Előfizetések száma összesen db

(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8, illetve1.1.10+1.1.11. )

1.1.10.       ebből: egyéni előfizetések száma db

1.1.11.                  üzleti előfizetések száma db

1.2.  Modemes és ISDN-vonali internet-hozzáférési lehetőséget használók száma db

(Azoknak az internethasználóknak a száma, akik csak használat esetén fizetnek forgalmi díjat.)

 1.3. Mobilinternet-hozzáférési lehetőséget használók száma db

(Azoknak a mobilinternet-használóknak a száma, akik csak használat esetén fizetnek, forgalmi díjat;

pl. előfizetéssel nem rendelkező feltöltőkártyás felhasználók száma)

176015

az egyéb kategórián belül összesítve publikáljuk
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1.  Az internetszolgáltatások adatai a negyedév végén

az egyéb kategórián belül összesítve publikáljuk

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

  2.  Az internetszolgáltatók nettó árbevétele

2.1. Internet-hozzáférési szolgáltatásokból (előfizetésekből) származó nettó árbevétel (1000 Ft)

Alapszolgáltatást 

(a) (b) (c) (d)

2.1.1. Modemes, kapcsolt + ISDN internet-hozzáférési szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.2. xDSL internet-hozzáférési szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.3. Kábeltelevíziós hálózaton keresztüli szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.4. Optikai hozzáférésen keresztüli szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.5. Bérelt vonali szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.6. Vezeték nélküli internet-hozzáférési szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.7. Mobilinternet-hozzáférési szolgáltatásokból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.8. Egyéb hozzáférési előfizetési szolgáltatásból E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

2.1.9. Összesen (2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6+2.1.7+2.1.8.) E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft E Ft

  2.1.9.1.              Egyéni előfizetésekből származó nettó árbevétel  E Ft

  

  2.1.9.2.  E Ft

             (Az 1.1.11. pontnál megjelölt előfizetésekből származó nettó árbevétel)

2.2. A 2.1-ben felsorolt internetszolgáltatásokból származó nettó árbevétel, a vállalkozás összes nettó árbevételének százalékában: %

(A 2.1.9. sor g oszlopában szereplő érték aránya a vállalkozás összes nettó árbevételén belül.)

2.3. Modemes és ISDN-vonali internet-hozzáférési lehetőséget használók forgalmi díjából származó nettó árbevétel  E Ft

(Az 1.2. pontnál meghatározott felhasználók forgalmi díjából származó árbevétel.)

2.4. Mobilinternet-hozzáférési lehetőséget használók befizetett forgalmi díjából származó nettó árbevétel  E Ft

 

 

176015

(e) (f)

forgalmi díjakból díjakból (a+b+c+d+e+f)

átalánydíjas Bekapcsolási 

(g)

1760

Az internet-hozzáférési szolgáltatásból származó nettó árbevételt a 

tárgynegyedévre, összesítve kérjük. (Nem göngyölten.)

Alapszolgáltatást 

Havi előfizetési Alapszolgáltatás meghaladó átvitel- meghaladó perc, 

díjakból forgalmi díjakból arányos forgalmi 

 

Egyéb díjakból Összesen

díjakból

 

123456
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(Az 1.3. pontnál meghatározott felhasználók forgalmi díjából származó árbevétel.)

ebből:

 

 

  

             Üzleti előfizetésekből származó nettó árbevétel

             (az 1.1.10. pontnál megjelölt előfizetésekből származó nettó árbevétel)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


