
 neve:

 rövidített elnevezése:

cégjegyzék száma: – –

 levelezési / kapcsolattartási címe: (ha a székhelycímtől eltér)

földszint, emelet

 postafiók címe:

 a székhely telefonszáma: / /

(vezetékes telefonszám körzetszámmal együtt)

 e-mail címe: @

Beküldés	módja:	 a	KSH	ELEKTRA	rendszerén	keresztül	–	http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat: 	az	adatszolgáltató	székhelye	szerint	illetékes	KSH	szervezeti	egysége

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

  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

város, község

irányítószám település (város, község)

közterület neve

házszám épülethelyrajzi szám

közterület jellege (utca, tér stb.)

településrész nevekerület (Bp)

lépcsőház ajtó

postafiókirányítószám

(mobilszám előhívószámmal együtt)

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

Beérkezési határidő: az eseményt követő 15 napon belül

e-mail címe

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

  perc

Köszönjük az együttműködésüket! 103216

A kitöltő adatai
neve telefonszáma

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma

06/

A gazdasági szervezet 

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. 
évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése 

alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

1032

adószáma:

ALAPINFORMÁCIÓK AZ ALAKULÓ GAZDASÁGI SZERVEZETEKRŐL

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 a 192/2009/EK és a 177/2008/EK rendeletekre.

Adatszolgáltatók: az alakuló, jogi személyiségű gazdasági társaságok, 
szövetkezetek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok

e-mail címe



 Főállásban és további munkaviszonyban, alkalmazásban állók tervezett létszáma 
 a megalakulástól számított egy éven belül (feltétlenül kérjük kitölteni!): fő

 A megalakulástól számított egy éven belül a szervezet árbevételének (vagy működési
 költségének) tervezett értéke (feltétlenül kérjük kitölteni!): E Ft

 A megalakulástól számított egy éven belül megkezdett beruházás tervezett értéke 
 (költség-előirányzata)  (feltétlenül kérjük kitölteni!): E Ft

E Ft

 A szervezet tőkebefektetése (részesedés szerzése) külföldi vállalkozásokban az alakulástól 
 számított egy éven belül E Ft

 A szervezet tőkebefektetése (részesedés szerzése) belföldi vállalkozásokban az alakulástól 
 számított egy éven belül E Ft

 Vásárol-e termelőktől mezőgazdasági terméket:

 a)   feldolgozási célra (az üzemi konyha felhasználása nem jelent feldolgozást!)?   igen (1), nem (2)

 b)   továbbértékesítési célra, összes vásárlásának 5 százalékát meghaladó értékben?  igen (1), nem (2)

 Értékesít-e az alábbi termékek közül közvetlenül belföldi mezőgazdasági felhasználóknak? igen (1), nem (2)

 a) műtrágyát  b) növényvédő szert  c) takarmánykeveréket  d) haszonállatoknál alkalmazható
      állatgyógyászati készítményt 

11.  Tevékenységei között szerepel-e a mezőgazdasági és/vagy erdőgazdálkodási 
 szolgáltatás nyújtása? igen (1), nem (2)

12.  Ha nem az egészségügyi tevékenység a főtevékenysége, mellette végez-e igen (1), nem (2)
 egészségügyi szolgáltatást?

 Tevékenységei között szerepel-e valamely másik EU-tagállamban bejegyzett szervezet részére
  végzett bérmunka? igen (1), nem (2)

 Végeztet-e bérmunkát valamely másik EU-tagállamban bejegyzett gazdasági szervezettel?
igen (1), nem (2)

 Hozzájárul-e a szervezet felelős vezetője nevének, telefonszámának a KSH-névjegyzékben 
 való közzétételéhez? igen (1), nem (2)

10.
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7.

3.

1.

2.

9.

8.

igen (1) ,  nem (2)

 A szervezet mérlegfőösszegének várható értéke a megalakulástól számított egy éven belül 4.

5.

6.

 A szervezet vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan rendelkezik-e mezőgazdasági 
haszonállattal (szarvasmarha,  sertés, juh, ló, tyúkféle, liba, kacsa, pulyka, házinyúl), illetve a 
megalakulástól számított egy éven belül szándékozik-e tartani?

 A szervezet vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódóan van-e (illetve megalakulástól számított 
egy éven belül várhatóan  lesz-e) használatában akár saját tulajdonú, akár bérelt mezőgazdasági 
rendeltetésű terület (szántó, kert, gyümölcsös, szőlő,  gyep, erdő, nádas, halastó)?
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15.

14.

13.

igen (1) ,  nem (2)


