
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 30.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

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 

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

  perc

neve e-mail címe

Megjegyzés

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

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

Köszönjük az együttműködésüket! 239416

A kitöltő adatai
telefonszáma

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel 
a 1893/2006/EK, 177/2008/EK, 364/2008/EK és a 696/93/EGK rendeletekre.

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

2394
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Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2394

Magánszemély gyakorolja a vállalkozás felett a hazai ellenőrzést?

statisztikai
főtevékenység

Figyelem! A kitöltési útmutató új, részletes információkat tartalmaz a 1. ponttal kapcsolatban.
Kérjük, kitöltés előtt olvassa el az erre vonatkozó információkat!

A végső ellenőrzést gyakorló egység fogalmát az útmutató tartalmazza.

(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.)

Konszolidált vállalatok 
összesített létszáma

b

törzsszám

Sorazo-
nosító

 igen (1) nem (0)

2.

1.

Sorazo-
nosító

a

Sorazo-
nosító

1.4   Kérjük, sorolja fel az Önök vállalkozása által közvetlenül irányított hazai vállalkozásokat és azok közvetetten 
irányított leányait is!

ed

a

2. NYILATKOZAT

Hozzájárul-e a szervezet felelős vezetője nevének, telefonszámának a KSH-névjegyzékben való közzétételéhez? (Lásd a
Kitöltési útmutatót!)

Neve

a

Törzsszáma

b

Kapcsolat 
vége     

(év/hónap/nap)

Sorazo-
nosító

Ország

b

1.

 igen (1) nem (0)

1.2   Ki gyakorolja a hazai ellenőrzést a vállalkozás felett?

megye

1.

1.1   Ki gyakorolja a végső ellenőrzést a vállalkozás felett, és melyik országban van a székhelye?

1.3   Kitöltő vállalkozás konszolidált adatai

Konszolidált beszámoló 
készítésre kötelezett

(igen/nem)

1. A vállalatcsoportra vonatkozó információk
Kérjük a 2016. december 31-i állapotnak megfelelően kitölteni!

2

3.

239416

A végső ellenőrzést gyakorló neve

Törzsszáma

b

a

A hazai ellenőrzést gyakorló neve

Konszoli-
dálásba 
bevont   
(igen/nem)

f

1.

Kapcsolat 
kezdete     

(év/hónap/nap)

Tulajdoni 
aránya, 

%

c
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