
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:  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

év hó nap

Az adatszolgáltatással kapcsolatos szöveges megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:   perc

A kitöltő adatai
telefonszáma

beosztása telefonszáma

neve

Megjegyzés

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

#####

Köszönjük az együttműködésüket! 100717

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.

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

e-mail címe

e-mail címe

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

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  IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

2017. hó
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Telefon

1/345-1132

1/345-6275 agnes.kovacs@ksh.hu

1/345-6361 aniko.nemes@ksh.hu

1/345-1269 andrea.nagy@ksh.hu

1/345-6929

1/345-6566 tamas.kovacs@ksh.hu

1/345-6362 zoltanne.bozser@ksh.hu

1/345-6362 zoltanne.bozser@ksh.hu

1/345-6362 zoltanne.bozser@ksh.hu

1/345-6361 aniko.nemes@ksh.hu

1/345-6566 tamas.kovacs@ksh.hu

1/345-1132 jozsef.koos@ksh.hu

1/345-6929 maria.kiraly@ksh.hu

1/345-6721

A kérdőív kitöltésével kapcsolatban informatikai segítséget kaphat:
Telefon: 06-80-200-766 (zöld szám)
Internet: http://elektra.ksh.hu

100717

Főosztályvezető helyettes:
Schindele Miklós miklos.schindele@ksh.hu

2

2800–2899 Gép, gépi berendezés gyártása Kovács Tamás

2900–3399 Közúti, egyéb gépjármű 
gyártása; Bútorgyártás; Egyéb 
feldolgozóipari tevékenység; Ipari gép, 
berendezés, eszköz javítása 

Koós József

3500–3900 Villamosenergia-, gáz-, 
gőzellátás, légkondicionálás; Vízellátás; 
Szennyvíz gyűjtése, kezelése; 
Hulladékgazdálkodás  

Király Mária

2500–2599 Fémfeldolgozási termék 
gyártása Bozsér Zoltánné

2600–2699 Számítógép, elektronikai, optikai 
termék gyártása Bozsér Zoltánné

2700–2799 Villamos berendezés gyártása Nemes Anikó 
Judit

1900–2229 Kokszgyártás, kőolaj-
feldolgozás; Vegyi anyag, -termék gyártása; 
Gyógyszergyártás; Gumi-, műanyag termék 
gyártása 

Király Mária maria.kiraly@ksh.hu

2300–2399 Nemfém ásványi termék 
gyártása Kovács Tamás

2400–2499 Fémalapanyag gyártása Bozsér Zoltánné

1000–1299 Élelmiszer, ital, dohánytermék 
gyártása Kovács Ágnes

1300–1599 Textília, ruházati termék 
gyártása; Bőr, bőrtermék, lábbeli gyártása

Nemes Anikó 
Judit

1600–1899 Fafeldolgozás; Papír, 
papírtermék gyártása; Nyomdai és egyéb 
sokszorosítási tevékenység

Nagy Andrea 
Krisztina

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy amennyiben a tárgyhónapban nem volt exportértékesítés, és az elszámolás devizában történik, akkor 
az előző havi árat korrigálni szíveskedjen az MNB havi, átlagárfolyamának a változásával!
Az árfolyam korrekcióhoz szükséges devizanem Ft értékét a http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatok-
informaciok/adatok-idosorok/vii-arfolyam  linken, a Devizaárfolyam statisztikák Excel fájlban, a Havi átlag fülön találják 
meg. Számítási mód: az adott devizanem tárgyhavi Ft értéke/előző havi Ft érték=% érték, ezzel kell felszorozni az 
előző havi átlagárat („ e"  oszlop értékét).
Ha a reprezentáns ára ±10%-kal eltér az előző havihoz képest ("g"  és "k"  oszlop), írásbeli magyarázatot 
szíveskedjen adni a kérdőív belső oldalán a termék melletti „ 10%-ot elérő árváltozás indoklása" „ l"  oszlopban! A 
kérdőív kitöltésével, reprezentánsok kiválasztásával, cseréjével kapcsolatos kérdések egyeztetésében 
készséggel állunk rendelkezésére:

Szakágazat (TEÁOR'08 szerint) Ügyintéző e-mail cím

0500–0999 Bányászat, kőfejtés Koós József jozsef.koos@ksh.hu
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A gazdasági szervezet adatai: ######## 1007

 hónapról

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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