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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Telefon: 345-6000
Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok
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JELENTÉS A MÉDIASZOLGÁLTATÁSRÓL
2017
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a
hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Adatszolgáltatók: televízió és rádió műsorszolgáltatók

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

út,
utca,
tér

Címe:
város
község

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő április 15.

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:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu
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nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

hsz.
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A gazdasági szervezet adatai:

0

törzsszám

#HIÁNYZIK

statisztikai
főtevékenység
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megye

1. A műsorszolgáltatás főbb adatai
Megnevezés

Éves adásidő/műsoridő/perc

a

b

Összes adásidő
ebből:

nem műsoridő (mérőjel, szünetjel stb.)
képújság

Összes műsoridő
ebből:

0

magyar
német
szlovák
szerb
nyelvű

horvát
román
angol
francia
egyéb
Összes műsoridőből:

élő adás, premier
ismétlés

A műsorszolgáltató:

A műsorszolgáltató:

1. országos
2. regionális
3. helyi

1. közszolgálati
2. kereskedelmi
3. közműsorszolgáltató

2. Műsorszolgáltatásban foglalkoztatottak száma
(átlagos állományi létszám, fő)

Funkciók (beosztás) szerint

a

Nem teljes munkaidőben alkalmazásban állók,
Teljes
valamint a szermunkaidőben
vezet tevékenyalkalmazásban
ségében résztállók *
vevő egyéb
foglalkoztatottak
**
b

c

Ebből:
nők

Összesen

d

e

Műszaki és technikai

0

Műsortervezés

0

Gyártás, műsorszerkesztés

0

Hírek

0

Értékesítés, marketing

0

Adminisztratív

0

Egyéb
0

Összesen

0

0

0

* Idetartozik az a munkavállaló, aki a szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, folyamatos foglalkoztatás mellett (legalább hat
egymást követő munkanap) munkadíj ellenében munkavégzésre kötelezett, valamint a munkaszerződése vagy munkavégzésre irányuló
megállapodása alapján teljes munkaidősnek tekinthető. (Általában napi 8 óra munkavégzés.) Ideértendő a vállalkozásban személyesen
közreműködő vállalkozó vagy tulajdonos, amennyiben személyes közreműködése teljes munkaidősnek tekinthető, továbbá ennek ellenértékeként
legalább a minimálbér időarányos részének megfelelő munkadíjban részesül.
** Idetartoznak a szervezet tevékenységében aktívan és folyamatosan (legalább 6 egymást követő munkanapig) résztvevő további munkavállalók:
részmunkaidőben alkalmazásban állók, a havi 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak, továbbá azok a dolgozó tulajdonosok, akik a
minimálbér munkaidő arányos részénél alacyonyabb munkadíjban részesülnek.**
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A gazdasági szervezet adatai:

0

0

#HIÁNYZIK

törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye
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3/a. A műsoridő részletezése műsorkategóriák és
a műsor származási helye szerint
Éves műsoridő (perc)
Sor-

Műsortípus, műsorkategória

szám
a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ebből a műsor származási helye
egyéb európai
Magyarország
ország

összesen
b

Nem zenés fikció, dráma, irodalom összesen
1.1. Sorozat, folytatásos
1.2. Mozifilm
1.3. TV-film, TV-játék
1.4. Színházi közvetítés
1.5. Gyermekműsor
1.6. Egyéb
Nem zenés szórakoztatás összesen
2.1. Játék, vetélkedő, talk-show
2.2. Egyéb
Zene összesen
3.1. Opera, balett, egyéb komolyzene
3.2. Operett, musical
3.3. Pop, rock, jazz
3.4. Népzene, néptánc, magyarnóta
3.5. Egyéb
Sport összesen
4.1. Sportközvetítés
4.2. Egyéb (sporthírek, sportmagazin)
Hírek, aktuális, politika, gazdaság
5.1. Hírek (körzeti is)
5.2. Aktuális politikai, gazdasági műsor
5.3. Egyéb
Információ összesen
6.1. Információk, szolgáltató műsorok
6.2. Időjárásjelentés
6.3. Egyéb
Művészet, tudomány, kultúra összesen
7.1. Művészeti, kulturális hírek, magazinok
7.2. Tudományos, ismeretterjesztő műsorok
7.3. Egyéb
Oktatás összesen
8.1. Iskolai oktatáshoz kapcsolódó
8.2. Egyéb (felnőtt oktatás, távoktatás,
nyelvoktatás)

c

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Vallás összesen
Egyéb, máshová be nem sorolható műsor összesen
10.1.Hirdetések, reklám, árubemutató
10.
10.2.Televíziós vásárlás (teleshopping)
10.3.Egyéb (bemondó, műsorismertetés stb.)
MINDÖSSZESEN
11.
ebből: saját gyártású
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A gazdasági szervezet adatai:

0

0

#HIÁNYZIK

törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye
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3/b. A műsoridő részletezése műsorkategóriák és
a műsor származási helye szerint
Éves műsoridő (perc)
Sor-

Műsortípus, műsorkategória

szám
a

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ebből a műsor származási helye
egyéb európai
Magyarország
ország

összesen
b

Nem zenés fikció, dráma, irodalom összesen
1.1. Sorozat, folytatásos
1.2. Rádiójáték
1.3. Színházi közvetítés
1.4. Gyermekműsor
1.5. Egyéb
Nem zenés szórakoztatás összesen
2.1. Játék, vetélkedő, talk-show
2.2. Egyéb
Zene összesen
3.1. Opera, balett, egyéb komolyzene
3.2. Operett, musical
3.3. Pop, rock, jazz
3.4. Népzene, néptánc, magyarnóta
3.5. Egyéb
Sport összesen
4.1. Sportközvetítés
4.2. Egyéb (sporthírek, sportmagazin)
Hírek, aktuális, politika, gazdaság
5.1. Hírek (körzeti is)
5.2. Aktuális politikai, gazdasági műsor
5.3. Egyéb
Információ összesen
6.1. Információk, szolgáltató műsorok
6.2. Időjárásjelentés
6.3. Egyéb
Művészet, tudomány, kultúra összesen
7.1. Művészeti, kulturális hírek, magazinok
7.2. Tudományos, ismeretterjesztő műsorok
7.3. Egyéb
Oktatás összesen
8.1. Iskolai oktatáshoz kapcsolódó
8.2. Egyéb (felnőtt oktatás, távoktatás,
nyelvoktatás)

c

d

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.

Vallás összesen
Egyéb, máshová be nem sorolható műsor összesen
10.1.Hirdetések, reklám, árubemutató
10.
10.2.Televíziós vásárlás (teleshopping)
10.3.Egyéb (bemondó, műsorismertetés stb.)
MINDÖSSZESEN
11.
ebből: saját gyártású
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A gazdasági szervezet adatai:

0

0

####

törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye
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4. A műsorszolgáltató pénzügyi adatai
Összeg (1000 Ft)

Megnevezés
a

b

Bevételek
Állami támogatás
Nettó reklámbevétel
Szponzoroktól származó bevétel
Műsorértékesítés
Televíziós vásárlás (teleshopping)
Egyéb bevétel
0
Kiadások
Műsorgyártási kiadás
Műsorvásárlási kiadás
Műsorszolgáltatás működési költsége
Műsorszórási díj
Frekvenciadíj
Műsorszolgáltatási díj
Értékesítési és marketingköltségek
Általános és adminisztratív költségek
Tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenése
Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése
Egyéb költségek
0
foglalkoztatottakra fordított kiadás
0

Beruházások
Ingatlanok (épület)
Műszaki berendezések (gépek stb.)
Immateriális javak (műsorjogok stb.)
A bevételek és kiadások mezőkben a műsorszolgáltató teljes bevételét, illetve kiadását szerepeltetni kell, tehát nem csak a kérdőívben
nevesített kiadások és bevételek összegét. A nem nevesített költségelemeket az egyéb kategóriákban kérjük összesíteni.

5. Nemzetközi kereskedelem
Összeg (1000 Ft)

Licensz és vetítési jogdíj
Bevétel (export)
Kiadás (import)

6. Saját filmgyártási tevékenység
Megnevezés

száma (db)

a

b

Szórakoztató filmek (TV-film, TV-sorozat stb.)
Animációs filmek
Dokumentumfilmek

5

Elkészült filmek
műsoridő órában
c

