
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő június 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:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

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: 

1846
SZÉKHELY ÉS TELEPI  ADATOK

2017

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

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.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik 
figyelemmel a 275/2010/EU, 696/93/EGK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK és a 177/2008/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

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)

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc



A gazdasági szervezet adatai:

TELEPI ADATOK

Valamennyi telepről (az elkülönített székhelyről is) kérjük kitölteni.
A telep azonosítója: megnevezése:
címe:

külföldi fióktelep: igen (1) – nem (2) A külföldön lévő telep külföldön társasági adóbevallás benyújtására kötelezett-e?

működésének (nyitva tartásának) jellege: állandó (1) – idényjellegű (2) működési állapot kódja dec. 31-én:

tulajdoni állapot: saját (1), bérelt (2), egyéb (3)

működés kezdete (év/hó): vége (év/hó):

ténylegesen folytatott főtevékenységének F=főtevékenység
M= másodlagos tevékenység
K= kiegészítő tevékenység

tevékenységében részt vevők

A telep azonosítója: megnevezése:
címe:

külföldi fióktelep: igen (1) – nem (2) A külföldön lévő telep külföldön társasági adóbevallás benyújtására kötelezett-e?

működésének (nyitva tartásának) jellege: állandó (1) – idényjellegű (2) működési állapot kódja dec. 31-én:

tulajdoni állapot: saját (1), bérelt (2), egyéb (3)

működés kezdete (év/hó): vége (év/hó):

ténylegesen folytatott főtevékenységének F=főtevékenység
M= másodlagos tevékenység
K= kiegészítő tevékenység

tevékenységében részt vevők

A telep azonosítója: megnevezése:
címe:

külföldi fióktelep: igen (1) – nem (2) A külföldön lévő telep külföldön társasági adóbevallás benyújtására kötelezett-e?

működésének (nyitva tartásának) jellege: állandó (1) – idényjellegű (2) működési állapot kódja dec. 31-én:

tulajdoni állapot: saját (1), bérelt (2), egyéb (3)

működés kezdete (év/hó): vége (év/hó):

ténylegesen folytatott főtevékenységének F=főtevékenység
M= Másodlagos tevékenység
K= kiegészítő tevékenység

tevékenységében részt vevők

Kérdőívek közötti összefüggések:

A mutató NEM 
tartalmazhatja a 

bérjárulékot!

1) Az " éves átlagos állományi létszám" külföldi fióktelepek nélküli telepek  összesített adatának  meg kell egyezni (ugyanazon időszakra szóló) 2241  OSAP számú kérdőív "a 
szervezet tevékenységében részt vevők áltagos állományi létszámá"-val a mindkét kérdőív kitöltésére kötelezett szervezetek esetén.

3) Az " éves átlagos állományi létszám"  esetében a megyei és megyei jogú városok összesített adatának  meg kell egyezni (ugyanazon időszakra szóló) 2241 OSAP számú 
kérdőív  területi (telepi) lapjainak területi egység kód szerinti "a szervezet tevékenységében részt vevők áltagos állományi létszám" adatával a mindkét kérdőív kitöltésére kötelezett 
szervezetek esetén.                                                                                                                  2

igen (1) – nem (2) 

Telepek összesen (létszám ill. bérköltség és személyi jell. egyéb kifizetés) 

Csak akkor "Igen" ha az adott külföldi telep vállalkozási tevékenysége után a 
magyarországi székhelyű vállalkozás külföldön lévő telephelye után külföldön 
társasági adóbevallás benyújtására kötelezett. (részletesen ld. útmutatóban)

házszám épület emelet

9999 sor

oszág-
kód

irányítószám település neve település 
kódja

lépcsőház

megnevezése

emelet

település 
kódja

hrsz.

Külföldi fióktelepek nélküli Telepek összesen (létszám ill. bérköltség és személyi jell. egyéb kifizetés) 9998 sor

bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés ezer Ft

igen (1) – nem (2) 

épület ajtóházszám

lépcsőház ajtó

egyéb cím

oszág-
kód

egyéb cím

megnevezése

működik (1), szezonális okból működése szünetel (2), 
működését egyéb (nem szezonális) okból szünetelteti 
(3), megszűnt, más üzemeltetőnek való átadás nélkül 
(4), megszűnt, más üzemeltetőnek átadva (5)

hrsz.emelet

közterület neve

oszág-
kód

irányítószám település neve közterület jellegeközterület nevetelepülés 
kódja

1846

éves átlagos állományi létszáma, fő

kódja

2) A " bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés"  külföldi fióktelepek nélküli telepek összesített adatának  meg kell egyezni (ugyanazon időszakra szóló) 2239 OSAP számú 
kérdőív "T/3. táblájában a" bérköltség" és a "személyi jellegű egyéb kifizetések" összegének értékével a mindkét kérdőív kitöltésére kötelezett szervezetek esetén.

éves átlagos állományi létszáma, fő bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés ezer Ft

irányítószám település neve

házszám épület lépcsőház

kódja

jellege

közterület neve

közterület jellege

igen (1) – nem (2) 

működik (1), szezonális okból működése szünetel (2), 
működését egyéb (nem szezonális) okból szünetelteti 
(3), megszűnt, más üzemeltetőnek való átadás nélkül 
(4), megszűnt, más üzemeltetőnek átadva (5)

éves átlagos állományi létszáma, fő bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés ezer Ft

működik (1), szezonális okból működése szünetel (2), 
működését egyéb (nem szezonális) okból szünetelteti 
(3), megszűnt, más üzemeltetőnek való átadás nélkül 
(4), megszűnt, más üzemeltetőnek átadva (5)

megnevezése

jellege

kódja jellege

ajtó

közterület jellege

hrsz. egyéb cím

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye
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