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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
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2017. negyedév

###
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község

Nyilvántartási szám: 

1957

út, 
utca, 
tér

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1011  Budapest, Fő u. 44-50.

A HÍRKÖZLÉSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZETEK 
GAZDÁLKODÁSÁT JELLEMZŐ ADATOK

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

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

alapján kötelező

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 808/2004/EK és a 847/2007/EK rendelete alapján történik.

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

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

Adatszolgáltatók: hírközlési tevékenységet végző szervezetek, valamint a Magyar 
Posta Zrt.

e-mail címe

e-mail címeneve
A kitöltő adatai

telefonszáma



A gazdasági szervezet adatai: 0 1957

Sor-
szám Érték (ezer Ft)

a c

01
02 Ebből: vagyoni értékű jogok
03
04 Ebből: ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
05 műszaki berendezések, gépek, járművek
06 beruházások, felújítások
07
08 Ebből: saját alapítású vagy más szervezetbe bevitt: állami vagyon
09 saját  vagyon
10 0

11 
12 
13 Ebből: vevőkkel szembeni követelések (könyv szerinti)
14            ezen belül: lejárt határidejű követelések
15 Ebből: 90 napon túli követelések
16 vevőkkel szembeni elkönyvelt értékvesztés összege (pozitív előjellel 

kérjük)
17 
18 
19 0

20 
21 Ebből: állami vagyon
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 0
29 Ebből: hátrasorolt kötelezettségek
30 hosszú lejáratú kötelezettségek
31         ebből: hitelek és kölcsönök
32 rövid lejáratú kötelezettségek
33         ebből: hitelek és kölcsönök
34         kötelezettségek szolgáltatásból (szállítók)
35 
36 
37 ezen belül: adó
38                      társadalombiztosítás
39                      közüzemi
40                      szállítók
41 

195717

1. Működési adatok

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

FORGÓESZKÖZÖK

1.1. Működési adatok a tárgynegyedévben (tárgyidőszak végi adatok)

      Immateriális javak

      Tárgyi eszközök

      Befektetett pénzügyi eszközök

      Befektetett eszközök összesen (01+03+07)

Megnevezés

b

      Készletek
      Követelések (könyv szerinti)

      Értékpapírok

      Tőketartalék

      Pénzeszközök
      Forgóeszközök összesen (11+12+17+18)

      Jegyzett tőke

      Tőkemozgás (emelés + ; leszállítás -)

ESZKÖZÖK FORRÁSA

2

      Ebből: lejárt határidejű kötelezettségek

      Tőkeemelésből külső forrás

Saját tőke az év végén (csak a IV. negyedévben kell kitölteni)

      Lekötött tartalék
      Céltartalék
      Kötelezettségek (29+30+32)

Ebből: külföldi tőke

Ebből: 90 napon túli kötelezettségek

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



0 1957

Sor-
szám Érték, ezer Ft

a c

01 0
02
03
04
05
06 0
07

08

09

10
11
12
13
14
15
16
17

18

19
20

21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37 Költségvetési támogatás


38 Ebből: rádió műsorszórás


39 Ebből: televízió műsorszórás


40 Önkormányzati támogatás


41 Ebből: rádió műsorszórás


42 Ebből: televízió műsorszórás


43 Egyéb támogatás


44 Támogatás összesen (37+40+43)
 0

45 Ebből: az értékesítés nettó árbevételébe beszámító támogatás


195717

Műholdas műsorelosztás TESZOR 61.30.20
Vezeték nélküli műsorelosztás TESZOR 61.20.50

Ebből: Egyéb távközlés
  Egyéb távközlés TESZOR 61.90.10

3

A gazdasági szervezet adatai:

Pénzforgalmi szolgáltatás

Megnevezés

b

Műholdas távközlés (kivéve: műholdas műsorelosztás) TESZOR 61.30.10
Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás TESZOR 61.20.49

Ebből: Műsorelosztás
ezen belül: Vezetékes műsorelosztás, alapcsomag TESZOR 61.10.51

Vezetékes műsor elosztása, választható csomag TESZOR 61.10.52
Vezetékes műsorelosztás igénybevételeként fizetendő TESZOR 61.10.53

Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton TESZOR 61.20.41
Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton TESZOR 61.20.42

Mobil szöveges üzenetszolgáltatások TESZOR 61.20.13
Mobil adatszolgáltatás (kivéve a szöveges üzenetszolgáltatást) TESZOR 61.20.14

Vezeték nélküli távközlési közvetítői szolgáltatás TESZOR 61.20.20
Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton TESZOR 61.20.30

Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton TESZOR 61.10.30
Vezetékes távközlő összekapcsolás és hozzáférés TESZOR 61.10.20
Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás TESZOR 61.10.49

Ebből: Vezeték nélküli távközlés
ezen belül:    Magánhálózati szolgáltatás vezeték nélküli távközlő hálózaton
                     TESZOR 61.20.11

Mobil hangszolgáltatások TESZOR 61.20.12

Ebből: aktivált saját teljesítmény értéke
Hírközlési tevékenység nettó árbevétele összesen (07+17+28+34)

Ebből: Vezetékes távközlés
ezen belül: Helyhez kötött telefonszolgáltatás (hozzáférés és használat 
                     biztosítása) TESZOR 61.10.11 

Helyhez kötött telefonszolgáltatás (kiegészítő hívásszolgáltatás biztosítása) 
TESZOR 61.10.12

TÁMOGATÁS

Keskenysávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton TESZOR 61.10.42
Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton TESZOR 61.10.43
Magánhálózat vezetékes távközlő hálózaton TESZOR 61.10.13
Gerinchálózati internetszolgáltatás TESZOR 61.10.41

BEVÉTEL

1.2. Működési adatok 2017. január 1-jétől a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)

Üzemi (üzleti) bevétel összesen (02+04+05)
Ebből: értékesítés nettó árbevétele

ezen belül:   exportértékesítés
Ebből: egyéb bevételek

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



1957

Sor-
szám Érték, ezer Ft

a c

46 0

47 anyagjellegű ráfordítások

48 anyagköltség

49 ebből: energiaköltség

50 igénybe vett szolgáltatások értéke

51 eladott áruk beszerzési értéke (ELÁBÉ)

52 eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

53 személyi jellegű ráfordítások

54 bérköltség

55 bérjárulékok

56 értékcsökkenési leírás

57 egyéb ráfordítások

58 ezen belül: adók, illetékek, hozzájárulások összege

59 

60 

Vezetékes hívások 
végződtetéséért kapott 

árbevétel

Mobilhívások 
végződtetéséért kapott 

árbevétel

a c d
01

02

03

04 0 0 

195717

A gazdasági szervezet adatai:

Megnevezés

b

1.2.folyt.  Működési adatok 2017. január 1-jétől a tárgyidőszak végéig (göngyölt adatok)
FIGYELEM! A 01–61. sorok 2017. jan. 1-jétől az adott tárgyidőszak végéig göngyölt adatokat tartalmazzanak.

RÁFORDÍTÁS
Üzemi (üzleti) ráfordítás összesen (47+53+56+57)

A táblázatban a Számviteli törvénynek megfelelően értelmezett adatokat kell szerepeltetni. (2000. évi C. törvény) a számvitelről

ebből:

ebből:

2. Vezetékes és mobilhívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatótól kapott árbevétel (tárgyidőszak 
végéig gyöngyölt adatok)

Sor-
szám

EREDMÉNY

Pénzügyi műveletek eredménye

Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (üzemi (üzlei) bevétel - üzemi (üzleti) ráfordítás)

Ebből:

Összesen

Érték, ezer Ft

Megnevezés

4

A 2. táblázatban a más távközlési szolgáltatótól a hívásvégződtetésért kapott nettó árbevételt kell megadni. 
Hívásvégződtetés forgalmi szolgáltatás: hálózati szolgáltatás, a hívás továbbítása az összekapcsolási pontról a hívott előfizető hozzáférési pontjára.

b
Vezetékes hálózat felől átvett hívás

Mobilhálózat felől átvett hívás

Nemzetközi hálózat felől átvett hívás

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



1957

Vezetékes hívások 
végződtetéséért 

fizetett díj

Mobilhívások 
végződtetéséért 

fizetett díj

a c d

01

02

03

04 0 0

Sor-
szám Érték, ezer Ft 

a c

01

Sor-
szám Érték, ezer Ft 

a c

01

195717

A gazdasági szervezet adatai:

        (2017. jan. 1-jétől a tárgyidőszak végéig göngyölt adatok)

        (2017. jan. 1-jétől a tárgyidőszak végéig göngyölt adatok)

Megnevezés 

b

Megnevezés 

b

3. Díjtételek

3.1. Vezetékes és mobilhálózatról indított hívások végződtetéséért más távközlési szolgáltatónak fizetett díj

Az internet-szolgáltatás helyhez kötött telefonhálózaton keresztül történő nyújtása esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás díjának egy
hányadát az elektronikus hírközlési szolgáltató átadja az internet-szolgáltatónak vagy a közvetítő szolgáltatónak. Ebben a táblázatban az átadott
díjösszeget kell szerepeltetni. A táblázatban a tárgyidőszak végéig göngyölt adatokat kell megadni.

3.2. Távközlési szolgáltató által, internet-szolgáltatóknak átengedett díjak

Internet-szolgáltatás forgalmából származó, díjmegosztás keretében átengedett bevétel

Érték, ezer Ft 

Sor-
szám Megnevezés 

        (2017. jan. 1-jétől a tárgyidőszak végéig göngyölt adatok)

5

b

Vezetékes hálózat felé átadott hívás

Mobilhálózat felé átadott hívás

Nemzetközi hálózat felé átadott hívás

Összesen

Internet-szolgáltató díjmegosztás keretében kapott bevétele

A hívás végződtetéséért kapott és a fizetett díjak összegének helyes megadására nagy figyelmet kérünk fordítani. 
A 2.,3.1. táblázatokban közölt értékek pontosan fedjék le a hármas tagolású megbontás (vezetékes, mobil- és
nemzetközi hálózatok) szerinti forgalomhoz kapcsolódó szolgáltatások tényleges bevétel-, ill. költségadatait.

Az internet-szolgáltatás helyhez kötött telefonhálózaton keresztül történő nyújtása esetén az elektronikus hírközlési szolgáltatás díjának egy
hányadát az elektronikus hírközlési szolgáltató átadja az internet-szolgáltatónak vagy a közvetítő szolgáltatónak. Ebben a táblázatban az internet-
szolgáltatóknak kell szerepeltetniük a részükre átengedett díjösszeget.

3.3. Internet-szolgáltató részére, távközlési szolgáltatóktól kapott díjak

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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saját forrásból nemzetközi 
pályázatok*

egyéb idegen 
forrásból**

a c d e f

01 épületek és egyéb építmények

02 belföldi és import gépek, berendezések

03 egyéb

04 összesen (01+02+03) 0 0 0 0

05 mobil távbeszélő szolgáltatásra

06 fix távbeszélő szolgáltatásra

07 kapcsolóberendezések (távbeszélő és egyéb)

08 hálózati bázisállomások és vezérlőik

09 hálózati nyomvonalas átviteli eszközök

10 

11 mobil távbeszélő szolgáltatásra

12 fix távbeszélő szolgáltatásra

Sor-
szám

Átlagos 
statisztikai 
állományi 
létszám

(fő)

Munkaviszon
yból eredő 

összes 
kereset
(ezer Ft)

a c d

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10 0 0

11

12
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A gazdasági szervezet adatai:

Ebből 
(04-ből):

Ebből:

Ebből:

5. Munkaügyi adatok  (2017. jan. 1-jétől a tárgyidőszak végéig göngyölt adatok)

Megnevezés

Figyelem! A táblázat "c" oszlopában az év elejétől a tárgyidőszak végéig számított átlagos létszámadat, a "d" oszlopban az év elejétől a 
tárgyidőszak végéig számított összesített kereset adat egész számban szerepeljen.

szellemi foglalkozású összesen

  Ebből: eladás és marketing területén foglalkoztatottak

6

A kifizetett végkielégítés összege

Egyéb foglalkoztatottak

* Nemzetközi pályázatok útján biztosított pénzügyi forrásból.
** Bankhitelből vagy belföldi pályázatok révén rendelkezésre álló összeg.

4. Beruházási adatok  (2017. jan. 1-jétől a tárgyidőszak végéig göngyölt adatok)

b

Beruházás 
teljesítmény- 

értéke

Megnevezés

b

Összesen
(ezer Ft)

Ebből:Sor-
szám

Ebből: havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak

Üzembe helyezett beruházások értéke

Az elbocsátottak száma

Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak

ezen belül: fizikai foglalkozásúak

Teljes munka-
időben 

alkalmazás-
ban álló

fizikai foglalkozású összesen

Ebből: hálózatépítő

Állományba nem tartozók

A szervezet tevékenységében résztvevők összesen (01+03+05+08+09)

törzsszám megystatisztikai
főtevékenység
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