FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Nyilvántartási szám:
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.
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hó

Adatszolgáltatók: tehéntej felvásárlásával és/vagy feldolgozásával foglalkozó
valamennyi gazdasági szervezet

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 2011/142/EU, 2005/288/EK, 97/80/EK határozatokra, valamint a 96/16/EK, 2003/107/EK irányelvekre.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

út,
utca,
tér

Címe:
város
község

Az adatszolgáltató típusa:

(a mellékelt kódjegyzék szerint)

Ha "egyéb" (90) akkor kérjük, nevezze meg:

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 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
év

hó

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.

0

A gazdasági szervezet adatai:

0

törzsszám

1
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####

statisztikai főtevékenység megye

Tehéntej és tejszín felvásárlása, beltartalmi jellemzők

Termékjel

Megnevezés

a

b

Mérték- Mezőgazdasági termelőtől
egyfelvásárolt mennyiség
ség
c

3018 Tehéntej, nyers

liter

6113 Tejszín

kg

d

Termékjel
a

0

százalék (1 tizedessel)
f

0,0%

0,0%

Tehéntej alapú feldolgozott tejtermékek termelése
Megnevezés

Mértékegység

Termelt mennyiség

b

c

d

6101 Kezelt tej

liter

6113 Tejszín

kg

6116 Savanyított tejtermék

kg

6121 Sűrített tejtermék

kg

6125 Tejszínes tejpor (zsírtartalom ≥ 42%)

kg

6126 Teljes tejpor (26% ≤ zsírtartalom < 42%)

kg

6127 Részben fölözött tejpor (1.5% < zsírtartalom < 26%)

kg

6128 Fölözött tejpor (zsírtartalom ≤ 1.5%)

kg

6131 Vaj (80% ≤ zsírtartalom ≤ 90%)

kg

6132 Olvasztott vaj és vajolaj

kg

6133 Egyéb sárgazsíros tejtermékek

kg

6153 Sajt (túróval)

kg

6141

Átlagos
fehérjetartalom

e

9999 Technikai összesen (oszloponként az adatok összege)
2

Átlagos
tejzsírtartalom

ebből: túró (max. 30 tömegszázalékig tartalmazhat adalékot)

kg

9999 Technikai összesen (oszloponként az adatok összege)
3
Sorszám

Egyéb adatok

Megnevezés

a

1
2

0

b

Nyers tehéntej közvetlenül a fogyasztónak
Mezőgazdasági termelőknek visszaszállított fölözött
tehéntej és író

Mértékegység

Összes mennyiség

c

d

százalék (1 tizedessel)
e

f

liter

Tehéntej és tejszín ömlesztve vagy 2 literes, ill. annál nagyobb
tárolási egységekben történő belföldi értékesítés

liter

4

Tehéntej és tejszín ömlesztve vagy 2 literes, ill. annál
nagyobb tárolási egységekben történő exportja

liter

ebből: EU tagállamba

Átlagos
fehérjetartalom

liter

3

5

Átlagos
tejzsírtartalom

liter

0
0,0%
9999 Technikai összesen (oszloponként az adatok összege)
Amennyiben a tehéntej felvásárlási és/vagy feldolgozási tevékenységet megszüntette és a berendezéseit
értékesítette, üzemeltetésre átadta, kérjük közölje az előző oldal megjegyzés rovatában az új üzemeltető
nevét és címét.
2

0,0%

