FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Telefon: 345-6000

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

Nyilvántartási szám:

Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok
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MEGSZŰNÉSI JELENTÉS A LAKÓÉPÜLETEKRŐL ÉS LAKÁSOKRÓL
2019.
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: külön kormányrendeletben kijelölt elsőfokú építésügyi hatóságok

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

Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

###

Megye:

Neve:
Címe:

út,
utca,
tér

város,
község

hsz.

Beérkezési határidő: folyamatos (a megszűnés tényének megállapítását követő hónap közepéig)

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen:
http://www.ksh.hu/elektra_postalada
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!

0

0

törzsszám
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#HIÁNYZIK

statisztikai főtevékenység

megye

ÉTDR iratazonosító:
ÉTDR azonosító:

MEGSZŰNÉSI
JELENTÉS

Az adatlap sorszáma

IR –

#####

Megye:

1. A jelen eljárásban megszűnt lakások száma (db)
A megszűnt épület, lakás helye

2.

irsz.

település (város, község)

kerület (Bp.)

településrész neve

közterület neve

közterület jellege (utca, tér, stb.)

házszám

3.

helyrajzi szám

épület

A megszűnt épület, lakás helye a településen belül

lépcsőház

1 Belterület

földszint, emelet

ajtó

3 Külterület

A megszűnés oka
4.

1 Avulás

2 Elemi csapás

3 Településrendezés

5 Lakás műszaki megosztása

4 Lakásépítés

6 Lakásösszevonás

7 Egyéb

1 Önkormányzati
5.

A megszűnt lakások tulajdoni jellege szerint

tulajdonú lakások száma

2 Magán3 Egyéb

6.

7.

A megszűnt épület (lakás) építésének éve
1 –1899; 2 1900–1919; 3 1920–1944; 4 1945–1960; 5 1961–1980; 6 1981–2000; 7 2001–
A megszűnt épület (lakás) falazata
1 Vályog 2 Fa 3 Terméskő 4 Tégla
8 Panel

8.

6 Blokk, öntött beton

7 Bauxitbeton

9 Egyéb, vegyes

A megszűnt épület jellege
11 Egylakásos lakóépület
14 Közösségi lakóépület

9.

5 Beton falazóelem

12 Kétlakásos lakóépület

13 Három és annál több lakásos lakóépület

30 Nem lakóépület 40 Épületrész megszűnése

A megszűnt lakóépület szintjeinek száma

(00) földszint . . . . . . . . . . . . . . emelet

Csak egész épület megszűnése esetén kell kitölteni!
A megszűnt lakások
nagysága
(szobák
száma)

száma
(db)

összes
helyiségeinek
száma

összes
alapterülete
(m2)

1

2

3

felszereltsége
4

10. 1 szoba
főző-

11. 2 szoba
12. 3 szoba

5

mosdó, zuha- fürdőnyozó- szobával

helyiséggel

13. 4 szoba

6

7

WCvel

8

házi
vezevíztékes
vezegáz-zal
tékkel

ellátott

14. 5 szoba
15.

lakások száma

6 és több
szoba

16. Összesen

0

0

0

9

10

11

12

közközműüzemi házi
ves
víz- csator- csatorveze- nával na hálótékkel
zatba
bekapcsolt

