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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:
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Adatszolgáltatók: a termelőktől feldolgozási vagy továbbértékesítési célra
mezőgazdasági terméket vásárló vállalkozások közül az élelmiszer, ital gyártása
ágazatba és a mezőgazdasági termék nagykereskedelme alágazatba soroltak,
továbbá a megfigyelésbe bevont egyéb besorolásúak

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 138/2004/EK rendeletre.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

Címe:

út,
utca,
tér

város
község

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.

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

A kitöltő adatai
telefonszáma

e-mail címe

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:

törzsszám

0

###

statisztikai
főtevékenység

megye
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A megadott terméklista szerinti

Felvásárlás saját számlára
mennyiség

termékjel

megnevezés

a

b

érték
áfa nélkül

átlagára)
áfa nélkül

vágóállat,
darab

kg, liter, szál
(tojás 1000 db)

Ft

Ft/kg, Ft/liter,
Ft/szál,
(tojás Ft/db)

c

d

e

f

Technikai összesen

0

a) Két tizedessel

2

0

0
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