
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő április 30.

Küldendő: a KSH Életminőség statisztikai főosztályának Telefonszám: 1/345-6516
Levelezési cím: 1525 Budapest Pf. 51. Fax-szám: 1/345-6379
E-mail cím: Renata.Nagy@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:

beosztása telefonszáma

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)

 perc

e-mail címe
A kitöltő adatai

út,
utca,
tér

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

neve

neve

Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címe

Telefon: 1/345-6000
  Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
telefonszámabeosztása

Adatszolgáltatók: önkéntes nyugdíjpénztárak tagjai

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.

JELENTÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK TAGJAIRÓL 
2019

város
község

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 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 Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Nyilvántartási szám: 
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ÉRTELMEZÉS KARAKTEREK 
SZÁMA KÓD

01 Törzsszám A pénztár törzsszáma 8 pld. 12345678

02 A pénztártag születési éve Év 4 pld. 1975

03 A pénztártag neme Férfi/Nő 1 F/N

04 A pénztártag állampolgársága Ország 2 EU kód

05 A pénztártag tartózkodási helye (megye) Megye, főváros 2 KSH kód

06 A pénztártag tagsági viszonyának kezdete a jelentést küldő pénztárnál (év, hónap) Év, hónap 6 pld. 200211

07 A pénztári befizetések összesen [Ft] A tárgyév során 9 –

08 A pénztári befizetésekből (07. mező) a pénztártag által befizetett rész [Ft] A tárgyév során 9 –

09 A pénztártag számára történő egyösszegű kifizetések [Ft] A tárgyév során 9 –

10 A pénztártag számára kifizetett járadék [Ft] A tárgyév során 9 –

11 A tagsági viszony megszűnésének hónapja (hónap) A tárgyévben 2 pld. 06

12 Fedezeti céltartalék a pénztártag egyéni számláján [Ft] A tárgyév I. 1-jén 9 –

13 Fedezeti céltartalék a pénztártag szolgáltatási számláján [Ft] A tárgyév I. 1-jén 9 –

14 Fedezeti céltartalék a pénztártag egyéni számláján [Ft] A tárgyév XII. 31-én 9 –

15 Fedezeti céltartalék a pénztártag szolgáltatási számláján [Ft] A tárgyév XII. 31-én 9 –

16 A járadékszolgáltatás kezdete (év, hónap) Ha már járadékos 6 pld. 199903

17 A tag szolgáltatási számláján lévő összeg a járadékszolgáltatás kezdetekor [Ft] Ha már járadékos 9 –

18 A pénztártag kezdő járadékának évesített összege [Ft] Ha már járadékos 9 –
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