
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:
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Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő 25. nap

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),

év hó nap

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

JELENTÉS AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ VEZETÉK 
NÉLKÜLI INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI PONTOKRÓL

2020. negyedév

Megjegyzés

  perc

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

út, 
utca, 
tér

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel 2012/2015. (XII.29.) Kormány határozatra.

###

város, 
község

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

1011  Budapest, Fő u. 44-50.

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

kötelező.

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Nyilvántartási szám: 

2446

Adatszolgáltatók: települési önkormányzatok

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.
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https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


A gazdasági szervezet adatai: 2446

neve
telefonszáma
e-mail-címe

2. A wifi-hálózat üzemeltetés 

igen (1) - nem (2)    

3.1. A nyilvántartásba vett wifi-eszköz 

sorszáma

  KSH tölti ki!

3.2. A wifi-hálózat üzemeltetője 

törzsszám*
Kiszervezett üzemeltetés esetén a wifi-

hálózat üzemeltetője
Megjegyzés: * a törzsszám az adószám első 8 számjegye

3.3. Működési típus**

2

1. A TÉMAFELELŐS ÖNKORMÁNYZATI KAPCSOLATTARTÓ ADATAI

Az önkormányzati kapcsolattartó

Megjegyzés: ** a használt antenna típusa

A nyilvántartásba vétel módja

Az önkormányzat által biztosított nyilvános wifi-hálózat üzemeltetés jellege

név

3. A NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI PONTOT BIZTOSÍTÓ ESZKÖZ 
ADATAI (WIFI-ESZKÖZ -- ACCESS POINT)

2. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT NYILVÁNOS ELÉRÉSŰ VEZETÉK NÉLKÜLI 
INTERNET-HOZZÁFÉRÉSI PONTOK (WIFI-PONTOK)

Történt-e változás előző tárgyidőszakhoz képest?

Az önkormányzat biztosít nyilvános wifi-hálózatot?

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

Abban az esetben, ha az adatokban változás történt, kérjük módosulóra állítani. Csak akkor lehet a változást
rögzíteni az eszköz adatlapon, ha ez az átállítás megtörtént. Ha módosulóra lett jelölve, nem lehet visszaállítani
változatlanra. Ha átállítás után derül ki, hogy mégse történt változás, kérjük változatlan adatokkal, de
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A gazdasági szervezet adatai: 2446

3.4. A wifi-eszköz területi elhelyezkedése

É ….° K ….° ….' …."

3.5. A wifi-eszköz technikai adatai

3.5.1. Wifi-eszköz

(méter)

3.5.2. Rádiós interface által támogatott szabványok 3.5.3. Használt frekvencia

Sor-
szám

01
02
03
04
05

5 GHz
egyéb

gyártója

802.11g

A wifi-eszköz

Rádiós interface által 
támogatott szabványok

igen (1) - nem (2)

A wifi-eszköz

Használt frekvencia
igen (1) - nem (2)

GPS-koordináták

02
03

2,4 GHz

3

….'

Sor-
szám

…."

Típus

hatótávolsága (ha van jelerősítővel együtt)
típusa

Típus

802.11a

házszám HRSZ

01

802.11ac

Neve Irányítószám

802.11b

közterület 

neve jellege 
(út, utca, tér stb.)

Település

802.11n

egyéb, mégpedig:

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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A gazdasági szervezet adatai:

4. A wifi-eszköz (access point) által sugarzott hálózatok adatai 

Sor-
szám

igen (1) - nem (2)

igen (1) - nem (2)

igen (1) - nem (2)

igen (1) - nem (2)

van (1) - nincs (2)

letöltés (Mbps)
feltöltés (Mbps)

Megjegyzés: ha több hálózatot biztosít a wifi-eszköz, lehetőség van több hálózati blokk beszúrására a kérdőíven.

A hálózat regisztrációhoz kötött 
A hálózat ingyenesen hozzáférhető 

4
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H
Á
L
Ó
Z
A
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A hálózat adatai

egyéb, mégpedig:

Az internetszolgáltató neve 

Qos

egyéb, mégpedig:

A kapcsolat típusa 4

2446

4. A WIFI-ESZKÖZ (ACCESS POINT) ÁLTAL SUGARZOTT HÁLÓZATOK

A wifi-eszköz (access point) által sugarzott hálózatok adatai 

A címkiosztás szabálya 2

Az internet- 
kapcsolat 

sávszélessége

Az internetkijáratot 
biztosító eszköz

Internetkijárat

Maximális feltöltés  (Mbps)

Az internetszolgáltató törzsszáma*

1  A nyilvántartásba vétel módja: 1  új; 2  módosuló; 3  törlés

A nyilvántartásba vétel módja 1

A hálózat neve (SSID) 

Többes használat esetén 
mekkora sávszélesség jut a 
wifi-hálózat számára (Qos )?

egyéb, mégpedig:

Egyéb alkalmazott biztonsági megoldás
IPSec

fix szávszéles-
ség esetén

gyártója

MAC-cím szűrése

* az adószám első nyolc számjegye.

2  A címkiosztás szabálya: 1  statikus; 2  dinamikus (DHCP)

Biztonsági megoldások 3

3  Biztonsági megoldások: 1  Nyílt hálózat (open); 2  Közös jelszó használat (WEP); 3  Közös jelszó használat (WPA-PSK (TKIP)); 4  Közös jelszó 
használat (WPA2-PSK (AES)); 5  Egyéni jelszó használat (WPA központi azonosítással (Radius szerver)); 6  Egyéni jelszó használat (WPA2 központi 
azonosítással (Radius szerver))
4  A kapcsolat típusa: 1  GPON; 2  HFC; 3  DSL; 4  Koax; 5  Mikro; 6  GSM; 7  Egyéb

Garantált feltöltés  (Mbps)

típusa
Maximális letöltés  (Mbps)
Garantált letöltés  (Mbps)

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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