
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 15.

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

A kérdőív kitöltésére fordított idő:   perc

Köszönjük az együttműködésüket!

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 

2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján 
kötelező.

Nyilvántartási szám: 

2012
INTRASTAT BEÉRKEZÉS

2022. hónap

Adatszolgáltatók: az Európai Unió tagállamaival termékforgalmat lebonyolító, a 
megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

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 Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik figyelemmel a 
2019/2152/EU és a 2020/1197/EU rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye:

város
község

út,
utca,
tér

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:  
Kapcsolat: www.ksh.hu -> Adatszolgáltatóinknak -> Nyomtatványok -> Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA Ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

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

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Megjegyzés



Intrastat beérkezés (OSAP 2012)

A Statisztikai érték (j) rovat kitöltése csak az 51-es, vagy 52-es ügyletkódú (d) tételeknél kötelező! (A megjegyzés kiírandó ha az adatszolgáltató fontossági kategóriája nem 1-es!)

A nettó tömeg és mennyiség oszlopokban nem egy darab termékre kéjrük megadni az értéket, hanem a tétel teljes nettó tömegét, illetve mennyiségét kérjük szerepeltetni!

Tétel-
sorszám: Termék kódja: Termék megnevezése: Ügyletkód: Feladó 

tagállam:
Származási 

ország:
Összes nettó 
tömeg (kg):

Összes mennyiség 
(kiegészítő 

mértékegységben):
Számlázott összeg (Ft): Statisztikai érték (Ft):
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2022.  hónap

Sorszám:
TECHNIKAI 

ÖSSZESEN Nettó 
tömeg (kg):

TECHNIKAI 
ÖSSZESEN Mennyiség 

(kieg. 
Mértékegységben):

Számlázott 
összeg 

összesen (Ft):

Számlázott 
összeg összesen 

januártól 
kumulálva (Ft):
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Statisztikai érték 
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Információ a bázis- és tárgyidőszaki adatokról

Időszak:
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