
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 31.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
telefonszáma:  80/200-766 
elérése a honlapon: http://elektra.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:

A kitöltő adatai

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

Nyilvántartási szám: 

2254Telefon: 345-6000
      Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

JELENTÉS A BEFEJEZETT FILMEKRŐL
2017

Adatszolgáltatók: filmgyártó 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 Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

####

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

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

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)

Köszönjük az együttműködésüket!

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

  perc

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

neve beosztása telefonszáma e-mail címe



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 #HIÁNYZIK 2254
törzzszsám statisztikai főtevékenység megye

Kategória
Sorozat esetén 
részek/epizó-
dok száma **

Cím Típus A film 
fajtája

Felvétel 
módja

Műsoridő **
(perc)

Finanszírozás 
módja

Koprodukciós partner(ek) származási 
országa(i)

A film eredeti 
nyelve(i)

a b c d e f g h i j

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
999

Felvétel módja:   01 hagyományos,   02 digitális film,  03 egyéb

* Reklám és promóciós célra készített filmek nélkül.
** A sorozatok esetén az epizódok számát (b oszlop), a műsoridőben (g oszlop) az összes epizód együttes műsoridejét feltűntetni szíveskedjék 
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Finanszírozás szerint:  01 100%-ban magyar,   02 többségében koprodukciós,  03 egyenlő részben koprodukciós,  04 kisebb részben koprodukciós (többségében magyar)

Sor-
szám

2. Az elkészült filmek cím szerinti felsorolása az eredeti céljuk szerinti kategóriák alapján *

Kategória:  01 mozifilm,   02 tv-film,  03 kereskedelmi forgalomba hozható hordozóra készített film
Típus:  0101 Egész estés filmek játékfilmek,  0102 Egész estés filmek dokumentumfilmek,   0103 Egész estés filmek animációs filmek,  0104 Egész estés filmek egyéb filmek,  0201 Rövidfilmek játékfilmek,  0202 Rövidfilmek dokumentumfilmek,  0203 Rövidfilmek 
animációs filmek,  0204 Rövidfilmek egyéb filmek
A film fajtája:  01 játékfilm,  02 dokumentum film,  03 animációs film,  04 egyéb film



A gazdasági szervezet adatai: 0 0 2254
törzzszsám statisztikai főtevékenység megye

a b c d e f

01 Játékfilmek 0

02 Dokumentumfilmek 0

03 Animációs filmek 0

04 Egyéb filmek 0

05 Egész estés filmek 
összesen 0 0 0 0 0 0

06 Játékfilmek 0

07 Dokumentumfilmek 0

08 Animációs filmek 0

09 Egyéb filmek 0

10 Rövidfilmek összesen 0 0 0 0 0 0

Az összes 
filmből 

koprodukció-
ban készült

MegnevezésSor-
szám

Egész estés filmek 

Rövidfilmek 

Filmek száma 
összesen
(a+b+c)
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*Ezt az oldalt nem kell kitölteni. A táblázat alatt található "számolások újrafuttatása" cellát kell aktiválni! (A számolás 
automatikusan történik.)

1. Az adott év folyamán befejezett (elkészült) filmek *

Hagyomá-nyos 
nyers-anyagra 
készített filmek 

száma

Digitális filmek 
száma

Egyéb filmek 
száma 

Az összes film 
műsorideje 

(perc)

SZÁMOLÁSOK ÚJRAFUTTATÁSA
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