
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő június 1.

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

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019),

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 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 

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

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: 
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Adatszolgáltatók: 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 Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik 
figyelemmel a 3924/91/EGK, 912/2004/EK, 1893/2006/EK és 973/2007/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

város
község

út,
utca,
tér

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

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

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!

  perc

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


A gazdasági szervezet adatai:

megnevezése

c e f g h

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

*

Csak a regisztrációs és jövedéki adóval érintett termékekre (energiatermékekre is) vonatkozóan kérjük kitölteni a "j" oszlop "T" sorait (a "B" sorokat nem kell k
IFRS-t alkalmazókra vonatkozó kiegészítést lásd kitöltési útmutató 7. fejezet.

Hozzájárulok ahhoz, hogy az itt jelentett adataimat a KSH a statisztikáról szóló törvénnyel összhangban 
közzé tegye. Hozzájárulásomat az ezzel kapcsolatos részletek ismeretében teszem meg.*

Kérjük  X-szel jelezzék!

„Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérdőíven megadott, termelési és értékesítési adataimat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel összhangban kialakított adathozzáférési csatornáin keresztül (http://www.ksh.hu/adatigenyles), az ott meghatározott feltételek mellett a felfedési
kockázat lehető legnagyobb mértékű csökkentésével közvetlen azonosításra alkalmatlan módon hozzáférhetővé tegye. Jelen hozzájárulás bármikor visszavonható a Központi Statisztikai Hivatalnak címzett nyilatkozatban.”

Ha a táblában előnyomott termékeken kívül más termékeket is gyártanak, azok megnevezését, mennyiségi egységét, termelési és értékesítési adatait az üresen maradt sorokba írják be! 

"T" = összes termék-előállítás (saját + hozott anyagból); "B" = ebből bérmunkában végzett termék-előállítás. Ha a vállalkozás bérmunkában nem végzett termék-előállítást, csak "T" soron kell jelentenie a termékadatokat. Ha a vállalkozás bérmunkában is végzett termék-előállítást, termékadatait két soron kell
jelentenie:"T"  = összes termelés,"B"  – ebből bérmunka.Lásd a kitöltési útmutató "Termelés módja" c. pontját! Egy adott termék "T"  és "B"  sorait ugyanazon az oldalon kérjük szerepeltetni! A 2410T-vel kezdődő kódszámú termékeknél a "B" sort nem kell jelenteni.
A 2410T-vel kezdődő kódszámú termékeknél csak a termelt mennyiséget ("e" oszlop) kérjük jelenteni, az értékesített mennyiséget és árbevételt ("f", "g", "h", "i", "j") nem.
A közvetített szolgáltatások értékével együtt, általános forgalmi adó nélkül, árkiegészítéssel és felárral növelve, engedményekkel csökkentve. Az ipari tevékenység nettó árbevételét – a számviteli törvénytől eltérően – regisztrációs és jövedéki adó nélkül, az iparon kívüli tevékenységét azonban regisztrációs és jövedéki
adóval együtt kérjük jelenteni. Kereskedelmi tevékenység esetén az árbevétel az eladott áruk beszerzési értékét is tartalmazza.

 --------------- –––––––

Értékesített mennyiség Értékesítés nettó árbevétele, 1000 Ft (4)

természetes mértékegységben

export
összesen belföldexport

Termelt mennyiség (3)

01

az Éves termékjegyzék
szerint (ITO'17) (1)

a b

A termék és szolgáltatás           

igen

Regisztrációs és 
jövedéki adó                   

1000 Ft (5)
belföld

i j

mennyiségi 
egysége

kódszáma 

d

Termelés 
módja (2)

2
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Ipari termékek és szolgáltatások termelése és értékesítése a 2018. évben nem

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

megnevezése

c e f g h

(6) (6) (6) (6) (6)

Fel nem sorolt ipari termékek 9 9 9 9 9 9 1 1 1 7 0 6

Fel nem sorolt ipari szolgáltatások 9 9 9 9 9 9 2 1 1 7 0 6

Külföldön végzett ipari tevékenység (pl.: javítás, üzembe helyezés, szerelés) 9 9 9 9 9 9 3 1 1 7 0 6

Külföldön végeztetett ipari tevékenység 9 9 9 9 9 9 4 1 1 7 0 6

Ipari termékek és szolgáltatások összesen 9 9 9 9 9 9 9 9 1 7 0 6
(6) (6) (6)

Iparon kívüli tevékenység árbevétele 9 9 9 9 9 9 9 9 2 7 0 6

Összesen 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

IFRS-t alkalmazókra vonatkozó kiegészítést lásd kitöltési útmutató 7. fejezet.
(5)

(6)

*

1) Az Összesen sor („h”, „i” és „j” oszlopok) árbevételének meg kell, hogy egyezzen a 2239 kérdőív T/1. Bevételek táblázat 01. értékesítés árbevétele sor adatával, valamint a T/2 tábla összesített árbevételével.
Kérdőívek közötti összefüggések:

2) Az Összesen sor „h” oszlop export árbevételének meg kell egyeznie a 2239 kérdőív T/1 Bevételek táblázat export árbevételével.
3) Ipari vállalkozások esetében a tábla utolsó három sorában a „h” „i” és „j” oszlop adatai meg kell, hogy egyezzenek a 2235 kérdőív azonos tartalmú adatainak éves összegével
4) Az „Összesen” sor árbevétele („h”, „i” és „j” oszlopok) meg kell, hogy egyezzen a társasági adóbevallásban jelentett árbevétellel, (külföldi fióktelep esetén a fióktelep adatai nélkül), ez alól kivétel, ha év közben szervezeti változás történt. 
Az export árbevételnél („h” oszlop) ennek az egyezőségnek nem feltétlenül kell fennállnia a társasági adóbevallással, az eltérés adódhat pl. az eltérő devizaárfolyamokból, szervezeti változások miatt stb.

Csak a regisztrációs és jövedéki adóval érintett termékekre (energiatermékekre is) vonatkozóan kérjük kitölteni a "j" oszlop "T" sorait (a "B" sorokat nem kell kitölteni)!
Az "e", "f", "g" oszlopok adatait is kérjük összesíteni, adatellenőrzési célra. A "h", "i", "j" oszlopokban csak a "T" sorok adatait szabad összesíteni.

a
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A termék és a szolgáltatás kódszámát az Éves termékjegyzék alapján kell kitölteni. 

A termék és szolgáltatás

Ipari termékek és szolgáltatások termelése és értékesítése a 2018. évben

az Éves termékjegyzék

01

kódszáma 

b jd i

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––1000 Ft

1000 Ft

–––––––

–––––––

–––––––

(6)

–––––––

–––––––

(6)

–––––––

1000 Ft

Ha a táblában előnyomott termékeken kívül más termékeket is gyártanak, azok megnevezését, mennyiségi egységét, termelési és értékesítési adatait az üresen maradt sorokba írják be! 

–––––––

–––––––

–––––––

mennyiségi 
egysége

szerint (ITO'17) (1)

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

–––––––

export

igen

Termelés 
módja (2)

Termelt mennyiség (3)

nem

Regisztrációs és 
jövedéki adó                   

1000 Ft (5)belföld
összesen belföld

export

Hozzájárulok ahhoz, hogy az itt jelentett adataimat a KSH a statisztikáról szóló törvénnyel összhangban 
közzé tegye. Hozzájárulásomat az ezzel kapcsolatos részletek ismeretében teszem meg.*

Értékesítés nettó árbevétele, 1000 Ft (4)Értékesített mennyiség

természetes mértékegységben

Kérjük  X-szel jelezzék!

––––––––––––––

–––––––

A 2410T-vel kezdődő kódszámú termékeknél csak a termelt mennyiséget ("e" oszlop) kérjük jelenteni,az értékesített mennyiséget és árbevételt ("f","g","h","i","j") nem.

"T" = összes termék-előállítás (saját + hozott anyagból); "B" = ebből bérmunkában végzett termék-előállítás. Ha a vállalkozás bérmunkában nem végzett termék-előállítást, csak "T" soron kell jelentenie a termékadatokat. Ha a vállalkozás bérmunkában is végzett termék-előállítást, termékadatait két soron kell
jelentenie: "T"  = összes termelés, "B"  - ebből bérmunka. Lásd a kitöltési útmutató "Termelés módja"  c. pontját! Egy adott termék "T"  és "B"  sorait ugyanazon az oldalon kérjük szerepeltetni! A 2410T-vel kezdődő kódszámú termékeknél a "B" sort nem kell jelentenie.

–––––––

––––––– –––––––

–––––––

(6)(6)

–––––––

–––––––

3

A közvetített szolgáltatások értékével együtt, általános forgalmi adó nélkül, árkiegészítéssel és felárral növelve, engedményekkel csökkentve. Az ipari tevékenység nettó árbevételét – a számviteli törvénytől eltérően – regisztrációs és jövedéki adó nélkül, az iparon kívüli tevékenységét azonban regisztrációs és jövedéki
adóval együtt kérjük jelenteni. Kereskedelmi tevékenység esetén az eladott áruk beszerzési értékét is tartalmazza.

1000 Ft

0 0 #######

„Hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen kérdőíven megadott, termelési és értékesítési adataimat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénnyel összhangban kialakított adathozzáférési csatornáin keresztül (http://www.ksh.hu/adatigenyles), az ott meghatározott feltételek mellett a
felfedési kockázat lehető legnagyobb mértékű csökkentésével közvetlen azonosításra alkalmatlan módon hozzáférhetővé tegye. Jelen hozzájárulás bármikor visszavonható a Központi Statisztikai Hivatalnak címzett nyilatkozatban.”

–––––––

1000 Ft

1000 Ft

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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