
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 25.

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:

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc

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)

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

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

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

Adatszolgáltatók: internetszolgáltatást végző gazdasági szervezetek

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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AZ INTERNETSZOLGÁLTATÁSOK NEGYEDÉVES FORGALMI ADATAI

2018. negyedév

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.



A gazdasági szervezet adatai: ###

Az internet-előfizetések száma a negyedév végén

1.1.1. xDSL hálózati előfizetések száma (pl.: ADSL, SDSL, RADSL, HDSL, IDSL stb.) db

1.1.2. Kábeltelevíziós hálózati előfizetések száma db

1.1.3. Optikai hozzáférésen keresztüli előfizetések száma db

1.1.4. Bérelt vonali előfizetések száma db

1.1.5. Vezeték nélküli internet-hozzáférési előfizetések száma db
(WI-FI mikrohullámú, rádióhullámú, műholdas internet-hozzáférés stb.)

1.1.6. Mobilinternet-előfizetések száma (3G, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA  stb.) db

1.1.7. Mobilinternet-előfizetések száma (4G/LTE) db

1.1.8. Egyéb csatlakozási lehetőségeken keresztüli előfizetések száma db
(Nem tartoznak ide: a mail-, web- és szerverhoszting stb. szolgáltatást igénybe vevők száma.) 

1.1.9. Előfizetések száma összesen db
(1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8, illetve1.1.10+1.1.11. )

1.1.10.       ebből: egyéni előfizetések száma db

1.1.11.                  üzleti előfizetések száma db

 1.2. Mobilinternet-hozzáférési lehetőséget használók száma db

(Azoknak a mobilinternet-használóknak a száma, akik csak használat esetén fizetnek, forgalmi díjat;
pl. előfizetéssel nem rendelkező feltöltőkártyás felhasználók száma)
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1.  Az internetszolgáltatások adatai a negyedév végén
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törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

  2.  Az internetszolgáltatók nettó árbevétele
2.1. Internet-hozzáférési szolgáltatásokból (előfizetésekből) származó nettó árbevétel (1000 Ft)

Egyéb díjakból

2.1.1. xDSL internet-hozzáférési szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.2. Kábeltelevíziós hálózaton keresztüli szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.3. Optikai hozzáférésen keresztüli szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.4. Bérelt vonali szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.5. Vezeték nélküli internet-hozzáférési szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.6. Mobilinternet-hozzáférési szolgáltatásokból (3G, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA  stb.) e Ft e Ft e Ft

2.1.7. Mobilinternet-hozzáférési szolgáltatásokból (4G/LTE) e Ft e Ft e Ft

2.1.8. Egyéb hozzáférési előfizetési szolgáltatásból e Ft e Ft e Ft

2.1.9. Összesen (2.1.1+2.1.2+2.1.3+2.1.4+2.1.5+2.1.6+2.1.7+2.1.8.) e Ft e Ft e Ft

  2.1.9.1. e Ft

  2.1.9.2. e Ft
             (Az 1.1.11. pontnál megjelölt előfizetésekből származó nettó árbevétel)

2.2. A 2.1-ben felsorolt internetszolgáltatásokból származó nettó árbevétel, a vállalkozás összes nettó árbevételének százalékában: %
(A 2.1.9. sor c oszlopában szereplő érték aránya a vállalkozás összes nettó árbevételén belül.)

2.3. Mobilinternet-hozzáférési lehetőséget használók befizetett forgalmi díjából származó nettó árbevétel e Ft
 

 
(Az 1.2. pontnál meghatározott felhasználók forgalmi díjából származó árbevétel.)

0 0 #####

             Egyéni előfizetésekből származó nettó árbevétel

(b)(a)

ebből:

0

 

  

             Üzleti előfizetésekből származó nettó árbevétel

             (az 1.1.10. pontnál megjelölt előfizetésekből származó nettó árbevétel)
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Az internet-hozzáférési szolgáltatásból származó nettó árbevételt a tárgynegyedévre, összesítve kérjük. 
(Nem göngyölten.)
2017-től egyedi beszámolójukban IFRS-t alkalmazók itt szerepeltessék az IFRS 5 szerinti megszűnő 
tevékenység elkülönítés előtti bevételét. Bevételként az IFRS szerint elszámolt bevételeit kérjük 
feltüntetni.

Havi előfizetési
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díjakból Összesen

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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