FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016.
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:
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ADATLAP A STATISZTIKAI REGISZTER ADATAINAK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ
2018
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.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik figyelemmel
a 192/2009/EK és a 177/2008/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

Címe:

út,
utca,
tér

város
község

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő február 28.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen:
http://www.ksh.hu/elektra_postalada

év

hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

e-mail címe

hsz.
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1. AZONOSÍTÓ ADATOK

Amennyiben a címlapon található előnyomott azonosító adatokban változás történt, akkor vállalkozásának
gazdasági formájától függően a 2006. évi V. törvény értelmében a Cégbíróságon, vagy a 2017. évi CL. törvény
értelmében az adóhatóságnál, vagy a 2009. évi CXV. törvényben meghatározott módon változásbejelentési
kötelezettség terheli.
Egyéb nyilvántartásunkban szereplő adatai:
Szakágazat:

(a főtevékenység adminisztratív nyilvántartási kódja (NAV, Cégbíróság, BM, KSH)

Gazdálkodási forma:
Cégjegyzékszám:

2. ELÉRÉSI ADATOK
06 /

/

2.1 A székhely telefonszáma:

(vezetékes telefonszám körzetszámmal együtt)

/
(mobilszám előhívószámmal együtt)

2.2 Levelezési cím (ha a székhelycímtől eltér):
irányítószám

település (város, község)

kerület (Bp)

közterület neve

házszám

helyrajzi szám

településrész neve

közterület jellege (utca, tér stb.)

épület

lépcsőház

földszint, emelet

ajtó

Amennyiben a szervezet levelezési címe megszűnt, és új levelezési címe nincs, illetve azonos a székhelycímmel, a kódkockába
„X" jelet kérünk beírni:

2.3 Postafiók cím:
irányítószám

város, község

postafiók

@

2.4 E-mail cím:

3. A SZERVEZET MŰKÖDÉSI ÁLLAPOTA
3.1 működik (1); még nem működik (2); szezonálisan szünetel (3); működését egyéb okból szünetelteti (4);
már nem működik (5); jogutóddal megszűnt (6); jogutód nélkül megszűnt (7)
3.2 felszámolás alatt (1); végelszámolás alatt (2); csődeljárás alatt (3) áll
(Amennyiben a szervezet felszámolás, végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll, úgy a 3.1 pontban csak a „működik" vagy a
„már nem működik" válasz lehetséges, de egyiket mindenképpen kérjük megjelölni!)

A kérdőív további részét a már nem működő, jogutóddal megszűnt, illetve jogutód nélkül
megszűnt vállalkozásoknak nem kell kitölteniük!
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4. A TEVÉKENYSÉGEK ALAKULÁSA
4.1 Kérjük, hogy az alábbi pontokat a Gazdasági Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere (TEÁOR'08)
alapján meghatározott főtevékenység szerint töltse ki.
(A TEÁOR'08 szerinti főtevékenység meghatározásához segítségükre szolgál a tevékenységek részletes tartalmi leírása,
amely megtalálható a KSH hivatalos honlapján: www.ksh.hu→Osztályozások→TEÁOR.)
4.2 Az elmúlt két évi értékesítés összes árbevétele (áfa nélkül) 1000 Ft-ban

2017. évi
2018. évi

(Az értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások – árkiegészítéssel és felárral növelt, regisztrációs,
jövedéki és energiaadót tartalmazó, engedményekkel csökkentett, általános forgalmi adót nem tartalmazó – értéke.)
4.3 Az összes árbevételből (4.2) az öt legnagyobb árbevételt eredményező tevékenység felsorolása a TEÁOR '08
tevékenységosztályozás szerint!
A tevékenység TEÁOR'08 szerinti
4 számjegyű
kódszáma

Sorszám

megnevezése

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Egyéb, a fentieken kívüli tevékenységek
összesen

1
2
3
4
5
6
7

Összesen (1-től 6-ig)

Az értékesítés árbevétele
(áfa nélkül) 1000 Ft
2017
2018

0

0

5. LÉTSZÁMADATOK
Éves átlagos létszám:

2018. évi

Az éves átlagos létszám a havi átlagos létszámadatok éves átlaga (havi létszámok összegének 1/12-ed része). Ha a
számításhoz szükséges adatok nem minden hónapban állnak rendelkezésre (pl. ha a vállalkozás az évnek csak egy
részében működött), akkor – a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatásról szóló útmutatóban foglaltaktól eltérően – csak
azoknak a hónapoknak a számával kell osztani, melyekről létszámadatok vannak.

6. NYILATKOZAT
Hozzájárul-e a szervezet felelős vezetője nevének, telefonszámának a KSH-névjegyzékben való közzétételéhez? (Lásd a
Kitöltési útmutatót!)
igen (1) nem (2)

3

fő

