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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JELENTÉS AZ IDŐSZAKI SAJTÓKIADÁSRÓL

negyedév

2019.

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: időszaki sajtót kiadó gazdasági szervezetek

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

Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

####

Megye:

Neve:

Címe:

út,
utca,
tér

város
község

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 15.

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 írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).
év

hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
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)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:
A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

A gazdasági szervezet adatai:

0

0

törzsszám

statisztikai
főtevékenység

###
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megye

Az időszak, amelyre a közölt adatok vonatkoznak:
Az időszaki lap(ok) megjelenési adatai. A megfelelő válasz számjelét kérjük az előnyomott kódnégyzetekbe
beírni! (A válaszadásra vonatkozó részletesebb útmutatást a kérdőív 4. oldala tartalmazza.)

Az időszaki lap (újság, folyóirat stb.)

1. lap

2. lap

3. lap

4. lap

1. címe:
2. megjelenési gyakorisága:
naponként (1) - hetenként (2) - kéthetenként (3)
havonként (4) - kéthavonként (5) - negyedévenként (6)
félévenként (7) - évente (8) - egyéb gyakoriságú vagy
nem rendszeres időközönként (9)
3. a tárgyidőszakban megjelent számainak száma:

4. a tárgyidőszakban megjelent (nettó nyomott) példányszám
összesen darabban:

28

28

28

28

29-30

29-30

29-30

29-30

31-37

31-37

31-37

31-37

38-39

38-39

38-39

38-39

40-41

40-41

40-41

40-41

5. megjelenésének nyelve: magyar (10) - angol (21) - francia (22)
horvát (23) - német (24) - orosz (25) - román (26) - szerb (27)
szlovák (28) - szlovén (29) - ukrán (30) eszperantó (31) egyéb vagy többnyelvű (90)
6. témaköre (tárgyköre): a hátoldalon felsorolt csoportok közül a
leginkább megfelelőt kell beírni!

A kódszámjegyzéket a 6. kérdés megválaszolásához lásd a következő oldalon!
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KÓDSZÁMJEGYZÉK
Kódszámjegyzék a 6. kérdés megválaszolásához:
6. Témaköre, tárgyköre:
az alábbi csoportok közül a leginkább megfelelő számjelét kell beíni.
Általános tájékoztató-, riport- vagy képeslap

10

- néprajzi, népművészeti lap

50

Népszerű politikai lap

21

- nyelvészeti, nyelvtudományi lap

51

Népszerű irodalmi-, kultúrális lap

22

- matematikai lap

52

Népszerű filozófiai-, vallási lap

23

- természettudományi lap

53

Népszerű történelmi vagy földrajzi lap

24

- orvostudományi, egészségügyi lap

54

Népszerű természettudományi, műszaki vagy technikai lap

25

- műszaki, technológiai (gépészeti és

Családi, férfi vagy női lap

26

Ifjúsági vagy gyermek lap

27

Rádió, tv, mozi vagy színházi lap

28

Turisztikai, idegenforgalmi vagy utazási lap

29

- háztartásvezetési lap

57

Sport, szabadidő és hobby lap

30

- vezetési, szervezési és ügyviteli lap

58

Egyéb, a fentiekbe nem sorolható népszerű lap

39

- építészeti, város és településtervezési lap

59

- képző- és iparművészeti lap

60

41

- zene-, színház- és filmművészeti lap

61

- sport- és szabadidő lap

62

közlekedési lap)
- mezőgazdasági, erdészeti, vadászati és
halászati lap

Általános tudományos, tudományelméleti vagy
tudományszervezési lap

55

Tudományos vagy szakmai lapok:

56

- filozófiai, pszichológiai lap

42

- egyéb v. többirányú tudományos v. szakmai lap 69

- vallási, teológiai lap

43

Párt- és szakszervezeti lap

71

- szociológiai, statisztikai lap

44

Egyesületi lap

72

- közgazdasági, politikai lap

45

Szövetkezeti v. egyéb gazdasági közösségi lap

73

Munkahelyi lap

74

46

Vallásközösségi lap

75

- hadtudományi - hadtörténeti lap

47

Állami vagy kormányzati lap (hivatalos lap)

76

- oktatási, képzési, közművelődési lap

48

Számítástechnikai lap

77

Pénz-, üzlet- és bankvilág

78

Egyéb, az előbbiekbe nem sorolható lap

90

- jogi, igazgatási, biztosítási egyéb társad.
ellátási lap

- kereskedelmi, hírközlési, szállítási és
idegenforgalmi lap

49
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