
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1852

ÜZLETEK ÉS MÁS TELEPEK ADATAI
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Adatszolgáltatók: a 19 főnél többet foglalkoztató G, I
nemzetgazdasági ágba sorolt vállalkozások

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 Adatgyűjtési Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik figyelemmel a 295/2008/EK rendeletre.

Törzsszám: 25719499 Statisztikai főtevékenység: 4531 Megye: 01

Neve: Univerzál Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 1091 Budapest 09. ker.,Üllői út 131.

Beérkezési határidő: 2021.06.15

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 teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

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

Sejkoczkiné Bodnár Éva ügyvezető 30/8948718 sejkoczki.eva@univerzalbeszerzo.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Némethné Takács Ildikó gazdasági fő...1 20/2715458 nemethne.takacs.ildiko@univerzalbeszerz...
2

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc60

Köszönjük az együttműködésüket!
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Üzletek és más telepek adatai, 2020

Sor-
szám Megye

Telepek Ebből az üzletek

Száma1
Éves átlagos

állományi
létszáma,

 fő 2

A telep 2020. évi
bérköltség és

személyi jellegű
egyéb kifizetése,

ezer Ft 3

Száma4
Hasznos

alapterülete
(eladótere),

m² 5

Forgalma
 (ÁFÁ-val),
ezer Ft 6

a b c d e f g h

01 Budapest 1 27 223 394

02 Baranya

03 Bács-Kiskun

04 Békés

05 Borsod-Abaúj-Zemplén

06 Csongrád-Csanád

07 Fejér

08 Győr-Moson-Sopron

09 Hajdú-Bihar

10 Heves

11 Komárom-Esztergom 1 7 41 244 4 019 725

12 Nógrád

13 Pest

14 Somogy

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg

16 Jász-Nagykun-Szolnok

17 Tolna

18 Vas

19 Veszprém

20 Zala

99 Összesen 2 34 264 638 4 019 725
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1. A telep egy gazdasági szervezet vagy annak egy része (például: műhely, gyár, üzlet, bánya vagy raktár), amely
földrajzilag meghatározott helyen található. Minden gazdasági szervezet rendelkezik legalább egy teleppel (székhely).
2. A telep éves átlagos állományi létszáma alatt a telep valamennyi tevékenységében részt vevők összes
létszámának éves átlagát kell érteni.
3. A telepenként jelentett – a magyarországi székhelyű vállalkozás külföldi fióktelepe(i) kivételével - , a „telep
tevékenységében részt vevők bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetése” összegének telepszinten összesített
adata. A bérjárulék nem része a kért adatnak!
4. Az üzlet: kereskedelmi (kis- és nagykereskedelmi raktár, depó, lerakat is!), vendéglátó vagy szálláshely szolgáltató
tevékenységet folytató, hivatalos bejelentéssel, illetve működési engedéllyel rendelkező egység.
5. Az üzlet hasznos alapterülete (az üzlet eladótere), m2 a tárgyév végén. A kiskereskedelmi üzlet eladótere maga az
értékesítő helyiség. (Az eladótere fogalmába nem számítanak be az irodák, tároló- és áru-előkészítő helyiségek,
műhelyek, lépcsőházak, ruhatárak és egyéb jóléti helyiségek.) Egyéb üzletek hasznos alapterülete a vendégek, az
ügyfelek rendelkezésére álló terület, a nagykereskedelmi raktáraknál pedig a raktározásra szolgáló alapterület
nagysága.
6. A telep/üzlet tárgyévi belföldi (export nélküli) forgalma (ÁFÁ-val), ezer Ft. A rovatban az üzletek
értékesítésének fogyasztói folyóáras (ÁFÁ-val növelt, TB-támogatás és egyéb támogatás nélküli, gépjármű-karbantartás
és egyéb szolgáltatás nélküli és a nagykereskedelmi értékesítés export nélküli) adatát kérjük feltüntetni.
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 gazdasági főmunkatárs
2 nemethne.takacs.ildiko@univerzalbeszerzo.hu
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