KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

8029

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS,
2015
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. Az
adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 1893/2006/EK, 716/2007/EK, 177/2008/EK, 364/2008/EK és a 696/93/EGK rendeletekre.
Törzsszám:
Neve:
Címe:

21974593

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

9001

Madách Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1073

Budapest 07. ker.,Erzsébet krt. 29-33.

Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

2016.06.01

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

Kapcsolat: KSH Debreceni főosztály
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Ettstein Tibor

beosztása
gazdasági iga...

telefonszáma
1/478-2008

faxszáma
1/478-2028

e-mail címe
wt@madachszinhaz.hu

A kitöltő adatai
neve
Hackné Vatai Edit

telefonszáma
1/478-2013

faxszáma
1/478-2028

e-mail címe
hve@madachszinhaz.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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G REGISZTERKARBANTARTÓ ADATLAP
G/1. Azonosító adatok javítása
1.1 Nyilvántatásunkban az alábbi székhely cím szerepel:
1073

város
község

Budapest 07. ker.

út, utca, tér /
hsz.

Erzsébet krt. 29-33.

Amennyiben székhely címe az itt előnyomottól részben vagy teljesen eltér, kérjük a teljes címet beírni.*
1.2 A székhely cím javítása:

Irányítószám

település (város, község)

kerület (Bp)

közterület neve

házszám

helyrajzi szám

településrész neve

közterület jellege (utca, tér stb.)

épület

lépcsőház

földszint, emelet

ajtó

* Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatszolgáltatás teljesítése nem váltja ki a változások Cégbíróságnál, NAV-nál,
illetve okmányirodánál történő bejelentését.
Amennyiben adataiban változás következett be, akkor vállalkozásának gazdasági formájától függően az 2006. évi V. törvény
értelmében a Cégbíróságon, vagy a 2003. évi XCII. törvény értelmében az adóhatóságnál, vagy a 2009. évi CXV.
törvényben meghatározott módon változásbejelentési kötelezettség terheli.

G/2. Elérési adatok
2.1 A székhely telefonszáma:

1

/

4782000

06 /

/

(Kérjük a vezetékes és/vagy mobil-számot is feltüntetni a körzetszámmal együtt)

2.2 Nyilvántatásunkban az alábbi levelezési cím szerepel (ha a székhelycímtől eltér):
város
község

út, utca, tér /
hsz.

Amennyiben a szervezet levelezési címe megszűnt, és új levelezési címe nincs, a jelölőnégyzetet kérjük
bejelölni. Ha van levelezési címe ( akár az itt előnyomott, akár új), kérjük a 2.2.1. rovatot kitölteni:
2.2.1 Levelezési cím javítása/megerősítése:
1079
Irányítószám

Budapest 07. ker.

07

település (város, község)

kerület (Bp)

Budapest 07. ker.
településrész neve

Erzsébet

körút
közterület neve

közterület jellege (utca, tér stb.)

29-33.
házszám

helyrajzi szám

épület

lépcsőház

földszint, emelet

ajtó

2.3 Postafiók cím:
1400

Budapest

város
község

49.

postafiók

Amennyiben a szervezet postafiók címe megszűnt, és új postafiók címe nincs, a jelölőnégyzetet kérjük bejelölni.
Ha van postafiók címe ( akár az itt előnyomott, akár új), kérjük a 2.3.1. rovatot kitölteni:
2.3.1. Postafiók cím javítása/megerősítése:
1400
Irányítószám

2.4 E-mail
cím:

Budapest

49
település (város, község)

postafiók

G/3. A vállalatcsoportra vonatkozó információk
Kérjük a 2015. december 31-i állapotnak megfelelően kitölteni!
A vállalatcsoport olyan vállalatok csoportosulása, melyeket jogi és/vagy pénzügyi kapcsolatok kötnek össze egy vagy több
országban, illetve melyeket a végső ellenőrzést gyakorló egység közvetlenül vagy a csoporthoz tartozó más vállalkozáson
keresztül közvetetten irányít.
Figyelem! A kitöltési útmutató új, részletes információkat tartalmaz a G/3. ponttal kapcsolatban.

Kérjük, kitöltés előtt olvassa el az erre vonatkozó információkat!
G/3.1 Ki gyakorolja a végső ellenőrzést a vállalkozás felett, és melyik országban van a
székhelye?
A végső ellenőrzést gyakorló egység fogalmát az útmutató tartalmazza.
Sorazonosító
01

Orszá
g kód

A végső ellenőrzést gyakorló neve
a
Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri
Hivatal

Ország neve

Törzsszám*

b
HU

c

Magyarország

* Törzsszám adatot kizárólag hazai végső ellenőrzést gyakorló egység esetén szükséges megadni!

G/3.2 Kérjük, sorolja fel az Önök vállalkozása által közvetlenül vagy közvetetten irányított hazai
vállalkozásokat!
(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.)

Sorazo- Törzsszáma
nosító
a
01
02
03
04

Neve

b

Irányítás
típusa
Tulajdoni
(közvetett / aránya, %
közvetlen)
c

d

Kapcsolat
kezdete
év

hó nap
e

Konszoli
dálásba
bevont
(igen/
hó nap nem)

Kapcsolat
vége
év
f

g

