
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1007
AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

január hónap2021.

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz-
és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont 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 Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel az 2019/2152/EK, 2020/1197/EK, 1893/2006/EK és a 656/2007/EK rendeletekre.

Törzsszám: 13100887 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 04

Neve: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű- szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 5600 Békéscsaba,Dobozi út 5.

Beérkezési határidő: 2021.02.10

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

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc60

Köszönjük az együttműködésüket!
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AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

A termék (szolgáltatás) Exportra Belföldre
10 %-ot elérő árváltozás

indoklása

FIGYELEM!
A kék nyíl

megnyomásával a cella új
ablakban szerkeszthető.

KSH
kód-

száma
megnevezése

menny
i- ségi
egysé-

ge

történő értékesítés

értékesí-
tett

termék
mennyi-

sége

előző havi tárgyhavi
elté-
rés
(%)

értékesí-
tett

termék
mennyi-

sége

előző havi tárgyhavi
elté-
rés
(%)

átlagár* forintban, adók
nélkül, árbevételbe

beszámító
árkiegészítéssel

átlagár* forintban, adók
nélkül, árbevételbe

beszámító
árkiegészítéssel

a b c d e f g h i j k l

1900038
Ivóvíz lakosság részére

1000
m3 1 468 231 494 233 549 0,9

1900039
Ivóvíz nem lakosság részére

1000
m3 285 365 469 368 392 0,8

* A ténylegesen érvényesített, az árváltozás jellegű engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt havi árak forintban, tizedes nélkül.

Kollégáink elérhetősége a súgóban található.
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 közgazdasági osztályvezető
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