
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

2018

Adatszolgáltatók: az építőipar gazdasági ágba sorolt 9 fő
feletti és a megfigyelésbe bevont 5–9 fős vállalkozások,
valamint a kijelölt nem építőipari szervezetek

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, 2701/98/EK, 1893/2006/EK és a 1614/2002/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: 2019.06.03

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés
Helyi települési vízellátó vezeték
Helyi szennyvízellátó vezeték

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1023

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

http://elektra.ksh.hu
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/
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01
Az építőipari termelés (saját építési-szerelési tevékenység) - nem azonos az
árbevétellel - ** értéke építmény(al)csoportok szerint 1000 Ft

Sor-
szám

Az építmény(al)csoport

jellegű munkák
Összesen

(a+b)

c
termék

jele megnevezése

Beruházási Fenntartási

a b

01 111 Egylakásos épületek

02 112 Két és annál több lakásos épületek

03 113 Közösségi lakóépületek

04 121 Szállodák és szálló jellegű épületek

05 122 Hivatali épületek

06 123 Nagy- és kiskereskedelmi épületek

07 124 Közlekedési és hírközlési épületek

08 1251 Ipari épületek

09 1252 Tárolók, silók és raktárak

10 1261 Szórakoztatásra, közművelődésre használt épületek

11 1262 Közgyűjtemények

12 1263 Iskolák, egyetemek és kutatóintézetek

13 1264 Kórházi és egyéb egészségügyi ellátást nyújtó épületek

14 1265 Sportcsarnokok

15 1271 Mezőgazdasági épületek

16 1272 Istentiszteletre és vallásos tevékenységre használt épületek

17 1273 Történelmi vagy védett műemlékek

18 1274 Máshová nem sorolt egyéb épületek

19 211 Utak

20 212 Vasutak

21 213 Repülőtéri futópályák

22 2141 Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak

23 2142 Alagutak és aluljárók

24 215 Kikötők, víziutak, gátak és egyéb vízgazdálkodási
létesítmények

25 2211 Távolsági kőolaj- és földgázvezetékek

26 2212 Távolsági vízvezetékek

27 2213 Távolsági távközlő hálózatok és műtárgyaik

310 226 1 839 312 065



36 Összesen* (01-től 35-ig) 893 583 39 105 932 688

* A 36. sor "c" oszlopában közölt adatnak meg kell egyeznie a 2. tábla 22. sor "a" oszlopában közölt adattal.
** Lásd a Kitöltési útmutató: II. Fogalmi meghatározások (1) pont, utolsó bekezdés, és a kérdőív 3. oldal alján.
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01
Az építőipari termelés (saját építési-szerelési tevékenység) - nem azonos az
árbevétellel - ** értéke építmény(al)csoportok szerint 1000 Ft

Sor-
szám

01
Az építőipari termelés (saját építési-szerelési tevékenység) - nem azonos az
árbevétellel - ** értéke építmény(al)csoportok szerint 1000 Ft

Sor-
szám

Az építmény(al)csoport

jellegű munkák
Összesen

(a+b)

c

Az építmény(al)csoport

jellegű munkák
Összesen

(a+b)

c
termék

jele megnevezése

Beruházási Fenntartási

a b

28 2214 Távolsági elektromos vezetékek

29 2221 Helyi (települési) gázellátó vezetékek

30 2222 Helyi (települési) vízellátó vezetékek

31 2223 Helyi (települési) szennyvízszállító vezetékek

32 2224 Helyi (települési) távközlő- és elektromos hálózatok

33 230 Komplex ipari létesítmények

34 241 Sport és üdülési célú építmények

35 242 Máshová nem sorolt egyéb építmények

termék
jele megnevezése

Beruházási Fenntartási

a b

491 188 35 484 526 672

92 169 1 782 93 951



* Teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatott főfoglalkozású, nyugdíjas és szerződéses fizikai munkavállalók. Itt kérjük
számba venni az egyéni vállalkozás termelő tevékenységet végző tulajdonosát is. Az alvállalkozók létszámát nem szabad
jelenteni.

Az építőipari termelés értéke (saját építési-szerelési tevékenység):
a saját állományba tartozó és szerződéses létszámmal, valamint a saját vagy kölcsönbérleti szerződés alapján használt
gépekkel megvalósított építési tevékenység értéke, amit úgy kapunk meg, hogy az építőipari tevékenység árbevételéből
levonjuk a közvetített, szolgáltatást végzők (alvállalkozók) által teljesített munkák és a fizetett bérmunkadíj értékét és
hozzáadjuk a saját termelésű készletek állományváltozását valamint a saját vállalkozásban saját részre végzett munkák
értékét. Tartalmazza a befejezett (leszámlázott) munkák értékét, valamint a befejezetlen építőipari termelésnek a közvetlen
önköltségen nyilvántartott állománykülönbözetét. A vállalkozási tevékenységet végző, illetve tevékenységük után külföldon
adót fizető külföldi fióktelepek adatainak jelentéséről l. a kitöltési útmutatót.

22 Összesen (01-től 21-ig) 932 688 30
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02 Építőipari termelés (saját építési-szerelési tevékenység)- nem azonos az árbevétellel - és
az építőipari termelést végző létszám részletezése a kivitelezés helye szerint

Sor-
szám Terület

Építőipari termelés értéke
(1000 Ft)

a

Az építőipari termelésen
foglalkoztatott fizikai

foglalkozásúak átlagos
állományi létszáma (fő)*

b

01 Budapest

02 Baranya megye

03 Bács-Kiskun megye

04 Békés megye

05 Borsod-Abaúj-Zemplén megye

06 Csongrád megye

07 Fejér megye

08 Győr-Moson-Sopron megye

09 Hajdú-Bihar megye

10 Heves megye

11 Komárom-Esztergom megye

12 Nógrád megye

13 Pest megye

14 Somogy megye

15 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

16 Jász-Nagykun-Szolnok megye

17 Tolna megye

18 Vas megye

19 Veszprém megye

20 Zala megye

21 Országhatáron kívüli terület

1 039

451 497 22

480 152 8


