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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Jelentés a kiskereskedelem és vendéglátás eladási forgalmáról

2018. július hónap

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont kiskereskedelmi
és/vagy vendéglátó tevékenységet végző üzletet
/gyógyszertárat/ üzemeltető 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 a 1503/2006/EK, 1165/98/EK,  1893/2006/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: 2018.08.21

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

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1045

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


1 .sz. tábla: A vállalkozás egészére vonatkozó adatok
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Sor-
azonosító Megnevezés

Fogyasztói áron számolt
forgalom (áfá-val növelt, tb-

árkiegészítés nélkül),
ezer Ft

Egységek (üzletek,
telepek) száma, db

a b c d

1 A vállalkozás összes tevékenysége 1 333 835

2 Ebből: Bolti kiskereskedelem 11 050 1

3 Csomagküldő és internetes kiskereskedelem

4 Egyéb nem bolti (piaci, házaló, ügynöki, automata stb.) kiskereskedelem

5 Vendéglátás 0



Kérjük jelezze a belkerstat@ksh.hu címre, ha az üzlet neve hibás, megváltozott, illetve ha az üzlet címe utcanév-változás miatt módosult.

2. sz. tábla: A vállalkozás kijelölt üzleteire vonatkozó adatok

Bizonylatszám: 8090825-2 3 . oldal 2018.09.07. 09:23

Üzlet azonosító Üzlet neve Üzlet címe (település, utca, házszám)
Havi eladási

forgalom
(bruttó)
ezer Ft

Változás
kód

Havi nyitva-
tartási napok

száma

a b c d e f

15200136739 VIZMÜVEK KERESKEDELMI
TELEPE Békéscsaba Dobozi út 5 11 050 22


