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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

TELEPI ADATOK

2013

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági,

szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 275/2010/EU, 696/93/EGK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK,
1893/2006/EK, és a 177/2008/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: 2014.06.16

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

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a  honlapon: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1846

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

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


Telepi adatok, 2013

Jelen kérdőívet a 2013. december 31-i állapotnak megfelelően kérjük kitölteni.

A kitöltés elősegítésére a már 2012. évben is működött telepekről az Önök által jelentett telepi jellemzők - a telep
sorszáma, a telep megnevezése, címe, a telep működésének jellege, tulajdoni állapota, a telep tevékenységének kezdete, a
ténylegesen folytatott főtevékenységének megnevezése, kódja és jellege - a 2012. december 31-i állapot szerint
megszemélyesítésre kerültek

Amennyiben a fenti adataiban 2013. december 31-ig esetleg változás történt , úgy azt az eredeti sorban - a megváltozott
adat módosításával - szíveskedjenek feltüntetni.

Az adatgyűjtésben a vállalkozás által 2013. évben működtetett valamennyi telepet - a külföldön működőket is - kérjük
szerepeltetni.

Minden gazdasági szervezet rendelkezik legalább egy teleppel (székhely). Telepnek kell tekinteni mind a vállalkozás
székhelyét, mind az elkülönült telephelyeit.

A meghatározás szempontjából nem a tulajdoni, hanem a működtetési viszonyok a meghatározóak. A bérbe adott
telepeket nem a bérbeadónál, hanem az ott tevékenységet végző bérbe vevőnél kell számba venni.

A nemzetgazdasági áganként eltérően használt "telep" fogalmáról az "1. sz. Segédlet" ad útbaigazítást.

Amennyiben 2013-ban új telep(ek) létesült(ek) és már nincs több üres sor, a Sorok hozzáadása gombot szíveskedjenek
használni. A sorszámozás - amely egyben a telep egyedi azonosítója is - automatikusan történik.
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Címe:

Címe:

Címe:

Címe:

Telep azonosítója: 1 megnevezése: SZÉKHELY

HU . 5600 1520 Békéscsaba Dobozi út 5
orsz.
kód irsz. település kódja, neve közterület neve jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó hrsz. egyéb

cím

Külföldi fióktelep: igen (1) - nem (0) A külföldön lévő telep bevétele után
a vállalkozás hol fizeti az adót?

Külföldön (1)
Magyarországon (2)

nyitvatartás
jellege 1

működési
állapot dec.

31-én
1 tulajdoni

állapot 1 műk. kezdete
(év/hó)

műk. vége
(év/hó)2003 11

Telep azonosítója: 2 megnevezése: TELEPHELY

HU . 5600 1520 Békéscsaba Szabolcs utca 36
orsz.
kód irsz. település kódja, neve közterület neve jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó hrsz. egyéb

cím

Külföldi fióktelep: igen (1) - nem (0) A külföldön lévő telep bevétele után
a vállalkozás hol fizeti az adót?

Külföldön (1)
Magyarországon (2)

nyitvatartás
jellege 1

működési
állapot dec.

31-én
1 tulajdoni

állapot 1 műk. kezdete
(év/hó)

műk. vége
(év/hó)2003 11

Telep azonosítója: 5 megnevezése: FIÓKTELEPHELY

HU . 5500 3345 Gyomaendrőd Fő út 83
orsz.
kód irsz. település kódja, neve közterület neve jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó hrsz. egyéb

cím

Külföldi fióktelep: igen (1) - nem (0) A külföldön lévő telep bevétele után
a vállalkozás hol fizeti az adót?

Külföldön (1)
Magyarországon (2)

nyitvatartás
jellege 1

működési
állapot dec.

31-én
1 tulajdoni

állapot 1 műk. kezdete
(év/hó)

műk. vége
(év/hó)2003 11

Telep azonosítója: 6 megnevezése: FIÓKTELEPHELY

HU . 5900 2306 Orosháza Táncsics Mihály utca 32
orsz.
kód irsz. település kódja, neve közterület neve jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó hrsz. egyéb

cím

Külföldi fióktelep: igen (1) - nem (0) A külföldön lévő telep bevétele után
a vállalkozás hol fizeti az adót?

Külföldön (1)
Magyarországon (2)

nyitvatartás
jellege 1

működési
állapot dec.

31-én
1 tulajdoni

állapot 1 műk. kezdete
(év/hó)

műk. vége
(év/hó)2003 11

ténylegesen folytatott főtevékenységének tevékenységében részt vevők

kódja megnevezése jellege éves átl. áll.
létszáma, fő

bérktg. és
szem.jell. egyéb ...

3600 Víztermelés, -kezelés, -ellátás F .

ténylegesen folytatott főtevékenységének tevékenységében részt vevők

kódja megnevezése jellege éves átl. áll.
létszáma, fő

bérktg. és
szem.jell. egyéb ...

3600 F

ténylegesen folytatott főtevékenységének tevékenységében részt vevők

kódja megnevezése jellege éves átl. áll.
létszáma, fő

bérktg. és
szem.jell. egyéb ...

3600 F

ténylegesen folytatott főtevékenységének tevékenységében részt vevők

kódja megnevezése jellege éves átl. áll.
létszáma, fő

bérktg. és
szem.jell. egyéb ...

3600 F



Kérdőívek közötti összefüggések:

1) Az "éves átlagos állományi létszám" telepek szerinti összesített adatának meg kell egyezni (ugyanazon időszakra
szóló) 2241 kérdőív "a szervezet tevékenységében részt vevők áltagos állományi létszámá"-val.

2) A "bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés" telepek szerinti összesített adatának meg kell egyezni (ugyanazon
időszakra szóló) 2239 kérdőív "T/3. táblájában a" bérköltség" és a "személyi jellegű egyéb kifizetések" összegének
értékével.

3) Magyarországi székhelyű vállalkozás külföldi fióktelepe(i) esetében (ld. útmutató) a "bérköltség és személyi jellegű
egyéb kifizetés" értéke nem kerül összehasonlításra a 2239 kérdőív összehasonlítandó összesített adataival.

Telepek összesen (létszám ill. bérktg. és személyi jell. egyéb kifizetés)
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Címe:

Telep azonosítója: 12 megnevezése: FIÓKTELEPHELY

RO 9999 0021 Oradea Clujului utca 204
orsz.
kód irsz. település kódja, neve közterület neve jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó hrsz. egyéb

cím

Külföldi fióktelep: igen (1) - nem (0) A külföldön lévő telep bevétele után
a vállalkozás hol fizeti az adót?

Külföldön (1)
Magyarországon (2)

nyitvatartás
jellege 1

működési
állapot dec.

31-én
1 tulajdoni

állapot 1 műk. kezdete
(év/hó)

műk. vége
(év/hó)2011 04

ténylegesen folytatott főtevékenységének tevékenységében részt vevők

kódja megnevezése jellege éves átl. áll.
létszáma, fő

bérktg. és
szem.jell. egyéb ...

7120 Műszaki vizsgálat, elemzés M


