
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Küldendő: a KSH Árstatisztikai főosztály Ipari és külkereskedelmi árak osztályának az alábbi 

beküldési módok egyikén:

1. KSH XML Elektronikus adatgyűjtési rendszeren keresztül 

2. ipariarstat@ksh.hu e-mail címre 3. 1525 Budapest, Pf. 51. levelezési címre

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 08.

év hó nap PH. Vezető aláírása

* Ha könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (az adószám első nyolc számjegyét) megadni!

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérjük, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Megjegyzés

  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

A közölt adatokat bizalmasan kezeljük és kizárólag az árindexek kiszámításához használjuk fel!

Köszönjük az együttműködésüket!

2012 április 2

e-mail címeneve beosztása telefonszáma faxszáma

2012. március

23-27.

10898824

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lentebb található e-mail 

címre. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

1134

hónap

3600

Nyilvántartási szám: 

1007
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi 

XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján 

kötelező. 
Telefon: 345-6000

      Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

AZ  IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

Budapest

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest Váci út

01

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. 

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 

eljárást vonhat maga után.

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  

Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 

figyelemmel az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK rendeletekre.

város

község

út,

utca,

tér

A kitöltő adatai

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve beosztása

10071201

törzsszám*telefonszáma faxszáma e-mail címe

100712

A nemlegesség oka és megjegyzés

  perc

(10%-ot elérő 

árváltozás 

indoklása):

 



Törzsszám: 

  

Ipari víz 1000m3

204 540

335 88 672

168 96 890

100712

AZ  IPARI  TERMÉKEK  ÉS  SZOLGÁLTATÁSOK  ÁRJELENTÉSE

b c

Exportra Belföldre

történő  értékesítés

A termék (szolgáltatás)

205 858

Ivóvíz átadás

a

Ivóvíz vidék lakosság

2 466

1000m3

d

1000m3

e f g

értékesí-

tett termék 

mennyi-

sége

Ivóvíz ipar-közület

megnevezése

mennyi-

ségi 

egysé-

ge

6 897 194 945Ivóvíz Budapest lakosság

10898824

2012. hónaprólmárcius

1007

havi átlagár * forintban, 

forgalmi adók nélkül, 

árbevételbe beszámító 

árkiegészítéssel

értékesí-

tett termék 

mennyi-

sége

havi átlagár * forintban, 

forgalmi adók nélkül, 

árbevételbe beszámító 

árkiegészítéssel

KSH kódszáma

1000m3

255

1901002

1901003

1902002

1000m31903001

1905002
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Megjegyzés: *A ténylegesen érvényesített, az árváltozás jellegű engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt havi árak forintban, tizedes nélkül.


