KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

január

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.02.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1897436-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:17

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000m
3

61

197 700

197 700

0,0

1000m
3

50

303 300

303 300

0,0

eFt/hó

0

3 536

3 536

0,0

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

Bizonylatszám: 1897436-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:17

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

február

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.03.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1961566-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:21

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

60

197 700

197 700

0,0

1000
m3

47

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 1961566-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:21

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

március

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.04.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2052128-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:24

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

60

197 700

197 700

0,0

1000
m3

48

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2052128-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:24

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

április

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.05.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2143950-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:26

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

60

197 700

197 700

0,0

1000
m3

45

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2143950-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:26

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

május

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.06.10

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2391826-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:27

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

62

197 700

197 700

0,0

1000
m3

47

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2391826-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:27

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

június

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.07.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2437892-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:28

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

68

197 700

197 700

0,0

1000
m3

49

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2437892-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:28

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

július

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.08.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2522227-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:29

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

67

197 700

197 700

0,0

1000
m3

51

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2522227-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:29

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

augusztus

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.09.09

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2573156-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:30

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

68

197 700

197 700

0,0

1000
m3

52

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2573156-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:30

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

szeptember

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.10.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2614347-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:31

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

67

197 700

197 700

0,0

1000
m3

49

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2614347-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:31

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

október

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.11.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2696931-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:32

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

63

197 700

197 700

0,0

1000
m3

52

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2696931-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:32

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

november

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2013.12.09

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2753256-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:32

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

62

197 700

197 700

0,0

1000
m3

55

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2753256-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:32

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1007

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
2013.

december

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a vízés hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont vállalkozások

hónap

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes
adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény 9/A. §-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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.01.08

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés)

Kapcsolat: a KSH Vállalkozásstatisztikai főosztály Gazdaságszerkezeti és rövidtávú statisztikák osztálya
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérési útvonala:

www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus
adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2787690-1

1 . oldal

2014.05.20. 09:33

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1905006

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

Ipari víz

Mennyi- értékesíségi
tett
egység termék
e
mennyisége
c

d

előző havi

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
e

f

előző havi

eltérés
(%)

értékesített
termék
mennyisége

g

h

i

tárgyhavi

átlagár* forintban,
forgalmi adók nélkül,
árbevételbe beszámító
árkiegészítéssel
j

k

1000
m3

61

197 700

197 700

0,0

1000
m3

53

303 300

303 300

0,0

0

3 536

3 536

0,0

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2787690-1

eltérés
(%)

2 . oldal

2014.05.20. 09:33

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

