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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.02.10

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés
2014. évre vonatkozó adatok a Társaság működési területének jelentős bővülése és a díjakban alkalmazott rezsidíjcsökkentés együttes
hatásaként jelentősen változnak az előző évekhez viszonyítva.

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2927133-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:19

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

370

197 700

188 390

-4,7

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

74

303 300

212 402

-30,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

542

Ipari víz

eFt/hó

0

4 240

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

Bizonylatszám: 2927133-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:19

l
területbővítés, rezsidíjcsökkenés

területbővítés, rezsidíjcsökkentés

területbővítés

243 886

3 536

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

19,9

szerződésmódosítás

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.03.10

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 2979777-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:20

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

368

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

70

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

540

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 2979777-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:20

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.04.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3084771-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:21

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

369

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

72

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

541

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3084771-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:21

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.05.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3195268-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:23

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

370

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

73

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

543

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3195268-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:23

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.06.10

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3323203-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:24

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

371

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

75

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

544

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3323203-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:24

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.07.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3396534-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:25

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

370

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

75

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

543

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3396534-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:25

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.08.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3479974-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:27

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

371

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

76

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

545

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3479974-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:27

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.09.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3518121-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:28

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

369

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

73

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

543

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3518121-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:28

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.10.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3570182-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:29

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

365

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

71

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

540

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3570182-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:29

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.11.10

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3649318-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:31

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

365

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

72

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

541

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3649318-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:31

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.12.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3686987-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:32

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

368

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

85

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

545

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3686987-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:32

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
2014.

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, 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 az 1165/98/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK, 656/2007/EK, 472/2008/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság

Címe:

5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2015.01.08

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

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
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Hajdú Gábor

beosztása
vezérigazgató

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
hajdu.gabor@trvzrt.hu

A kitöltő adatai
neve
Polónyi Györgyi

telefonszáma
56/422-522

faxszáma
56/373-029

e-mail címe
polonyi.gyorgyi@trvzrt.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3726259-1

1 . oldal

2015.08.25. 13:32

AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE
A termék (szolgáltatás)

Exportra

Belföldre
történő értékesítés

Kódszáma

Megnevezése

a

b

Ivóvíz ( Szabolcs-Szatmár1900010 Bereg)
1900011

1900020

1905006

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

eltérés
(%)
k

1000
m3

367

188 390

188 390

0,0

Ivóvíz (Hajdú-Bihar)

1000
m3

80

212 402

212 402

0,0

Ivóvíz (Jász-Nagykun-Szolnok)

1000
m3

540

243 886

243 886

0,0

0

4 240

4 240

0,0

Ipari víz

eFt/hó

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

Bizonylatszám: 3726259-1

2 . oldal

2015.08.25. 13:32

10 %-ot elérő árváltozás
indoklása

l

