
AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI:

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

8. § (2) bekezdése alapján kötelező.
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS A FÜRDŐK FORGALMÁRÓL

2014

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont közfürdők
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.

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1134 Budapest 13. ker.,VÁCI UT 23-27

A FÜRDŐ ADATAI: Azonosító: UD010011

Neve: Békásmegyeri Oktatási és Sportközponti Uszoda

Címe: 1035 Budapest 03. ker. Királyok útja

Beérkezési határidő: 2015.04.20

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

Kapcsolat: KSH Pécsi főosztály

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltők adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

1054

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

Kovács Gabriella Számviteli és... 1/465-2975 1/465-2956 gabriella.kovacs@vizmuvek.hu

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

Major Katalin 30/655-2807 katalin.major@vizmuvek.hu

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


A 2. és 3.táblánál a kódokhoz tartozó megnevezések:

1. A fürdő főbb jellemzői

Sor-
szám Megnevezés Érték

a b c

01 A fürdő jellege: állandóan üzemelő (1), idényszerűen üzemelő (2) (1) állandóan üzemelő

02 A fürdő önállósága: a fürdő önállóan működik (1),
 a fürdő egy szálláshellyel együtt működik (2)

(2) a fürdő egy
szálláshellyel együtt...

03
A fürdő típusa: elismert gyógyfürdő (1), termálfürdő (2), élményfürdő (3), strand (4),
sportuszoda (5), tanuszoda (6), természetes fürdő (7)
KÉRJÜK JELÖLJE A HÁROM LEGJELLEMZŐBBET!

(4) strand

(5) sportuszoda

(6) tanuszoda

04 Van-e a fürdőnek szerződéses kapcsolata egészségpénztárral? nem

05 A fürdő SZÉP-kártya elfogadóhely? nem

06 A fürdő területe (1000 m²) 22,90

07 Ebből: a zöldterület (1000 m²) 15,60

08 A fürdő megengedett egyidejű legnagyobb terhelése (fő) 120

09 A fürdő megengedhető napi legnagyobb terhelése (fő) 150

10 A fürdő beépített összes vízforgatási kapacitása (m³/h) 290,0

2. A fürdő medencéinek főbb adatai

Sor-
szám

A
medenc
e  típusa

A víz
minősí-

tése
A medence
felszíne (m²)

Egyidejű
legnagyobb
megenge-

dett
terhelése

A víz
(átlagos)
hőfoka

Fedett-
sége

A vízkeze-
lés

jellege
A medence

térfogata (m³)

Üzemel-
tetési
napok
száma

Sor b c d e f g h i j

A medence típusa: gyógymedence (1), élménymedence (2), gyermekmedence (3), strandmedence (4),
sportmedence (5), tanmedence (6), egyéb medence (7), természetes fürdő (8)

A víz minősítése: elismert gyógyvíz (1), elismert ásványvíz (2), nem minősített víz (3), hálózati ivóvíz (4),
egyéb víz (5)

Fedettsége: zárt (1), időszakosan zárt (2), védőtetős (3), nyitott (4)

A vízkezelés jellege: töltő-ürítő (1), vízforgatásos (2), egyik sem (3)
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1 4 4 27 2 2 375 640 75 341

2 3 4 31 4 2 91 45 45 123



3. A fürdő vízfelhasználása

Sor-
szám

Kútkataszter azonosító
száma

A víz
minősítése A víz hőfoka

A kitermelt víz
mennyisége
(1000 m³/év)

Ebből: saját
felhasználás
(1000 m³/év)

Vásárolt,
átvett víz

(1000 m³/év)

a b c d e f g

Saját vízbázis (kutanként)

9999 Saját vízbázis összesen

Sor Egyéb vízbázis, vásárolt, átvett

1 4 13 15,5

99 Egyéb vízbázis összesen 15,5

Összes vízfelhasználás 15,5

4. A fürdő árbevétele

Sorszám Megnevezés Árbevétel
(1000 Ft)

a b c

Az értékesítés nettó árbevétele (01=02+...+07) 29 905,001

Fürdőszolgáltatásból származó árbevétel 589,002

Ebből:

Gyógyászati és egészségmegőrző szolgáltatásból származó árbevétel03

Vízértékesítésből származó árbevétel04

Bérbeadásból származó árbevétel 27 685,005

Szálláshely értékesítéséből származó árbevétel 1 631,006

07 Egyéb árbevétel

Az értékesítés nettó árbevételéből:
08 OEP finanszírozás

09 Betegek által befizetett kiegészítő térítés

10 Hazai önkéntes vagy magán egészségpénztárak befizetései

11 Külföldi egészségpénztártól származó árbevétel

12 SZÉP-kártyával történő befizetés

13 Napijegy eladásából származó árbevétel 589,0

14 Bérleteladásból származó árbevétel
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6. A fürdő (fürdőszolgáltatáson kívül nyújtott) szolgáltatásai

5. A fürdő vendégeinek száma havonként *

Sor-
szám Megnevezés Forgalom, fő

01 Január 177

02 138Február

03 Március 166

04 Április 146

05 Május 196

06 Június 1 832

07 Július 4 164

08 Augusztus 2 251

09 Szeptember 185

10 Október 132

11 November 116

12 December 143

13 Összes személyforgalom 9 646

14 OEP támogatású vendég
Eb-
ből15 A hazai önkéntes, vagy magán egészségpénztár által támogatott vendég

16 Külföldi egészségpénztárak által szervezetten támogatott vendég

* Az "ÜZEMNAPLÓ"-ban naponta vezetett vendégforgalom havi összesítése.

Sor-
szám Megnevezés

Igénybe
vehető-e a

szolgáltatás
a fürdő

területén

A szolgáltatást a fürdő végzi (1)
A szolgáltatást külső
vállalkozás végzi (2)

A szolgáltatást a fürdő és külső
vállalkozás is végzi (3)

a b c d

Egyéb szolgáltatások, a szolgáltatás megnevezése:
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1 Orvosi vizsgálat nem

2 Gyógykezelések nem

3 Egészségmegőrző (wellness) szolgáltatás nem

4 Kereskedelem, vendéglátás igen (2) ...a külső vállalkozás végzi

5 Szépészeti szolgáltatások nem

1


