
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 hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

ÉVES REGISZTERKARBANTARTÓ KÉRDŐÍV,
2017

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis
adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 1893/2006/EK, 177/2008/EK, 364/2008/EK és a 696/93/EGK rendeletekre.

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

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

Beérkezési határidő: 2018.06.15

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

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

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Az adatszolgáltatással kapcsolatos szöveges megjegyzés

NYILATKOZAT

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2394

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Kovács Gabriella számviteli és ... 1/465-2976 gabriella.kovacs@vizmuvek.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Vass Ágnes asszisztens 1/465-2543 agnes.vass@vizmuvek.hu

Hozzájárul-e a szervezet felelős vezetője nevének, telefonszámának és e-mail címének harmadik
személy részére való átadásához? igen (1) nem (0)  0 - nem

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


1. A vállalatcsoportra vonatkozó információk

Kérjük a 2017. december 31-i állapotnak megfelelően kitölteni!

Figyelem! A kitöltési útmutató új, részletes információkat tartalmaz az 1. ponttal kapcsolatban.

Kérjük, kitöltés előtt olvassa el az erre vonatkozó információkat!

A végső ellenőrzést gyakorló egység fogalmát az útmutató tartalmazza.
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1.1
Mely szervezet vagy magánszemély gyakorolja a végső ellenőrzést a vállalkozás felett, és melyik országban van a szervezet székhelye illetve
a magánszemély állandó lakcíme?
(Csak egy válasz adható!)

magánszemély (1)  – az  adatszolgáltatásra kijelölt szervezet (2)  –  egyéb más szervezet  (3)  3 -  egyéb más szervezet

Sorazo-
nosító

Ország kód Ország neve A végső ellenőrzést gyakorló neve Törzsszáma

a b c

01 HU Magyarország Budapest Főváros Önkormányzata 15735636

1.2
Kérjük, sorolja fel azokat a hazai vállalkozásokat, amelyekben az Ön vállalkozása közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedéssel
rendelkezik. Közvetett tulajdonosi részesedés esetén adja meg az adott vállalkozások (közvetetten irányított vállalkozások) közvetlen irányítóit
is!
(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.)

S
o
r
s
z
á
m

Neve Törzsszá
m

Tulaj-
doni

aránya
%

Kapcsolat
kezdete

Kapcsolat
vége Irá-

nyítás
típusa*

Kapcsolat
vége

Kapcsolat
kezdete
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01 DUNA-KÚT VÍZIKÖZMŰ
ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTA... 13186256 51 2006 09 13 1

02 MAGYAR VÍZ
MÉRNÖKSZOLGÁLATI... 25325348 100 2015 06 30 1

03 MAGYAR EURÓVÍZ
KIVITELEZÉSI ÉS SZO... 25433919 100 2015 12 01 1



* Irányítás típusa: (1) közvetlenül irányít; (2) közvetetten irányít; (3) nem irányít; (4) nem létező kapcsolat
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04 AquAcust Kft. 12084151 25,00 2014 01 30 3

05 FTSZV Kft. 12120497 100,00 2017 07 21 1

06 Budajenő Vízművek Kft.
"v.a." 13558091 25,00 2005 10 13 2017 07 11 1


