
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 TERMÉKSTATISZTIKAI JELENTÉS

2019

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 3924/91/EGK, 912/2004/EK, 1893/2006/EK és 973/2007/EK rendeletekre.

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1138 Budapest 13. ker.,Váci út 182.

Beérkezési határidő: 2020.06.02

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

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés [i]

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc [i]

Nyilvántartási szám:

1039

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

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

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

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

Hozzájárulok ahhoz, hogy az itt jelentett adataimat a KSH a statisztikáról szóló törvénnyel összhangban
közzétegye.
Hozzájárulásomat az ezzel kapcsolatos részletek ismeretében teszem meg   [i]

igen

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu
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01 Ipari termékek és szolgáltatások termelése és értékesítése a 2019. évben *** INFO ***

A termék és szolgáltatás   [info] Ter-
me-
lés

mód-
ja [i]

Termelt
mennyiség [i] Értékesített mennyiség [i] Értékesítés nettó árbevétele, [i]

1000Ft Regisztrációs
és jövedéki

adó [i]
1000Ft

kódszáma
(ITO'19)megnevezése és mennyiségi egysége természetes mértékegységben

export [i] belföld [i]
összesen export belföld

ca b d e f g h i j

- - Ivóvíz (ezer köbméter) 360011000702

T 165 783 142 142 24 717 556
ezer
köbméter

B [i] ----------

- - Nem ivóvíz (ezer köbméter) 360012000702

T 1 140 1 085 163 667
ezer
köbméter

B [i] ----------



TOVÁBBI sorok hozzáadása: a táblázatba kattintva, majd a kék plusz jelre kattintva (fejezetenként maximum 20 sor)
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01 Ipari termékek és szolgáltatások termelése és értékesítése a 2019. évben

A termék és szolgáltatás   [info] Ter-
me-
lés

mód-
ja [i]

Termelt
mennyiség [i] Értékesített mennyiség [i] Értékesítés nettó árbevétele, [i]

1000Ft Regisztrációs
és jövedéki

adó [i]
1000Ft

kódszáma
(ITO'19)megnevezése és mennyiségi egysége természetes mértékegységben

export [i] belföld [i]
összesen export belföld

ca b d e f g h i j

- - - Szivattyúk és kompresszorok
javítása és karbantartása (ezer forint) 331212100706

T 126 150

ezer forint

B [i] ----------

- - - Egyéb, m.n.s., általános célú gépek
javítása és karbantartása (ezer forint) 331219900706

T 334 689

ezer forint

B [i] ----------

- - - Különleges célra szolgáló egyéb,
m.n.s. gép javítása és karbantartása
(ezer forint)

331229900706

T 29 427

ezer forint

B [i] ----------

- - - Elektromotor, elektromos generátor
és elektromos transzformátor javítása és
karbantartása (ezer forint)

331411200706

T 31 110

ezer forint

B [i] ----------

- - - Az elektromosság elosztására és az
elektromos vezérlésre szolgáló készülék
javítása és karbantartása (ezer forint)

331411500706

T 8 175

ezer forint

B [i] ----------



01 Ipari termékek és szolgáltatások termelése és értékesítése a 2019. évben

A termék és szolgáltatás   [info] Ter-
me-
lés

mód-
ja [i]

Termelt
mennyiség [i] Értékesített mennyiség [i] Értékesítés nettó árbevétele, [i]

1000Ft Regisztrációs
és jövedéki

adó [i]
1000Ft

kódszáma
(ITO'19)megnevezése és mennyiségi egysége természetes mértékegységben

export [i] belföld [i]
összesen export belföld

ca b d e f g h i j

Ipari termékek és szolgáltatások
összesen [i] ezer forint 999999991706 ----- ---------- ---------- ---------- 34 012 966 9

.

.

.

Iparon kívüli tevékenység árbevétele
[i] ezer forint 999999992706 ----- ---------- ---------- ---------- 9

.

.

. 260 790 3 252 278 ----------

Összesen [i] ---------- 999999999999 ----- 166 923 143 227 260 790 37 265 244
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Fel nem sorolt ipari termékek ezer forint 999999111706 ----- ---------- ---------- ----------

Fel nem sorolt ipari szolgáltatások ezer forint 999999211706 ----- ---------- ---------- ---------- 8 602 192

Külföldön végzett ipari tevékenység (pl.:
javítás, üzembe helyezés, szerelés) ezer forint 999999311706 ----- ---------- ---------- ----------

Külföldön végeztetett ipari tevékenység ezer forint 999999411706 ----- ---------- ---------- ----------


