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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város

község

út,

utca,

tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 

figyelemmel a 2150/2002/EK rendeletre.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 

szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: köztisztasági tevékenységet végző gazdasági szervezetek

Nyilvántartási szám: 

1061

neve

e-mail címeneve beosztása

Köszönjük az együttműködésüket! 106114

Megjegyzés

  perc

telefonszáma faxszáma

telefonszáma

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi 

XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat



A gazdasági szervezet adatai: 1061

a b c e f

1061142

A közszolgáltatás 

díja (Ft/kg)

(ÁFA nélkül)

9999

* Lásd útmutató

Település-

azonosító
Településnév

1. A HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ADATAI (a)

Gyűjtés 

szervezője*

 A közszolgáltató és 

a szolgáltatást 

igénybe vevők 

közötti szerződések 

száma

Gyűjtés 

gyako-

risága*

d

Ebből (f-ből): azon 

szerződöttek száma, 

akik számára lehe-

tőség van a háztól 

történő szelektív 

hulladékgyűjtés 

igénybevételére

Technikai összesen

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061

a b c d e f g h i j k l m

Technikai összesen

1061143

9999

2. A HULLADÉKGYŰJTÉS ÉS SZÁLLÍTÁS ADATAI (b)

Település-

azonosító
Településnév

lomtalaní-

tással (20 

03 07)

Lakosságtól

(g+h+i)-ből

veszélyes

hagyo-

mányos

módon 
(20 03 01, 

20 03 02, 

20 03 99)

 elszállított  hulladék  mennyisége, tonna (max. egy tizedesig)

hagyo-

mányos

módon

Közterület-

tisztításból 

származó 

hulladék (20 02 

01, 20 02 02, 20 

02 03, 20 03 03)

szelektív

gyűjtéssel

Egyéb szervektől

háztól történő 

szelektív gyűj-

tés edény-

nyel/zsákkal

lomtalaní-

tással

(c+d+e)-ből

veszélyes

hulladék

Közterületen, 

hulladékgyűjtő 

szigettel/ 

udvarban 

szelektíven 

gyűjtött hulladék

 Összes 

hulladék 

(c+d+e+g+h+i

+k+l)

mennyisége, tonna (max. egy tizedesig)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061

a b c d e f g h i j k l

a b c d e f g h i j k l

* A 15-ös főcsoportba tartozó hulladékok esetében kérjük, csak a lakosságtól begyűjtött mennyiséget szerepeltetni.
** Az egyéb hulladék kategóriába tartozó hulladékkódokat lásd. részletesen a kitöltési útmutatóban.

1061144

biohulladék
veszélyes 

hulladék

biohulladék 
(20 01 08, 20 

01 38, 20 02 

01, 15 01 

03*)

veszélyes 

hulladék

mennyisége,  tonna (max. egy tizedesig)

lomtalanítási 

hulladék

műanyag 
(20 01 39, 15 

01 02*)

mennyisége,  tonna (max. egy tizedesig)

lomtalanítási 

hulladék

egyéb 

hulladék**

B. A begyűjtött (hasznosított vagy ártalmatlanított) hulladékból a szelektíven gyűjtött

összesen
papír 

(20 01 01, 15 

01 01*)

textil 
(20 01 10, 20 

01 11, 15 01 

09*)

üveg 
(20 01 02, 15 

01 07*)

fém

 (20 01 40, 

15 01 04*)

 3. AZ ÖSSZES BEGYŰJTÖTT (HASZNOSÍTOTT VAGY ÁRTALMATLANÍTOTT) HULLADÉK ÖSSZETÉTELE

Település-

azonosító
Településnév üveg fém

A. A begyűjtött (hasznosított vagy ártalmatlanított)

textil műanyag összesen
egyéb 

hulladék
papír

Technikai összesen9999

Település-

azonosító
Településnév

Technikai összesen9999

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061

tonna

c d e f h i

 

1061145

(c+e+f+g)-ból:

hulladék-

kezelés 

maradványa-

ként

4. A HULLADÉKOK HASZNOSÍTÁSA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSA

Újrafel-

dolgozás-

sal

Ebből 

(c-ből):

komposz-

tálással

Energia-

hasznosí-

tással történő

égetéssel

Összes

hasznosított és

ártalmatlanított 

hulladék

(c+e+f+g)

Településnév,           

hulladékkeletkezés helye 

szerinti

 ártalmatlanított hulladék, tonna

Energia-

hasznosítás

nélküli

égetéssel

Lerakással műszaki

védelemmel

ellátott

lerakóban

g

9999

Településazonosító, 

hulladékkeletkezés helye 

szerinti

a

 hasznosított hulladék, tonna

b

Technikai összesen

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061

hektár tonna tonna 1000 m
3

m
3

a c d e f g h i j k

*A lerakó tulajdonviszonya:

1 - önkormányzati tulajdon

2 - egyéb tulajdon

** Lásd útmutató

1061146

A lerakón

az év folyamán

lerakott hulladék

mennyisége

Lerakó

kategóriája

**

A lerakó

üzembe-

helyezé-

sének éve

A lerakó

által 

kiszolgált

települések

száma

9999

b

A lerakó

tulajdon-

viszonya*

5. AZ  ADATSZOLGÁLTATÓ  ÁLTAL  KEZELT  HULLADÉKLERAKÓK  ADATAI

A gyűjtött

és kezelt

csurgalékvíz

mennyisége

A gyűjtött

és kezelt

biogáz

térfogata

Település-

azonosító
Településnév

A lerakó-

medencék

összterülete

A lerakó

év végi

szabad

kapacitása

 

Technikai összesen

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061

a c d e f g h i

1061147

tonna/év tonna/év

Az átrakó 

üzembe-

helyezé-

sének éve
tonna

Az átrakó 

kapacitása 

Az átrakott és 

elszállított 

hulladék 

mennyisége

9999

Település-

azonosító

tonna

6. AZ  ADATSZOLGÁLTATÓ  ÁLTAL  KEZELT  HULLADÉKÁTRAKÓK ÉS VÁLOGATÓMŰVEK ADATAI

A válogatómű 

üzembe-

helyezésének  

éve

A válogatómű 

kapacitása 

Az utóválogatott,

elkülönítetten gyűjtött

hulladék mennyisége

A válogatás után

hasznosításra kerülő

hulladék mennyiségeTelepülésnév

b

Technikai összesen

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai: 1061
  

a b c d e f

Technikai összesen

1061148

9999

 7. A KÖZTERÜLET-TISZTÍTÁS ADATAI

 területe, 1000 m
2

 Ebből (c-ből):

TelepülésnévTelepülés-azonosító

 Összes tisztított 

közterület
rendszeresen géppel 

tisztított közterület

 a  burkolt belterületi 

utak
 tisztított  járdák

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


