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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

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

Nyilvántartási szám: 
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 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS, SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁS

2014

A kitöltő adatai

neve telefonszáma faxszáma

Adatszolgáltatók: a lakosság részére vízellátást  vagy szennyvízelvezetést és 

szennyvíztísztítást nyújtó regionális vízművek, az önkormányzati víz- és csatornamű-

vállalatok, az önálló víz- és csatornaművel rendelkező város- és községgazdálkodási, 

valamint egyéb vállalkozások, intézmények, szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási 

hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

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

figyelemmel a 91/271/EGK, 2000/60/EK irányelvekre, valamint a 93/481/EGK határozatra.

város

község

út,

utca,

tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

e-mail címe

Megjegyzés

  perc

Köszönjük az együttműködésüket! 106214



A gazdasági szervezet adatai:

 1.  Víztermelés, 2014

A település

Hálózati,

és szol-

 azonosító

törzsszáma a településen

belföldről

víz

belföldre külföldre

összesen (parti

gáltatási felhasz-

ség

A településen termelt

külföldről

(négyjegyű)

2
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A településen termelt vízből

a településről

ebből: parti 

szűrésű víz
megnevezése

A településen

szolgáltatott 

víz összesen     

(c+d+f+g)–(h+i+j+k)

e

Belső

veszte- nálástelepülés-

a d

1000 m
3
 (egy tizedesjeggyel)

felszíni víz

átvett átadott

A településre

felszín alatti víz

összesen

szűrésű víz nélkül)

106214

fb kjg h lic

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

2.  Szolgáltatott vízmennyiség, 2014

hez*

* Pl. közületek.
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település- 

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

d e kj

hűtésre

g

hűtésre

lakosságnak

összesen

egyéb tevé-

lha f

1000 m
3  

(egy tizedesjeggyel)

b

1062143

közki-

folyón át

bekapcsolt

lakásba,

üdülőbe
összesen

szétosztására (TEÁOR 35.11–35.13)

halászatnak

erdészetnek, (TEÁOR 10–33)

ebből:
összesen

megnevezése

ic

A település A településen szolgáltatott vízmennyiség

(c+d+e+f+k)ebből:

 ebből: villamosenergia előállítására, 

mezőgazda-

ebből: feldolgozóiparságnak,

(TEÁOR        

45–96)

kenységek-

iparnak

TEÁOR (01–03)

összesen 

TEÁOR    

(05–43)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

3.  Ivóvízvezeték-hálózat, és az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma, 2014

f l

Az ivóvízvezeték-hálózatba bekapcsolt
Hálózati   

csőtörések   

száma az év   

folyamán   

(főnyomó- és   

elosztó-   

vezetéki)

üdülőegységek 

száma 

összesen    

2014. 

december 31-

én

állományváltozása év közben

száma  

2014. 

december 31-én

Üzemelő 

közkifolyók 

száma 2014. 

decem-

ber 31-én

település-

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

megnevezése

A település
Az ivóvízvezeték-hálózat (főnyomó- és 

elosztóvezeték, bekötővezetékek nélkül)

új fektetés

4

hossza 

2014. 

december 31-én

j

lakások

új bekapcsolás megszüntetés

db

a e khgb c d i

km (egy tizedesjeggyel)

szüntetés

meg- 

ebből:

felújított

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

4.  Szennyvízgyűjtő-hálózat, és a szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt lakások, üdülőegységek száma, 2014

fektetés

5
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A szennyvízgyűjtő-hálózat           

(bekötővezetékek nélkül)

egyesített  

rendszerű gravitációs

üdülő-  

egységek

A szennyvízgyűjtő-hálózatba bekapcsolt
A 2014. december 31-ei 

szennyvízgyűjtő-hálózatból

áramoltatású
száma 2014. 

december 31-

én

A település

megnevezése

település-

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

k

év közben 

a

db

nd e i jg

területen lévő, de 

lakások

A szennyvízgyűjtő-

hálózattal ellátott 

106214

üdülő-állományváltozása
lakások

száma

l m

új bekap- 

csolás szüntetés

meg- 

o

2014. december 31-én

nem bekapcsolt

egységek

elválasztó rendszerű,

kényszer-

felújított

szüntetés

h

szennyvízgyűjtő-hálózat

hossza (c=g+h+i)

km (egy tizedesjeggyel)

b c

folyamán

hossza

2014. 

december 31-én

új

ebből:

az év meg-

f

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

5.  Szennyvízelvezetés, szennyvízkibocsátás, 2014
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dóba

befoga-

tisztí-

szennyvíz- tatlanul, ipari

települési    

szennyvíz-    

tisztítóra    

TEÁOR 37TEÁOR

elő- földre

(export) tisztítóra

kül-

elő-

A település (amelyről az ott 

keletkezett szennyvizet elvezetik)

a b

Ebből (csak az adott településen keletkezett szennyvízből):

egyesített a "c" oszlopban kiválasztott

háztar-

tásokból,
település-   

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

megnevezése
kenységtől

TEÁOR 

tatások)

egyéb 

tisztítótól

tevé- 

f he g

mező-

gazdasági,csak ipari

d

TEÁOR

106214

és infiltrációból 

k l m

1000 m
3  

(egy tizedesjeggyel)

(45–96) származó, tisztításra átadott,

közüzemi szennyvízgyűjtő rendszeren elvezetett szennyvíz

(05–43)

ji

(01–03)

(05–43)

Válassza ki azt a 

szennyvíztisztító 

telepet, amelyre a 

"b" oszlopban 

megnevezett 

település közüzemi 

szennyvízgyűjtő 

rendszeren 

összegyűjtött 

szennyvizének 

egészét, vagy egy 

részét vezetik 

tisztítás céljából

c

A településen kelet-

kezett, közüzemi 

szennyvízgyűjtő 

rendszeren 

elvezetett összes 

szennyvíz 

d=(e+f+g+h+i)=

(j+k+l+m)

6

csapadékvízbőlTEÁOR

közvet-

lenül a

elvezető

 rendszeren

lakosságtól

erdészeti,

halászati

kenységtől

(szolgál-

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

6.  A települési szennyvíztisztító telepek fontosabb paraméterei, 2014

Az adatszolgáltató által üzemeltetett települési szennyvizet (is) tisztító telepek száma (db):

g

   * A "d" rovatban csak a tengelyen  szállított folyékony hulladékot kérkük beírni.

    A szennyvíztisztító telepeket kérjük a legmagasabb  tisztítási fokozat szerint besorolni a "g" oszlopban.

 **A szennyvíztisztító telep típusa: 1  – csak elsődleges (mechanikai) tisztítási fokozattal rendelkező telep; 

2  – biológiai (második) tisztítási fokozattal is rendelkező telep;

3  – III. tisztítási fokozattal is rendelkező telep.

***Átszámítás lakosegyenértékről kg/nap-ra: [(lakosegyenérték x 60g/nap)/1000]
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település-  

azonosító  

törzsszáma  

(négyjegyű)

megnevezése

szennyvíz-   

tisztító   

telepének 

kódja

kibocsátása tervezett   

kapacitása

jelenlegi  

terhelése
kibocsátása

tervezett   

kapacitása

A szennyvíztisztító telep***

jelenlegi
jelenlegi  

terhelése

Ebből: a III. tisztítási fokozattal is rendelkező telep esetében a kezelés típusa szerint,

 nitrogén eltávolítással is

A település (ahol a települési szennyvíz 

tisztítása történik)

rendelkező szennyvíztisztító telep telepre

szállított 

foszfor eltávolítássala tisztító-

kibocsátása

települési

A
 s

z
e
n
n
y
v
íz

ti
s
z
tí

tó
 t

e
le

p
 

tí
p
u
s
a
**

tervezett

Közvetlenül Külföldről

tisztításra

átvett

BOI5 kg/nap (egész számmal)

átadott

tisztított 

Haszno-

a f

folyékony

c

hulladék*

e

szennyvíz

(import)

1000 m
3
  (egy tizedesjeggyel)

szennyvíz 

d

sításra

kapacitása

106214

j

terhelése

n o pmk lh i

7

b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

7. Szennyvízkibocsátások szennyezőanyag-tartalma kibocsátások szerint, 2014

7.1. A települési szennyvízelvezető-hálózatból származó, települési (vagy esetleg ipari) szennyvíztisztítóra kötött tisztítatlan települési szennyvíz jellemzői

7.2. A települési szennyvizet tisztító települési (vagy esetleg ipari) szennyvíztisztítóból, tisztítás után a befogadóba bocsátott tisztított szennyvíz jellemzői

1062

összes  

 nitrogén

összes   

foszfor
Cu Zn

összes  

 nitrogén

összes   

foszfor

106214

h i

ji

A kimenő, tisztított települési szennyvíz

kg/év (egy tizedessel)

8

KOIk 
lebegő  

 anyagezer m
3
/év 

(egy tizedes-

jeggyel)

dca b

A település (ahol a települési szennyvíz tisztítása történik)

e

kg/év (egy tizedessel)

f

szennyvíz-    

tisztító    

telepének kódja

település-   

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

ezer m
3
/év 

(egy tizedes-

jeggyel)

megnevezése
KOIk 

d

A bemenő, tisztítatlan települési szennyvíz

térfogata

j

lebegő  

 anyag
Cu Zn

e f

kg/nap (egész számmal)

térfogata

a b c

g h

g

település-   

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

megnevezése

szennyvíz-    

tisztító    

telepének kódja

A település (ahol a települési szennyvíz tisztítása történik)

kg/nap (egész számmal)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

8. Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díja, díjbevételei (áfa nélkül), 2014

8.1. 8.2. Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díjbevételei adatszolgáltató szerint, 

(áfa nélkül), 2014

Az ivóvízellátás, szennyvíz-elvezetés, -tisztítás díja 

településenként, (áfa nélkül), 2014

önkor-

mányzati

egyéb

Ivóvíz-ellátási díjbevétel

összesen
egyéb

ezer Ft (egész számmal)

a b c d

1062

település-   

azonosító   

törzsszáma   

(négyjegyű)

lakossági lakossági

Szennyvíz-

Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási díjbevétel Ivóvízellátási díj elvezetési

átlagos

 és -tisztítási díj

átlagos

teljes  

költség-  

megté-  

rülési

ebből:

állami és

106214

g he fe f

9

teljes  

költség-  

megté-  

rülési

összesen
önkor-lakossági

mányzati

ebből:

lakossági

állami és

c d

Ft/m
3
 (egész 

számmal)
ezer Ft (egész számmal)

Ft/m
3
 (egész 

számmal)

a

A település

megnevezése

b

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

9.  A szennyvíz-elvezetési agglomeráció területén megvalósuló tárgyévi szennyvíz-beruházási ráfordítások folyó áron (áfa nélkül), 2014

9.1.

9.2.

9.3.

* Az EU támogatás is ide sorolandó.

10 106214

jd

Szennyvíziszap kezelés

g

Szennyvíztisztítás

c ka b f

Szennyvízelvezetés

h

A beruházás A tárgyévi beruházás forrása:

hitel egyébkezdete

tervezett 

befeje-

zése

állami*
üzemeltetői   

saját

víziközmű   

társulati

teljes bekerülési 

költsége 

(g>=h+i+j+k+l+m)

1062

ie l

A település

lakosegyenérték év

m n

az egyéb   

forrás   

megnevezése

település- 

azonosító 

törzsszáma 

(négyjegyű)

megnevezése

szennyvíz-    

elvezetési    

agglomerációs    

kódja

önkormányzati

1000 Ft (egész számmal)

A szennyező-   

anyag-terhelés,   

melynek kezelé-   

sére a beruházás   

irányul

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


