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

telefonszáma:  80/200-766 

elérése a honlapon: http://elektra.ksh.hu
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  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
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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 91/271/EGK irányelvre.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 

szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a településtisztasági tevékenységet végző vállalkozások

Nyilvántartási szám: 

1723

Köszönjük az együttműködésüket! 172314

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

neve

e-mail címeneve beosztása



1723

Lakossági tárolókból

Közületi és

egyéb

tárolókból

Üzemi

szennyvíztisztítók

iszaptárolóiból

Közüzemi

szennyvíztisztítók

iszaptárolóiból

Csatorna-tisztításból Összesen

a c d e f g h

9999

172314

Összesen

b

A gazdasági szervezet adatai:

Településnév
Település-

azonosító

2

1. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ  ELSZÁLLÍTÁSA

begyűjtött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, m
3

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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2. A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ  ELHELYEZÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA

Szennyvíztisztító-

telepen

Közcsatorna

kijelölt aknájában

Szennyvíztisztítótelepen 

kívüli közcélú

ártalmatlanító

telepen

Mező- és erdő-

gazdasági hasznosító,

ill. elhelyező telepen

Egyéb módon Összesen

a c d e f g h

9999

172314

A gazdasági szervezet adatai:

b

Településnév az 

ártalmatlanítás helye szerint

Település-

azonosító

3

ártalmatlanított nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, m
3

Összesen

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység


