
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő január 25.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
Kapcsolat:  www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

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

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

  perc

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címeneve beosztása

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 2004/8/EK irányelvre.

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 

1060
JELENTÉS A TELEPÜLÉSEK TÁVFŰTÉS- ÉS MELEGVÍZELLÁTÁSÁRÓL                      

2017

Adatszolgáltatók: a távfűtő vállalatok, távfűtést és melegvízszolgáltatást végző 
egyéb vállalkozások

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.
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Összesen 0 0 0 0 0 0 0

A távhővezeték-hálózat 
hossza, km (egy tizedes)

fogyasztók száma 
összesen

a

A távfűtéses melegvíz-ellátásba 
bekapcsolt Település-

azonosító 
kód

az év utolsó napján

Felhasználói 
hőközpontok  

száma

A távfűtésbe bekapcsolt  

1. TELEPÜLÉSENKÉNTI ADATOK,  TÁVFŰTÉS-   ÉS MELEGVÍZ-ELLÁTÁSBA BEKAPCSOLT FOGYASZTÓK SZÁMA,  TÁVHŐVEZETÉK-
HÁLÓZAT

ebből: lakások 
száma

2

fogyasztók száma 
összesen

ebből: lakások 
száma

ebből 
gerincvezetékösszesen

9999

Településnév (Budapest 
kerületenként)

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység

A gazdasági szervezet adatai:
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A gazdasági szervezet adatai:

2. TELEPÜLÉSENKÉNTI ADATOK, TÁVFŰTÉS-   ÉS MELEGVÍZ-ELLÁTÁS

Település-
azonosító 

kód               

Településnév                               
(Budapest kerületenként)                                         

A szolgáltatott melegvíz mennyisége,
1000 m3 (egy tizedes)

lakosságnak egyéb  
fogyasztóknak összesen

ebből: 
termálvizes 
felhasználás

Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség, GJ

lakosságnak

b

egyéb 
fogyasztóknak összesen

3

Összesen

törzsszám megyestatisztikai
főtevékenység
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4

Összesen

Sor-
szám

Díjbevétel (áfa nélkül), 1000 Ft

3. A TÁVHŐ- ÉS MELEGVÍZSZOLGÁLTATÁS DÍJBEVÉTELE

Fogyasztók

b

Lakossági

Egyéb

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
A gazdasági szervezet adatai:
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