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
2019

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.

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

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

Törzsszám:
Neve:

10588549

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3530

09

"HERPÁLY - TEAM" Épitőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:

4100

Berettyóújfalu,JOZSEF ATTILA U. 35

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2020.01.24

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 teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Bondár Sándor

beosztása

telefonszáma

ügyvezető

06-54-402-436

e-mail címe
herpaly@gmail.com

A kitöltő adatai
neve
Vincze Marianna

beosztása

telefonszáma

ügyintéző

06-54-402-436

e-mail címe
herpaly@gmail.com

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 10488008-1
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Iránymutatás a kérdőív kitöltéséhez
A kérdőíven a távfűtésre és melegvíz-ellátásra vonatkozó adatokat településenként kell megadni. Alaphelyzetben az 1. és a
2. táblában is 1-1 sor szerepel. Ha a szervezetnek több településről kell jelentenie, akkor a táblázatot bővíteni kell a "sor
hozzáadása" fül segítségével.

A települések azonosítására a település 4 jegyű kódját kell beírni. Ha nem tudja a kódot, a kereső (nagyitó) ikonra kattintva
lehetőség van a név szerinti keresésre és a kód beillesztésére is.
A kérdőíven szerepelnek számított mezők (kék színnel kiemelt sorok és oszlopok) is, melyeket a program automatikusan
számol, ezeket nem kell (és nem is lehet) kitölteni.

Fontos!
Az 1. táblázatban szereplő települések kódja és megnevezése automatikusan átmásolódik a 2. táblázatba is, így ott már
nem kell azokat újra felsorolni.

Szakmai kérdésekben, a kérdőív kitöltésével kapcsolatban tájékoztatást kaphat:
Szabóné Szőllősi Mónika: 52/452-9877 (monika.szabone@ksh.hu)

Informatikai kérdésekben tájékoztatást kaphat:
Telefon: 06-80/200-766 (zöld szám)
E-mail: elektra@ksh.hu
Internet: http://portal.ksh.hu - KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés
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1. TELEPÜLÉSENKÉNTI ADATOK, TÁVFŰTÉS- ÉS MELEGVÍZ-ELLÁTÁSBA BEKAPCSOLT FOGYASZTÓK SZÁMA, TÁVHŐVEZETÉK-HÁLÓZAT, 2019
A távfűtéses melegvíz-ellátásba
bekapcsolt

A távfűtésbe bekapcsolt
Településazonosító
kód

Településnév (Budapest
kerületenként)

fogyasztók száma
összesen

ebből: lakások
száma

fogyasztók száma
összesen

ebből: lakások
száma

A távhővezeték-hálózat
hossza, km (egy tizedes)
összesen

ebből
gerincvezeték

g

h

Felhasználói
hőközpontok
száma

az év utolsó napján
a

b

c

d

e

f

i

1278

Berettyóújfalu

666

633

623

615

1,9

1,9

9999

Összesen

666

633

623

615

1,9

1,9
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2. TELEPÜLÉSENKÉNTI ADATOK, TÁVFŰTÉS- ÉS MELEGVÍZ-ELLÁTÁS, 2019
A szolgáltatott melegvíz mennyisége,
1000 m3 (egy tizedes)

Távhőellátásra felhasznált hőmennyiség, GJ
Településazonosító
kód

Településnév
(Budapest
kerületenként)

lakosságnak

egyéb
fogyasztóknak

összesen

lakosságnak

egyéb
fogyasztóknak

összesen

ebből: termálvizes
felhasználás

a

b

c

d

e

f

g

h

i

1278

Berettyóújfalu

15 626

6 376

22 002

14,9

1,3

16,2

9999

Összesen

15 626

6 376

22 002

14,9

1,3

16,2
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3. A távhő- és melegvízszolgáltatás díjbevétele, 2019

Díjbevétel (áfa nélkül), 1000 Ft
Sorszám

Fogyasztók
távhőszolgáltatásból

a

b

c

melegvízellátásból
d

1

Lakossági

75 461

17 575

2

Egyéb

56 800

2 791

3

Összesen

132 261

20 366
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