
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.
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Nyilvántartási szám:
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AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

február hónap2021.

Adatszolgáltatók: a bányászat, a feldolgozóipar, a
villamosenergia-, gáz-, gőzellátás-, légkondicionálás, a víz-
és hulladékgazdálkodás gazdasági ágakba sorolt, a
megfigyelésbe bevont 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.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel az 2019/2152/EK, 2020/1197/EK, 1893/2006/EK és a 656/2007/EK rendeletekre.

Törzsszám: 11103499 Statisztikai főtevékenység: 3020 Megye: 07

Neve: MÁV Vagon Vasúti Jármű Gyártó és Javító Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 8000 Székesfehérvár,TAKARODO UT 1

Beérkezési határidő: 2021.03.09

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 teheti fel:

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

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

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc111

Köszönjük az együttműködésüket!
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AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

A termék (szolgáltatás) Exportra Belföldre
10 %-ot elérő árváltozás

indoklása

FIGYELEM!
A kék nyíl

megnyomásával a cella új
ablakban szerkeszthető.
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1472021
Csavarkapocs komplett

db 0 96 000 96 000 0,0

1472022
Csavarkapocs anya+ kengyel

db 40 25 378 29 754 17,2
Új szerződés szerinti ár

1472023
Féklégtartály 40/306  csz.:238-
355 db 0 107 900 107 900 0,0

1472024
KagylósFéktuskóék jobbos-
balos db 0 3 080 3 080 0,0

1472026
Csavarkapocs heveder

db 40 8 415 12 716 51,1
Új szerződés szerinti ár

1472027
Y25 láncszem (erősített)

db 0 4 886 4 886 0,0

1472028
Csavarkapocs anya jobb

db 0 10 580 10 580 0,0

1472029
Csavarkapocs orsó

db 0 20 838 20 838 0,0
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1631059
Javítási átlag óra díj

ó 152 20 000 20 000 0,0

* A ténylegesen érvényesített, az árváltozás jellegű engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt havi árak forintban, tizedes nélkül.

Kollégáink elérhetősége a súgóban található.
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Űrlapon előforduló rövidített szövegek jegyzéke
1 pénzügyi számviteli vezető
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