
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

1007
AZ IPARI TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJELENTÉSE

2022. augusztus hónap

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: 16

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

Címe: 5000 Szolnok,Kőrösi út 1-3.

Beérkezési határidő: 2022.09.08

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül - https://elektra.ksh.hu

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok),

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766-os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „Lépjen velünk kapcsolatba” rendszeren keresztül

(http://www.ksh.hu/kapcsolat).

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: perc44

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 4 93 542 93 542 0,0

1472022
Csavarkapocs anya+ kengyel

db 0 28 310 28 310 0,0

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

1472024
KagylósFéktuskóék jobbos-
balos db 0 5 250 5 250 0,0

1472026
Csavarkapocs heveder

db 0 12 716 12 716 0,0

1472027
Y25 láncszem (erősített)

db 0 4 886 4 886 0,0

1472028
Csavarkapocs anya jobb

db 0 23 800 23 800 0,0

1472029
Csavarkapocs orsó

db 0 23 180 23 180 0,0
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1631059
KISS 1815 motorvonat
karbantartás, javítás ó 0 15 964 15 964 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 gazdasági igazgató
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