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Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. év i XLVI. 
törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelez ő. Telefon: 345-6000
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Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

A kérd őívet jóváhagyó vezet ő adatai

A kérd őívet kitöltés el őtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lejjebb található e-mail címre. 
Kérjük figyeljen az el őlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.
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A kitölt ő adatai
törzsszám*

virag.eva@kdvvizig.hu
477-

3500/12181

telefonszáma

Papanekné Virág Éva
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neve e-mail címe
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Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 295/2008/EK rendeletre.
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A gazdasági szervezet adatai:

1. Folyó környezetvédelmi ráfordítások

Egyéb:

1.2. Gazdasági szervezeten belüli folyó környezetvé delmi ráfordítások

egyéb:

1.3. Folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszíro zása ezer Ft
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1. A folyó környezetvédelmi ráfordítások finanszírozására kapott támogatások összesen

2. Ebből: EU-, állami, önkormányzati támogatás összege

Sor-
szám

Megnevezés Támogatás összege

a b c

12. 30

*Csak abban az esetben kerüljön a ráfordítás összege a megjelölt sorokba, ha az nem sorolható az előbbi környezeti területek egyikéhez 
sem.

Környezeti tényfeltárás

10. környezetvédelmi szakember* 20

11. környezeti irányítási rendszer működtetése* 30

8. táj- és természetvédelem

9. környezetvédelmi kutatás és fejlesztés

6. talaj és felszín alatti vizek védelme

7. zaj és rezgés elleni védelem 20

szilárd, nem veszélyes hulladék kezelése

5. veszélyes hulladék kezelése

Ebből a következő környezeti területek becsült százalékos  megoszlása:

2. levegőtisztaság védelme

%

3. szennyvíz kezelése

4.

1. Ráfordítások összesen (=100%) ezer Ft 200

a b c d

Sor-
szám

Megnevezés
Mérték-
egység

Ráfordítások

3. Szennyvíz csatornahálózaton keresztül történő elszállítása, ártalmatlanítása 1 243

6. Összesen (1+...+5) 7 080

4. Tartályban gyűjtött szennyvíz elszállítása, ártalmatlanítása 2 895

5.

1. Szilárd, nem veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 2 877

2. Veszélyes hulladék elszállítása, ártalmatlanítása 65

8411

a b c

01
törzsszám statisztikai 

főtevékenység

megye
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1.1. A környezetvédelmi szolgáltatást végz ő vállalkozásnak (például szennyvíz-
        kezelést vagy hulladékelszállítást végző vállalkozásnak) fizetett összegek 

Sor-
szám

Megnevezés Fizetett összeg

ezer Ft

15308380



A gazdasági szervezet adatai:

2. Környezetvédelmi beruházások ezer Ft

%

2.1. Környezetvédelmi beruházások megoszlása környe zeti áganként ezer Ft

Egyéb:

2.2. Környezetvédelmi beruházások (közvetlen + inte grált) finanszírozása ezer Ft

A közvetlen és integrált környezetvédelmi beruházások definíciója megtalálható a kitöltési útmutatóban.

Összefüggések: 4c = 15c 4d = 15d 21 = 4c + 4d

3. Bevételek ezer Ft

törzsszám
statisztikai főtevékenység

megye

20.

Sor-
szám

a

16.

14.

15.

21.

Egyéb támogatás 

Összesen (16+...+20)

EU-támogatás 

18.

19.

Állami támogatás  

Önkormányzati támogatás  

17.

Saját forrás, hitel

c

Összesen (6+...+14) 0 0

b

13. Környezetvédelmi kutatás és fejlesztés

12. Táj- és természetvédelem 

11. Zaj és rezgés elleni védelem 

10. Talaj és felszín alatti vizek védelme 

9. Veszélyes hulladék kezelése 

8. Szilárd, nem veszélyes hulladék kezelése 

7. Szennyvíz kezelése

6. Levegőtisztaság védelme 

a b c d

5.
Az integrált környezetvédelmi beruházások összegéből a környezetvédelmet szolgáló 
hányad

Sor-
szám

Megnevezés
Beruházások összege

Közvetlen Integrált

4. Környezetvédelmi beruházások összesen (1+2+3) 0 0
3.

Egyéb beruházás, föld- vagy telekvásárlás környezetvédelmi 
beruházás megvalósítása érdekében 

c

1. Épület- és egyéb építményberuházás 

2. Gép-, berendezés-, és járműberuházás 

Sor-
szám

Megnevezés
Beruházások összege

Közvetlen Integrált
a b

A környezetvédelmi ráfordításoknak köszönhetően keletkező melléktermékek eladásából 
származó bevételek összege:

0

179911

1799

Megnevezés Finanszírozás összege

d

15308380 8411 01

0



A gazdasági szervezet adatai:

4. A szervezet jellemz ői

(%)

(%)

igen=1/nem=2

igen=1/nem=2

Gyárt-e a szervezet környezetvédelmi terméket értékesítésre? igen=1/nem=2

Nyújt-e a szervezet környezetvédelmi szolgáltatást? igen=1/nem=2

(fő)

Ebből szellemi jellegű munkakörben alkalmazásban állók létszáma (FEOR 1–4) (fő)

3. 2

15308380 8411 01
törzsszám statisztikai 

főtevékenység

megye

Külföldi tulajdon aránya a szervezet tulajdonosi szerkezetében

Állami és önkormányzati tulajdon együttes aránya a szervezet tulajdonosi szerkezetében

8.

4. Működik-e a szervezetnél EMAS típusú környezetvédelmi irányítási rendszer?

6.

7.
Közvetlenül a környezetvédelemmel összefüggésben főállásban alkalmazásban állók átlagos állományi 
létszáma (törtszámmal is kifejezhető)

5.

179911

Sor-
szám

Megnevezés

a b c

1.

2.

Működik-e a szervezetnél ISO 14001 típusú környezetvédelmi irányítási rendszer?

27,0
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100

2

2

2

0

83,0


