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Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2)
bekezdése alapján kötelező.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel az 1392/2007/EK, 1893/2006/EK, 2223/96/EK rendeletekre.

A beruházás szakágazata szerint kitöltött adatlapok  darabszáma
(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az ön kormányzati társulásoknak kell kitölteni.):

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 
eljárást vonhat maga után.

  
Adatszolgáltatók: valamennyi költségvetési, társadalombiztosítási és a megfigyelésbe 
bevont nonprofit szervezet

Negyedéves integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit s zervezetek
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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 gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1897

Beérkezési határid ő: a tárgynegyedévet követ ő hó 20.

A kérd őívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek n élkül beírni!

Ha igen, írjon a kódkockába 1-et és töltse ki a „B Beruházási adatok” című fejezetet.
Ha nem, írjon a kódkockába 0-t.

B BERUHÁZÁSI ADATOK

15315386 8610 01

2012. III. negyedév

törzsszám statisztikai megye
főtevékenység

Figyelem! Az adatok nem tartalmazzák a tárgyieszköz-apportot, a bére lt és lízingelt tárgyi eszközöket
és az immateriális javakat! Nem tartalmazzák továbbá a hasz nált tárgyi eszközök beszerzését (kivéve az
1.4 és 1.5 sorokat)! A beruházások teljesítményértéke – a pé nzügyi teljesítést ől függetlenül – az adott
időszakra vonatkozó beruházási ráfordítások összegét, ezen b elül a befejezetlen beruházások értékét is
tartalmazza. Kérjük tehát a beruházásokat folyamato san, nem pedig az aktiváláskor jelenteni!

Beruházás szakágazata  NACE Rev.2. (TEÁOR’08) szerint  (Csak a minisztériumoknak, az 
önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató!):

#HIÁNYZIK

Beruházás szakágazatának NACE Rev.2. (TEÁOR’08)  szerinti megnevezése (kötelez ő kitölteni) :

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS

1000 FtA beruházások teljesítményértéke,

2 189712

Belföldi gyártásból származó gépek, berendezések, bútorok, hangszerek és sportszerek beszerzése (az átírási és egyéb
költségekkel együtt), a meglévő gépeken, berendezéseken végzett bővítési és felújítási munkák.

Lakó- és nem lakóépületek, valamint egyéb építmények építtetése, beszerzése és saját vállalkozásban való építése (a
tervezési, tulajdonszerzési, átírási és egyéb költségekkel együtt), a meglévők átalakítása, korszerűsítése, bővítése és
felújítása. Eltérően a számviteli előírástól  nem tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.

1.2 Belföldi gyártású gépek és 
berendezések (járm űvek nélkül) (új)

Az importból származó gépek, berendezések, bútorok, hangszerek és sportszerek beszerzése (az átírási és egyéb
költségekkel együtt). Az importált használt eszközök beszerzését is itt kérjük elszámolni.

1.3

9 607

1.4 Import gépek és berendezések
(járművek nélkül) (új és használt)

Új tárgyi eszközök beszerzése, 
saját vállalkozásban való 

létesítése, a meglevő eszközök 
bővítése és felújítása (a 

karbantartási munkák nélkül).

Belföldi gyártásból származó járművek beszerzése (az átírási és egyéb költségekkel együtt), a meglévő járműveken
végzett felújítási munkák.

Belföldi gyártású járm űvek (új)

Költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit s zervezetek

A kérd őíven csak a tárgyid őszaki adatok jelenthet ők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigál ni
kívánja, úgy azt a javítandó id őszak helyes adatát tartalmazó kérd őíven teheti meg, melyet a KSH Központi
adatgyűjtő főosztályának kell megküldenie.

Volt-e a szervezetnek a tárgynegyedévben tárgyi eszköz beruházása? 1

1.1 Épületek és egyéb építmények (új)
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Tenyésztésre, vontatásra, versenyeztetésre tartott állatállomány beszerzése és saját vállalkozásban való létrehozása. A
tenyésztés elsődleges célja állati termék (pl. tej, tojás, gyapjú, méz stb.) előállítása. Az értékesítési célra szánt vágóállatok
tenyésztését és beszerzését nem itt, hanem a saját termelésű, illetve a vásárolt készletek között kérjük elszámolni.

1.8

Tenyész- és igásállatok

3 189712

A rovatba a meglevő föld értéknövelése (pl. melioráció) tartozik. A föld, telek, föld alatti ásványkészletek, nem telepített
erdők beszerzési költsége, valamint a tulajdonszerzési és átírási költségek nem számolhatók el. Eltérően a számviteli
előírástól  a rovat nem tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat.

1.9 Összesen
(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7+1.8)

Az importból származó járművek beszerzése (az átírási és egyéb költségekkel együtt). Az importált használt járművek
beszerzését is itt kérjük elszámolni.

1.6 Ültetvények, erd ők

Meglevő föld értéknövelése és más nem  
termelt tárgyi eszközök

Olyan szőlők, gyümölcsösök, egyéb fa- és bogyós ültetvények beszerzése és saját vállalkozásban való létrehozása,
amelyeket egy éven túli termésükért tartanak. Ide tartozik a környezetvédelmet, idegenforgalmat és vadgazdálkodást
szolgáló erdők beszerzése, telepítése is. Eltérően a számviteli előírástól nem tartalmazza az ingatlanokhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogokat. A fakitermelésre szánt erdők telepítése és beszerzése nem itt, hanem a saját termelésű, illetve a
vásárolt készletek között számolandó el. 

1.7

1.5 Import járm űvek (új és használt)

A beruházások teljesítményértéke, 1000 Ft

Új tárgyi eszközök beszerzése, 
saját vállalkozásban való 

létesítése, a meglevő eszközök 
bővítése és felújítása (a 

karbantartási munkák nélkül).


