
 Az adatszolgáltatás a 300/2007. (XI. 9.)
 Korm. rendelet alapján kötelez ő.

Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Küldend ő: KSH Vállalkozás-statisztikai f őosztályának Telefonszám: 1/229-8000

1119 Budapest, Andor u. 47-49 Telefax: 1/345-8655

Levelezési cím: 1518 Budapest, Pf. 118, 169. E-mail cím: gazdstat@ksh.hu

Beérkezési határid ő: a tárgyévet követő március 31.

A kitöltött beruházási adatlapok darabszáma:

év hó nap PH. Vezető aláírása

* Ha a fejezetet könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (az adószám első nyolc számjegyét) megadni!

Az adatszolgáltatással kapcsolatos egyéb szöveges megjegyzés:

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

A kérd őív kitöltésére fordított id ő:

Köszönjük az együttm űködésüket!

4773510

12

Baross Károly igazgató

1088 Budapest

neve beosztása

3

fax-száma

Rákóczi út

telefonszáma

2010 január

120   perc

18900901 189009

A nemlegesség oka

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

Megjegyzés

B (Beruházási 
adatok.)

Papanekné Virág Éva
4773500/121

81

A kitölt ők adatai
Téma, 

fejezetazonosító

A kitöltésért felelős

törzsszám*fax-száma e-mail címeneve telefonszáma

M (Munkaügyi
adatok)

e-mail címe

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Nyilvántartási szám: 

1890/08Telefon: 345-6000
Internet: www.ksh.hu→Adatgyűjtések→Letölthető kérdőívek, útmutatók

  
Adatszolgáltatók: költségvetési, társadalombiztosítási és nonprofit szervezet

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

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

A kérd őívet jóváhagyó vezet ő adatai

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009
Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

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

15308380 01

41.

8411 Budapest

Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazg atóság

város
község

út,
utca,
tér

 



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890/08

M     MUNKAÜGYI ADATOK  (Lásd útmutató)

M/4. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

M/5. Teljesített munkaórák száma munkaóra

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Átlagos
állományi

létszám, fő

törzsszám statisztikai

01

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2008

15308380 8411
megye

főtevékenység

Összes bruttó 
kereset,
1000 Ft

ba

02nők

KÖLTSÉGVETÉSI, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS NONPROFIT S ZERVEZETEK

Az „M” jel ű munkaügyi táblázatokat nem kell kitölteni a KIR-be tartozó központi
költségvetési szervezeteknek és a helyi költségvetési int ézményeknek, mert adataikat a
Magyar Államkincstár a központosított illetményszámfejt és adatbázisából vagy közvetlen
adatgy űjtés alapján adatállományban adja át a KSH részére.

Figyelem! 

Ebből (01-ből):

Egyéb bruttó 
munka-

jövedelem, 
1000 Ft

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók 01

c

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi
átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak összesen

Ide tartozhatnak részmunkaidősek, bedolgozók, alkalmazottként
bérezett szakképzőiskolai tanulók és egyéb, az útmutatóban
meghatározott munkavállalók.

03

Egyéb foglalkoztatottak
Ide tartozik egyéni vállalkozás esetén a dolgozó tulajdonos, a nem

fizetett segítő családtag, a társasvállalkozás dolgozó, de nem fizetett tagja,
illetve a menedzsment azon tagja, akinek munkajövedelme legalább 50%-
ban profitból származik.

05

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak
    (pl.: takarítás napi  két óra elfoglaltsággal).

04

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú munkavállalók

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06)

07 0 0 0

Állományba nem tartozók
    Itt jelentendők a létszámba nem (vagy már nem) tartozók részére 
történt aktuális vagy utólagos kifizetések.

06

0 0 0

08

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Összes teljesített
munkaóra

Ebből: túlóra

a b

Technikai összesen (01+…+08) 09

2 189009

Alkalmazásban állók és munkaszerződés szerint havi 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak összesen

Az M/4. tábla 01+03+04 soraiban jelentett létszámra vonatkozó ténylegesen
ledolgozott munkaóra, beleértve a munkahelyen eltöltött és elszámolt állásidőt, a
munkaidőben egyik munkahelyről a másik munkahelyre történő utazási időt
valamint az időjárási tényezők miatti állásidőt.

01



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890/08

Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszk öz beruházása, igen (1)
értékesítése, illetve tárgyi eszköz  lízingje 2009- ben? nem (0)

Ha igen, kérjük, töltse ki a B „BERUHÁZÁSI ADATOK” ré sz megfelel ő tábláit!

B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások (Lásd útmutatót is)

11

15308380 8411 01

Épületek és egyéb építmények
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az

egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 06.sor) kell
jelenteni.

01

megye
főtevékenység

Nemzetgazdasági beruházás: Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban (kivitelezésben) történő
létesítése, meglévő tárgyi eszközök bővítése, korszerűsítése, átalakítása, felújítása (a karbantartási munkák
nélkül) a tervezési, átírási, más járulékos költségekkel együtt.

755

törzsszám statisztikai

02

03

37 664

Sorazo-
nosító

Beruházások 
teljesítmény-

értéke
összesen

(nemzetgazda-
sági beruházás)

57 966

B     BERUHÁZÁSI ADATOK

a

Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak beszerzésének értékét.
Azokat a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni.

1 000 Ft

beszerzése 
vételáron

(üzemgazda-
sági beruházás)

értékesítése 
eladási áron

Megnevezés

Használt tárgyi eszköz 

cb

07

23 392

1 340

27 569 1 340 26 380

800

21308

09

10

 Ebből (03-ból): személygépkocsik 

Import gépek, berendezések (új és használt)
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 02 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

Ebből (06-ból) : személygépkocsik
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 04 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

1

Ültetvények, erdők
A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között

(T/5. tábla 01. sor) számolandó el.
Tenyész- és igásállatok

Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és
tenyésztését a készletek között (T/5. tábla 04. illetve 05. sor)
kell elszámolni.

1 084

04

05

06

Üzemgazdasági beruházás: Használt tárgyi eszközök beszerzése és értékesítése.

3 189009

146 804 2 424 27 13512Összesen (01+02+03+05+06+08+09+10)

 Ebből (10-ből): a földtulajdon átruházási
 költsége (illeték stb.)

A beruházás szakágazata 
(TEÁOR'08 szerint )
(Az önkormányzatoknak és 
minisztériumoknak kell kitölteni)

Import járművek (új és használt)
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 03 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök
    "a" oszlop : A már meglév ő föld, telek és más nem
 termelt tárgyi eszközök értéknövelése,  meliorizációja. 
„b” oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. 
Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepített 
erdők beszerzési  költsége.

Belföldi gépek, berendezések

Belföldi (gyártású) járművek



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890/08

15308380 8411 01
megye

főtevékenység
törzsszám statisztikai

B/4. Pénzügyilízing-szerz ődések (csak a tárgyévben kötött szerz ődéseket kell jelenteni)

B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív líz ingje

B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai

4 189009

Immateriális javak összesen (01+...+06) 07 8 047 0

Egyéb immateriális javak 06 4 037

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 05

Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás védett
ismeretei)

04 1 310

Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 03

Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 02 2 700

Ásványkincsek feltárási költségei 01

1 000 Ft

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Beszerzés és 
saját fejlesztés

(tárgyévi 
növekmény)

Értékesítés
(áfa nélkül)

a b

A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére
teljesített kifizetések értéke
    Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg.

01

Figyelem! A számviteli el őírásoktól eltér ően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás–átsz ervezés
aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érté kű jogokat a számviteli el őírásoktól eltér ően itt, az egyéb
immateriális javak között kell szerepeltetni.

Megnevezés
Sorazo-
nosító

1 000 Ft

a

Technikai összesen (01+…+05) 06 0

 Ebből (04-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 05

személygépkocsik teljes értéke 04

járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 03

Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan
lízinggel együtt)

01

 Ebből (01-ből): gépek, berendezések teljes értéke 02

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Lízingbe vett 
tárgyi

eszközök értéke,
1000 Ft

a



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890/08

15308380 8411 01
megye

főtevékenység
törzsszám statisztikai

B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék sze rinti részletezése,  2009
Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat e setében kitölteni!

*/

**/

Figyelem!

5 189009

Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök 
átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás.
Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás.

A 22. sor „a” rovat= B/1. tábla 01. sor „a” rovat; „b” rovat= B/1. tábla (02+03+05+06) sorok „a” rovat;
„c” rovat= B/1. tábla (08+09) sorok „a” rovat; „d” rovat= B/1. tábla 10. sor „a” rovat;
„e” rovat= B/1. tábla 12. sor „a” rovat; „f” rovat= B/1. tábla 12. sor „b” rovat.

213 0 146 804 2 42422
ÖSSZESEN 
(01+…+21) 57 966 88 625

021 Országhatáron kívül

020 Zala megye

0 1 08419 Veszprém megye

018 Vas megye

017 Tolna megye

016
Jász-Nagykun-
Szolnok megye

015
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

014 Somogy megye

213 112 07713 Pest megye 39 466 72 398

15 06312 Nógrád megye 9 000 6 063

011
Komárom-Esztergom 
megye

010 Heves megye

009 Hajdú-Bihar megye

008
Győr-Moson-Sopron 
megye

007 Fejér megye

006 Csongrád megye

005
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

004 Békés megye

14 39303 Bács-Kiskun megye 9 500 4 893

002 Baranya megye

f

01 Budapest 5 271 5 271 1 340

föld, telek, 
egyéb nem 

termelt tárgyi 
eszköz

összesen

a b c d e=(a+b+c+d)

1 000 Ft

Kód Terület

Új tárgyi eszközök beszerzése…*/

Használt tárgyi 
eszközök 

beszerzése**/
épület, egyéb 

építmény

gép, 
berendezés 

és jármű

ültetvény, 
erdő, tenyész- 

és igásállat


