
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Küldendő: KSH Központi adatgyűjtő főosztályának Telefonszám: 1/229-8000

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

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

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő március 31.

év hó nap PH. Vezető aláírása

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

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

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

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Köszönjük az együttműködésüket!

út,

utca,

tér

e-mail címe

23-27.

faxszáma

Váci út

A kitöltők adatai

Téma, 

fejezetazonosító

A kitöltésért felelős

törzsszám*
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adatok.)
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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2)

bekezdése alapján kötelező.

  perc

Nyilvántartási szám: 

1886Telefon: 345-6000

       Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2011

Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel

a 716/2007/EK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK, 1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK,

1618/1999/EK, 1614/2002/EK, 364/2008/EK és a 275/2010/EU rendeletekre.

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

neve

1134 Budapest

G (Regiszterkar-

bantartó adatlap)

   



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

G    REGISZTERKARBANTARTÓ ADATLAP

1.1 Megnevezés:

1.2 Székhely cím:

*

G/2. Elérési adatok

2.1 A székhely telefonszáma:

2.2 Levelezési cím (ha a székhelycímtől eltér):

2.3  Postafiók cím:

2.4  E-mail cím:

2 188611

Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

G/1. Azonosító adatok javítása
Amennyiben a címlapon található előnyomott azonosító adatokban változás történt, kérjük azok helyesbítését a jelenlegi

állapotnak megfelelően az alábbi pontokban megadni.*

irányítószám település (város, község) településrész nevekerület (Bp)

közterület neve közterület jellege (utca, tér stb.)

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatszolgáltatás teljesítése nem váltja ki a változások Cégbíróságnál, APEH-

nál, illetve Okmányirodánál történő  bejelentését.

Amennyiben adataiban változás következett be, akkor vállalkozásának gazdasági formájától függően a 2006. évi V.

törvény értelmében a Cégbíróságon, vagy a 2003. évi XCII. törvény értelmében az adóhatóságnál, vagy a 2009. évi

CXV. törvényben meghatározott módon változásbejelentési kötelezettség terheli.

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház földszint, emelet ajtó

közterület neve közterület jellege (utca, tér stb.)

(Kérjük a vezetékes és/vagy mobil-számot is feltüntetni körzetszámmal együtt)

10898824 3600 01

törzsszám statisztikai megye

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2011

főtevékenység

lépcsőház földszint, emelet ajtó

irányítószám település (város, község) kerület (Bp) településrész neve

házszám helyrajzi szám

székhelycímmel, a kódkockába „X" jelet kérünk beírni:
0

Amennyiben a szervezet levelezési címe megszűnt, és új levelezési címe nincs, illetve azonos a

irányítószám település (város, község) postafiók

épület



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

G/3.1 Külföldi ellenőrzés alatt áll-e a vállalkozás?

Igen (1)      Nem (0) 1

Ha igen, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

Pilisvörösvári Vízművek Kft.

10898824 3600 01

Kérjük a 2011. december 31-i állapotnak megfelelően kitölteni!

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

G/3. A külföldi ellenőrzésre vonatkozó információk

4.

Egy vállalkozás akkor áll külföldi ellenőrzés alatt, ha jegyzett tőkéjének több, mint 50 %-a külföldi tulajdonban van.

Sorazo-

nosító

1.

G/3.3 Kérjük, sorolja fel azokat a magyarországi saját leányvállalatait, amelyekben 

50%-nál nagyobb a tulajdonosi részesedése!

4.

5.

6.

1.

2.

3.

Budapest Főváros Önkormányzata  (tul. hányad:73,6%) Magyarország

3 188611

G/3.2 Ki gyakorolja a végső ellenőrzést a vállalkozás felett, és melyik országban 

van a székhelye?

Sorazo-

nosító

A végső ellenőrzést gyakorló neve Ország

a b

Végső ellenőrzést gyakorló egység: az a szervezet (vagy magánszemély), amelyet – a tulajdonosi láncolatot megvizsgálva – nem

ellenőriz más szervezet. Országként azt az országot kérjük beírni, ahol a végső ellenőrzést végző egység székhelye található. Abban az

esetben, ha több végső ellenőrzést gyakorló egység létezik (pl. 50-50%-os részarány, vagy egyik tulajdonos részaránya sem éri el az 50%-

ot, de a vállalkozás 100% külföldi tulajdonban van), kérjük az összes végső tulajdonost és országot feltüntetni.

2.

3.

13235295 100

DUNA-KÚT Kft. 13186256 51

Piliscsabai Vízművek Kft. 14449422 60

5.

Neve Törzsszáma Tulajdoni aránya, %

a b c

Figyelem! A kitöltési útmutató új, részletes információkat tartalmaz a G/3. ponttal kapcsolatban.

Kérjük, kitöltés előtt olvassa el az erre vonatkozó információkat!

8.

7.

6.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

18. 1

16.

17.



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

M     MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmutató)

M/4. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Területi adatlapok száma db

M/5. Teljesített munkaórák száma munkaóra

4 188611

a b

Sorazo-

nosító
Megnevezés

Összes teljesített

munkaóra
Ebből: túlóra

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.

2 342 609

Technikai összesen (01+…+08) 09 2 989 11 950 727

a b

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt

(01+03+04+05+06)

Az „Egyéb bruttó munkajövedelem” összege („c” oszlop) része a T/2

tábla 12. sor „Személyi jellegű egyéb kifizetések”-nek.

07

27 296

Ebből (07-ből):

117 31002 346 1 364 472

c

Megnevezés

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók 01 1 307 5 070 413

Egyéb bruttó 

munka-

jövedelem, 

1000 Ft

500 393

Összes bruttó 

kereset,

1000 Ft

Átlagos

állományi

létszám, fő

3 138

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb

munkaidőben foglalkoztatottak

    (pl.: takarítás napi  két óra elfoglaltsággal).

11

Állományba nem tartozók

Itt jelentendők a létszámba nem (vagy már nem) tartozók részére

történt aktuális vagy utólagos kifizetések, a munkavégzés alól történő

felmentés idejére fizetett munkadíj.

06 158 037 11 161

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

21 847

1 318 5 255 746 514 692

7 74 763

1 149 680

2 986

01

01

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

(a mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat főtevékenységű 

szervezetek kivételével)!

(Amennyiben székhelyén kívül máshol is van telepe , akkor ezeket az 

adatokat területileg részletezve is jelenteni kell az M/4.a adatlapon!)

nem magyar állampolgárságú munkavállalók

10898824 3600

04

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

Ebből (01-ből): nők

Sorazo-

nosító

08



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

Végzett-e 2011-ben gazdasági tevékenységet: igen (1)
nem (0)

Ha igen, kérjük töltse ki a T „TELJESÍTMÉNYADATOK” rész megfelelő tábláit!

T     TELJESÍTMÉNYADATOK
T/1. Bevételek

megye

főtevékenység

1 000 Ft

a

Sorazo-

nosító

188611

06

03

02

Technikai összesen (01+...+04)

1

Kérdőíven belüli összefüggések:

Ha a 4. sorban szerepel adat, akkor beruházási adatnak is kell lennie.

Ha a 4. sorban megadott adat tartalmazza az immateriális javak értékét, akkor azt a B/6.  „Az immateriális javak tárgyévi változásai” c. 

táblázat 1., 3., 4., 5. és 6. soraiban meg kell bontania.

Ha az 1. sorban van adat, akkor a T/4 táblázatot is ki kell tölteni.

29 101 138

a termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs, jövedéki és  

energiaadó (Lásd útmutató)

Megnevezés

 Ebből (01-ből):

04

Értékesítés árbevétele

Az értékesített termékek, anyagok, áruk és teljesített szolgáltatások – árkiegészítéssel és felárral

növelt, regisztrációs, jövedéki és energiaadót tartalmazó, engedményekkel csökkentett, általános

forgalmi adót nem tartalmazó – értéke.

5

Egyéb bevételek (Lásd útmutató)

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Az eszközök között közvetlen önköltségen állományba vett tárgyi eszközök és immateriális javak

értéke. Tartalmaznia kell: a tárgyi eszközök saját vállalkozásban végzett létesítésével, bővítésével,

rendeltetés-változásával, átalakításával, felújításával összefüggő munkák költségeit is. Az immateriális

javak aktivált értékénél – a számviteli előírástól eltérően – csak a termelésből származó javakat lehet

figyelembe venni. Nem tartalmazza: az alapítás-átszervezés aktivált értékét, a fakitermelésre szánt

erdők telepítésének értékét (melyet a saját termelésű készletek között kell elszámolni), valamint a saját 

előállítású készletek állományváltozását.

10898824 3600 01

923 862

824 017

27 353 25901

törzsszám statisztikai



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

T/2. Költségek és ráfordítások

4 174 48215

Kérdőíven belüli összefüggések:

Az 5. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet. 

A 13. sorban szereplő bérjárulékok értéke a 11. és 12. sorban szereplő értéke összegének a felét nem haladhatja meg. 

A 16. sorban lévő jövedéki adó nem lehet több a T/1. 2. sorában szereplő jövedéki adóval.

4 256 64901

 Ebből (07-ből):

Technikai összesen (01+…+16)

Bérköltség (Lásd útmutató)

Személyi jellegű egyéb kifizetések

    A „személyi jellegű egyéb kifizetés” tartalmazza az „Egyéb bruttó munkajövedelem” összegét is 

(M4. tábla 07. sor „c” oszlop) (Bővebben lásd útmutató).

Bérjárulékok (Lásd útmutató)

a

a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő   

kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor   megfizetett 

jövedéki és energia adó
08

32 745

173 987

6 672 544

51 849

Sorazo-

nosító

 Ebből (15-ből): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energia adó

20

10898824 3600 01

Egyéb szolgáltatások értéke (Lásd útmutató) 07

03

04

28 165 903

Megnevezés

Anyag- és energiaköltség (Lásd útmutató)

Igénybe vett szolgáltatások értéke (Lásd útmutató)

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke

A gazdálkodó szervezet által saját nevében vásárolt és a harmadik féllel (a megrendelővel) kötött

szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de változatlan formában

továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás. A még tovább nem számlázott tételek vásárolt

készletnek minősülnek. Az adat nem tartalmazhat általános forgalmi adót.

Eladott áruk beszerzési értéke

A vásárolt és változatlan formában eladott anyagok, áruk és göngyölegek általános forgalmi adót

nem tartalmazó beszerzési értéke. Az adatot a saját felhasználási célra beszerzett, majd bármely ok

miatt továbbadott anyagok, termékek beszerzési értékével együtt kérjük megadni. A rovat a

villamosener-gia-, gáz-, hő- és vízszolgáltató vállalkozások által továbbértékesítésre, elosztásra átvett

villamos energia, gáz, hő és víz értékét is tartalmazza.

Egyéb ráfordítások (Lásd útmutató)

05

916 576

13 1 592 823

14

1 000 Ft

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

Értékcsökkenési leírás (Lásd útmutató)

termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó Ebből (05-ből):

6 188611

06

16

4 938 334

11 5 204 000

12

 Ebből (07-ből): bankköltségek

(a kamat kivételével)
09 22 346

 Ebből (07-ből): biztosítási díjak 

(kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt [aktivált], valamint a személyi 

jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

10 129 568



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

T/4. Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása (Lásd útmutató)

#HIÁNYZIK

#HIÁNYZIK

14

7 188611

9999 27 353 25999Technikai összesen (01+…+15)

Tizennegyedik legnagyobb arányú tevékenység

#HIÁNYZIK

Tizedik legnagyobb arányú tevékenység

61 404

13

Tizenegyedik legnagyobb arányú tevékenység

#HIÁNYZIK

Tizenharmadik legnagyobb arányú tevékenység

#HIÁNYZIK

11

4 459

07 7739
Hetedik legnagyobb arányú tevékenység

Nyolcadik legnagyobb arányú tevékenység
08

10
#HIÁNYZIK

Kilencedik legnagyobb arányú tevékenység
09

Fakitermelés

Sorazo-

nosító

A tevékenység 

TEÁOR’08 

szerinti

4 számjegyű 

kódszáma

Az értékesítés 

árbevétele

(áfa nélkül)

1000 Ft

b

3600

559005

465 267

04 128 013

25 413 421

1 241 153

682003

Egyéb speciális szaképítés m.n.s.

Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

02

Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem

Hatodik legnagyobb arányú tevékenység

Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Harmadik legnagyobb arányú tevékenység

Második legnagyobb arányú tevékenység

Negyedik legnagyobb arányú tevékenység

10898824 3600

Legnagyobb arányú tevékenység

A csökkenő sorrendben felsorolt tevékenységek szerinti árbevételnek ki kell adnia a T/1 tábla 01. sorának

100 %-át!

A Kitöltési útmutatóhoz mellékelt Segédletben megadjuk a 2008. január 1-jétől érvényes tevékenységek

TEÁOR’08 szerinti felsorolását. Az önbesorolást támogató (fordítókulcsot és tartalmi magyarázatot is

tartalmazó) internetes alkalmazás a KSH honlapján (www.ksh.hu/Szolgáltatások/Osztályozások/TEÁOR’08) 

elérhető.

Amennyiben a T/2. tábla 03. és/vagy 04. sorában adatot közölt, kérjük, olvassa el a kitöltési útmutató

T/4. pontját, amelyet a „kiszervezett tevékenység” új besorolási szabályaival kiegészítettünk!

7490

A tevékenység TEÁOR'08 szerinti

megnevezése

(Az "a" oszlopban válassza ki a kódszámot, a megnevezést nem kell beírnia.)

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 

01

a

15

01

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

4799

Tizenkettedik legnagyobb arányú tevékenység

Ötödik legnagyobb arányú tevékenység

Egyéb szálláshely-szolgáltatás 

8 238

4399 31 304

12

0220

06

#HIÁNYZIK

Tizenötödik legnagyobb arányú tevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

T/5. Készletek állománya

T/7. Egyéb Teljesítményadatok

8 188611

Munkaerő-ügynökségeknek történő kifizetések (Lásd útmutató) 01 128 196

Technikai összesen (01+02) 05 133 991

5 79502Biztosítóintézetektől kapott kártérítések (Lásd útmutató)

Kérdőíven belüli összefüggések:

Az 1. sorban szereplő érték nem haladhatja meg a T/1. tábla 1. sorában szereplő árbevétel 1/5-ét.

Vásárolt készletek összesen (04+05) 06 149 861 192 158

192 158

Megnevezés
Sorazo-

nosító

1 000 Ft

a

Készletek összesen (01+06) 07 149 861

04 149 731 191 776

Áruk és szolgáltatások

    Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.
05 130 382

a b

Anyagok

    Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.

Saját termelésű készletek összesen

A késztermékek, a félkész termékek (vágóállatok), valamint a befejezetlen

termelés év eleji nyitó és év végi záró készletállománya, előállítási költségen

értékelve. Itt kell figyelembe venni a saját előállítású göngyölegek

készletállományát. Idetartozik a fakitermelésre szánt erdők telepítése is. A mutató

nem tartalmazza a vásárolt anyagok, áruk és szolgáltatások készletadatait.

01

Megnevezés
Sorazo-

nosító

Év elején

10898824 3600 01

Év végén

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

1 000 Ft



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1)

értékesítése, illetve tárgyi eszköz  lízingje 2011-ben? nem (0)

Ha igen, kérjük, töltse ki a B „BERUHÁZÁSI ADATOK” rész megfelelő tábláit!

B     BERUHÁZÁSI ADATOK

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

9 188611

1 04308

09

10

11

126 678

18 356

25 014

03

Épületek és egyéb építmények

Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az

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

jelenteni.

01

926 948

1 980

07

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.

04

beszerzése 

vételáron

(üzemgazda-

sági beruházás)

értékesítése 

eladási áron

cba

4 718 802

19 283

Belföldi (gyártású) gépek, berendezések

Belföldi (gyártású) járművek

 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.

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.

Ebből (06-ból) : személygépkocsik

A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt az

„a” oszlopban, a használt értékesítést a 04 sor c oszlopában

kérjük jelenteni.

Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök

    "a" oszlop: A már meglévő 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.

Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az

immateriális javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni.

799

05

06

02

128

1 000 Ft

1

A beruházások teljesítményértéke – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – az adott időszakra vonatkozó

beruházási ráfordítások összegét, ezen belül a befejezetlen beruházások értékét is tartalmazza. Kérjük tehát

a beruházásokat folyamatosan, nem pedig az aktiváláskor jelenteni!

Megnevezés
Sorazo-

nosító

Beruházások 

teljesítmény-

értéke

összesen

(nemzetgazda-

sági beruházás)

Használt tárgyi eszköz 

Összesen (01+02+03+05+06+08+09+10)

 Ebből (10-ből): a földtulajdon átruházási

 költsége (illeték stb.)

5 800 46512 0

főtevékenység

törzsszám statisztikai

10898824 3600 01

megye



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje

B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai

10 188611

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 05

8

Immateriális javak összesen (01+...+06) 07 240 768

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

ismeretei)
04

Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 03

36 582

Figyelem! A számviteli előírásoktól eltérően nem tartozik az immateriális javak közé az alapítás–átszervezés

aktivált értéke. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat a számviteli előírásoktól eltérően itt, az egyéb

immateriális javak között kell szerepeltetni.

Megnevezés
Sorazo-

nosító

Beszerzés és 

saját fejlesztés

(tárgyévi 

növekmény)

Értékesítés

(áfa nélkül)

a b

Technikai összesen (01+…+05) 06 0

1 000 Ft

1 000 Ft

a
Megnevezés

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

a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 05

Lízingbe vett 

tárgyi

eszközök értéke,

1000 Ft

a

járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül

Megnevezés

Pénzügyi lízing keretében beszerzett tárgyi eszközök teljes értéke összesen (ingatlan

lízinggel együtt)
01

 Ebből (01-ből):

Sorazo-

nosító

Sorazo-

nosító

Ásványkincsek feltárási költségei 01

Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 02 236 156

személygépkocsik teljes értéke

03

 Ebből (04-ből):

04

10898824 3600 01

8

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

gépek, berendezések teljes értéke 02

Egyéb immateriális javak 06 4 612



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 2011

*/

**/

Figyelem!

11 188611

0

Országhatáron kívül

Nógrád megye

Pest megye

Somogy megye

ÖSSZESEN 

(01+…+21)

Komárom-Esztergom 

megye

Tolna megye

Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye

Jász-Nagykun-

Szolnok megye

0

0

0

0

0

0

0

0

megye

főtevékenység

4 904 458

statisztikai

d

Vas megye

Veszprém megye

Zala megye

törzsszám

3 866 708 1 037 750

20

21

22

Békés megye

Borsod-Abaúj-

Zemplén megye

Csongrád megye

Fejér megye

Győr-Moson-Sopron 

megye

Hajdú-Bihar megye

Heves megye

16

17

18

19

12

13

14

15

08

09

10

11

04

05

06

07

02

03

Baranya megye

Bács-Kiskun megye

f

Kód Terület

01

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

1 000 Ft

Budapest

Új tárgyi eszközök beszerzése…*/

épület, egyéb 

építmény

gép, 

berendezés 

és jármű

ültetvény, 

erdő, tenyész- 

és igásállat

föld, telek, 

egyéb nem 

termelt tárgyi 

eszköz

összesen

Használt tárgyi 

eszközök 

beszerzése**/

a

0

852 094 42 870 1 043

0

0

896 007

0

0

0

0

0

0

0

1 043 0

Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás.

A 22. sor

„f” rovat= B/1. tábla 12. sor „b” rovat.

„d” rovat= B/1. tábla 10. sor „a” rovat;

„b” rovat= B/1. tábla (02+03+05+06) sorok „a” rovat;

„e” rovat= B/1. tábla 12. sor „a” rovat;

„c” rovat= B/1. tábla (08+09) sorok „a” rovat;

„a” rovat= B/1. tábla 01. sor „a” rovat;

10898824 3600 01

Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök 

átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás.

5 800 465 04 718 802 1 080 620



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1886

Területi egység megnevezése:

M/4.a Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú munkavállalók

12 188611

0

08

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt

(01+03+04+05+06)

Az „Egyéb bruttó munkajövedelem” összege („c” oszlop) része a T/2 tábla

10. sor „Személyi jellegű egyéb kifizetések”-nek.

07 0 0

(Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe akkor ezt a lapot nem kell kitölteni. Az M/4a adatlapot az 

adatszolgáltatónak  csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!)

Állományba nem tartozók

Itt jelentendők a létszámba nem (vagy már nem) tartozók részére történt

aktuális vagy utólagos kifizetések, a munkavégzés alól történő felmentés

idejére fizetett munkadíj.

06

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

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

Összes bruttó 

kereset,

1000 Ft
Megnevezés

Ebből (01-ből): nők

Sorazo-

nosító

a

02

0

c

0 0

b

törzsszám statisztikai megye

főtevékenység

Egyéb bruttó 

munka-

jövedelem, 

1000 Ft

Átlagos

állományi

létszám, fő

Technikai összesen (01+…+08) 09

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók 01

10898824 3600 01

TERÜLETI ADATOK


