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Megjegyzés

telefonszáma faxszáma

telefonszáma

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint 

a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 

szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, 

társadalombiztosítási és nonprofit szervezetek

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

neve

e-mail címeneve

Nyilvántartási szám: 

1933

  perc

FIGYELEM!  Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

2014

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város

község

út,

utca,

tér

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

2223/96/EK, 1893/2006/EK és a 1392/2007/EK rendeletekre.



A gazdasági szervezet adatai:

A beruházás szakágazata (TEÁOR'08)

1.

Egylakásos épületek

Két és annál több lakásos épületek

Ebből: kétlakásos épületek

Közösségi lakóépületek

Szállodák és szálló jellegű épületek

Hivatali épületek

Nagy- és kiskereskedelmi épületek

Közlekedési és hírközlési épületek

Ipari épületek és raktárak

Egyéb nem lakóépületek

Utak

Vasutak

Repülőtéri futópályák

Komplex ipari létesítmények

Sport- és üdülési célú építmények

Máshová nem sorolt egyéb építmények

2.

Figyelem! Az 1. tábla "a" oszlopa a 2240 OSAP-ban (Éves beruházásstatisztikai jelentés) jelentett "Épületek és

egyéb építmények" nemzetgazdasági beruházás Építményjegyzék  szerinti bontását tartalmazza!

2

TESZOR'08 

szám

6831

7111

Sor-

szám
megnevezés

7112

Ingatlanügynöki tevékenység (közvetítői díj)

Építészmérnöki tevékenység (tervezés)

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 

(projektvezetés)

04

ÉJ-

száma

03

01

02

Beruházás értéke (ezer forint)

221

Szórakoztató, közművelődési, oktatási és egészségügyi célú 

épületek

05

ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE ÉPÍTMÉNYCSOPORTONKÉNT, 2014

Várható teljes használati                                   

időtartam,                                                  

év

b

Sor-

szám

Épületek és egyéb építmények Újonnan létesített 

épületek és egyéb 

építmények,                                                          

ezer forint

03

14

10

13

126

215

06

12

09

122

123

124

213

111

113

112

121

127

125

211

222

17

19

Kikötők, víziutak, gátak és egyéb vízgazdálkodási létesítmények

15

230

Távolsági csővezetékek, távközlő- és elektromos hálózatok és 

műtárgyaik

Hidak, felüljárók, magas vezetésű autóutak, alagutak és 

aluljárók

Helyi (települési) csővezetékek, távközlő- és elektromos 

hálózatok és műtárgyaik
18

01

21

16

20

214

212

ÉPÜLET- ÉS EGYÉB ÉPÍTMÉNYBERUHÁZÁSOK RÉSZÉT KÉPEZŐ EGYÉB KÖLTSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁ-

SOK, 2014 (1. tábla adataiból)

242

193314

241

Nyilvántartási szám: 1933
megye

02

a

(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell 

kitölteni. Bővebben lásd útmutató.)

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! Ezen a kérdőíven jelentett (összesen) adatoknak meg kell

egyezniük a 2240 OSAP-ban (Éves beruházásstatisztikai jelentés) közölt adatokkal!

törzsszám statisztikai

főtevékenység

megnevezése

22 Összesen (01-től 21-ig kivéve a 03. sor)

07

08

11



A gazdasági szervezet adatai:

A beruházás szakágazata (TEÁOR'08)

3.

*  Az adott termékkörön belül kizárólag a beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni.

3

10

21

20

16

17

18

2811

Villamos világítóeszközök

statisztikai

Gépek, berendezések, járművek

TESZOR'08 

szám

Számítógépek

05

251110

251123

2521

Nyilvántartási szám: 1933
törzsszám

főtevékenység

19

GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2014* 

Import                                       

új és használt

2712

09

Belföldi új

Félvezető eszközök, fénykibocsátó diódák, szerelt 

piezoelektromos kristályok (Kizárólag a 

napenergiát villamosenergiává alakító 

napkollektorokat,  illetve az egyéb ide tartozó 

nagyértékű, beruházási célú eszközöket kérjük 

jelenteni! A napenergiát közvetlenül hőenergiává 

átalakító napkollektorokat a  "275 Háztartási 

készülékek" között kérjük jelenteni.)

2740

Áramelosztó, -szabályozó készülékek

15

13

14

megye

08

25992
Egyéb fémfeldolgozási termék (páncélszekrény, 

irodai fémtermékek stb.)
07

(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell 

kitölteni. Bővebben lásd útmutató.)

megnevezése

b

Előre gyártott épületek fémből

04

193314

Optikai eszközök (pl.: látszerészeti eszközök, 

optikai műszerek, fényképészeti eszközök stb.)

Motorok, turbinák, kivéve légi-, közútijármű-

motorok

Egyéb villamos berendezések2790

Időszámláló, időregisztráló, parkolóóra; 

időkapcsoló (órával vagy óraszerkezettel)

275

Háztartási készülékek (beleértve a napenergiát 

közvetlenül hőenergiává átalakító 

napkollektorokat is)

12

Sor-

szám

03

26201

2651

265228

11

c

Várható teljes 

használati időtartam,                                     

év

Figyelem! A 3. tábla "a" és "b"oszlopa a 2240 OSAP-ban (Éves beruházásstatisztikai jelentés) jelentett "Belföldi

(gyártású) gépek, berendezések", "Belföldi (gyártású) járművek", valamint a "Import gépek, berendezések (új és

használt)", "Import járművek (új és használt)" nemzetgazdasági beruházás TESZOR szerinti bontását tartalmazza!

162320 Előre gyártott épület fából

a

gép-, járműberuházások,                                        

ezer forint

261122

2630

Mérőműszerek (pl.: irányítástechnikai és 

navigációs készülékek, berendezések stb.)

Elektronikus orvosi berendezések (pl.: röntgen, 

CT, PET, MRI, EKG, gyógyászati lézer 

berendezés, elektromos endoszkóp és hasonlók, 

kivéve szolárium stb.)

2711 Villamos motorok, áramfejlesztők

Híradás-technikai berendezések (rádió- és 

televízió-távközlő berendezések, vezetékes 

távközlő készülékek, televíziókamerák, 

professzionális hangosító berendezések, 

tolmácsberendezés, személyi hívó stb.)

2640

Elektronikus fogyasztási cikk (beruházási célú 

szórakoztató elektronika, elektronikai hang és 

képtechnikai készülékek, hangosító eszközök és 

a hangszerek erősítői)

2670

2660

01

06

Fémtartályok

Gőzkazánok

2529

253

Egyéb szerkezetek, szerkezetrészek vasból, 

acélból és alumíniumból

Központi fűtési kazánok, radiátorok

02



A gazdasági szervezet adatai:

A beruházás szakágazata (TEÁOR'08)

3.

*  Az adott termékkörön belül kizárólag a beruházási célú gépeket, berendezéseket, járműveket kérjük jelenteni.

25

28121

281310

22

23

24

Hidraulikus, pneumatikus lineáris működésű 

berendezések (pl.: munkahengerek, 

szivattyúk, kompresszorok stb.)

Folyadékszivattyú; folyadékemelő 

berendezés

Kemencék, kemenceégők (csak ipari)

TESZOR'08 

szám

26

27

Emelő-, anyagmozgató gépek 

(szállítóeszközök is)
Irodagépek, kivéve számítógépek és 

perifériáik
Gépi meghajtású hordozható kézi 

szerszámgépek

28211

2824

2823

2822

35

főtevékenység

Sor-

szám
megnevezése

gép-, járműberuházások,                                           

ezer forint

a

(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell 

kitölteni. Bővebben lásd útmutató.)

GÉP-, BERENDEZÉS- ÉS JÁRMŰBERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELE TERMÉKCSOPORTONKÉNT, 2014* 

(folytatás)   

c

Várható teljes 

használati időtartam,                                     

év

1933144

Ülőbútorok 39

Hangszerek, sportszerek, játékok

Nyilvántartási szám: 1933
statisztikai megye

31

33

34

Import                                       

új és használt

b

Belföldi                                           

új

32

törzsszám

41

Gépek, berendezések, járművek

43

Egyéb gépek, berendezések

322, 323 és 

324

Személyszállító gépjárművek 10 vagy több 

személy szállítására (autóbusz)

42

44

Ipari gépek, berendezések üzembe 

helyezése ( beleértve az ipari 

folyamatirányító rendszereket is)

3250
Orvosi eszközök (pl.: sebészeti, ortopédiai 

készülékek, eszközök stb.)

45Összesen (01-től 44-ig)

2841

289

40

2920
Gépjármű-karosszériák, pótkocsik 

(félpótkocsi is)

30
Egyéb járművek (pl.: vizi, kötöttpályás, légi, 

motorkerékpár stb.)

2825

2829

29104 és 

29105

Tehergépjárművek és különleges 

rendeltetésű gépjárművek

29102

Fémmegmunkáló szerszámgépek 

(pl.: lézersugárral, ultrahanggal, 

plazmaívvel, mágneses impulzussal stb. 

működő berendezések, eszterga-, préselő-, 

lyukasztó- és hasonló gépek stb.)

Egyéb speciális rendeltetésű gépek 

(pl.: kohászati, bányászati, építőanyag- és 

építőipari, élelmiszer- és dohányipari, textil-, 

ruházati, bőripari, papír-, kartongyártó, 

illetve egyéb máshova nem sorolható 

speciális rendeltetsű gépek és 

berendezések)
Személygépkocsik (közúti gépjárművek 

legfeljebb 9 személy szállítására)

29103

2830

28

29

30

Nem háztartási hűtők, légállapot-

szabályozók

M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gépek 

(pl.: egyéb gáz- és folyadékkezelő 

berendezések, kőolaj-feldolgozó, vegyipari, 

szűrő, töltő és hasonló berendezések stb.)

Mezőgazdasági és erdészeti gépek (pl.: 

traktorok, vontatók)

284910
Kő‐, fa‐ és hasonló kemény anyagot 

megmunkáló szerszámgép

36

38

3100

332

37

3101 Irodabútorok (üzletberendezések is)



A gazdasági szervezet adatai:

A beruházás szakágazata (TEÁOR'08)

4. SAJÁT KIVITELEZÉSBEN VÉGZETT BERUHÁZÁSOK, 2014 (Az 1. és 3. tábla adataiból.)

Épületek és egyéb építmények

Gépek, berendezések

Járművek

5. FELÚJÍTÁSOK ÉRTÉKE, 2014 (Az 1. és 3. tábla adataiból.)

Épületek és egyéb építmények

Gépek, berendezések

Járművek

6. SELEJTEZÉSI ADATOK, 2014

Épületek és egyéb építmények

Gépek, berendezések

Járművek

*  Értékként a tárgyi eszközök eredeti, könyv szerinti bruttó értéket kérjük szerepeltetni.

** Nem tervezett selejtezés.

Megnevezés

Saját kivitelezésben végzett beruházások teljesítményértéke, 

ezer forint

a

03

01

02

Sor-

szám

törzsszám statisztikai

c

A "b" oszlopban 

felsoroltak esetén a 

selejtezést 

megelőző állag

(%-ban)

megye

Sor-

szám

b

Megnevezés
Sor-

szám

Felújítások értéke, ezer forint                                                                  

Nyilvántartási szám: 1933

A várható használati 

idő végén 

selejtezett tárgyi eszközök értéke*, ezer forint

03

főtevékenység

Kár, baleset, erkölcsi 

avulás miatt vagy 

más egyéb okból**

(A minisztériumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati társulásoknak kell 

kitölteni. Bővebben lásd útmutató.)

a

01

02

193314

Megnevezés

02

03

01

a

5


