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A kitöltők adatai
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fejezetazonosító
A kitöltésért felelős

neve telefonszáma faxszáma e-mail címe

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, 275/2010/EU, 2223/96/EK és a 479/2009/EK rendeletekre.

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma faxszáma e-mail címe

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

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

Nyilvántartási szám: 

2239
ÉVES TELJESÍTMÉNYSTATISZTIKAI JELENTÉS

2014

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239

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:

földszint, emelet ajtóházszám helyrajzi szám épület lépcsőház

közterület neve közterület jellege (utca, tér stb.)

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

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

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

házszám helyrajzi szám épület lépcsőház

közterület neve

székhelycímmel, a kódkockába „X" jelet kérünk beírni:

településrész neve

közterület jellege (utca, tér stb.)

földszint, emelet ajtó

törzsszám statisztikai megye

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) kerület (Bp)

főtevékenység

ÉVES TELJESÍTMÉNYSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

223914

település (város, község) postafiókirányítószám

Amennyiben a szervezet levelezési címe megszűnt, és új levelezési címe nincs, illetve azonos a
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A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239

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

Igen (1) Nem (0)

Ha igen, kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre!

3

a b

2.

G/3.3.

Tulajdoni aránya, %

2.

c

6.

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

TörzsszámaNeve

A 25% vagy annál nagyobb tulajdonosi részesedésű, magyarországi saját 
leányvállalatok felsorolása
(A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.)

1.

Sorazo-
nosító

G/3. A külföldi ellenőrzésre vonatkozó információk

4.

Kérjük a 2014. december 31-i állapotnak megfelelően kitölteni!

3.

1.

4.

3.

5.

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

7.

6.

5.

8.

főtevékenység

223914

Figyelem! A kitöltési útmutató új, részletes információkat tartalmaz a G/3. ponttal kapcsolatban.
Kérjük, kitöltés előtt olvassa el az erre vonatkozó információkat!

b

A végső ellenőrzést gyakorló egység fogalmát az útmutató tartalmazza.

törzsszám statisztikai megye



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239

Végzett-e 2014-ben gazdasági tevékenységet: igen (1)
nem (0)

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

T     TELJESÍTMÉNYADATOK
T/1. Bevételek          

4

Saját előállítású eszközök aktivált értéke 08

külföldi vállalkozások hazai regisztráció, 269-cel kezdődő adószám felé 
történő értékesítése (vagy: áfa regisztrált nem rezidens) 04

Egyéb bevételek (Lásd útmutató)

 Biztosítóintézetektől kapott kártérítések (Lásd útmutató) 07

főtevékenység

Megnevezés
a

Sorazo-
nosító

 Ebből (03-ból):

03

Értékesítés árbevétele
    számviteli törvény szerint (72.§.)

01

 Ebből (01-ből): a termelő, importőr árbevételében realizált regisztrációs, jövedéki és  
energiaadó (ELÁBÉ miatt lásd útmutató) 02

 Ebből (01-ből): exportárbevétel

törzsszám statisztikai megye

6) A saját előállítású eszközök aktivált értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 5.1. pontban lévő
éves összesített értékek összegével, vagy a havi 2235 kérdőív esetén a 5.1.d. pontban lévő éves összesített értékek összegével. Eltérés
esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
7) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (08. sorban) szerepel adat, akkor a 2240 beruházási kérdőíven is kell beruházási adatnak
lennie.
8) Ha a saját előállítású eszközök aktivált értékénél (08. sorban) megadott adat tartalmazza az immateriális javak értékét, akkor azt 2240 
beruházási kérdőív B/4.  „Az immateriális javak tárgyévi változásai” c. táblázat 01., 04., 05., 06., 07. és 08. soraiban meg kell bontania.

Technikai összesen (01+...+08)

 Ebből (03-ból): a hazai vállalkozások külföldi áfaregisztráción keresztüli 
exportértékesítése (vagy: direkt export)

1 000 Ft

99

223914

05

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha az 01. sorban van adat, akkor a T/2. táblázatot is ki kell tölteni.

06

Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő adatokkal (néhány, a kitöltési útmutat elején
felsorolt esetektől kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie. 
Mindemellett a külöböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi főbb összefüggések
teljesülését vizsgáljuk: 

1) Az értékesítés árbevételének meg kell egyeznie a 1039 kérdőív összesített (9999 sor) Export árbevétel, Belföldi árbevétel és a
Regisztrációs, jövedéki és energia adó összesenjével 
2) Az értékesítés árbevételének nagyságrendelieg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 1.5. pontjában szereplő éves
összesített adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 1.5. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől
függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az értékesítés árbevételéből kiemelt reg.jöv. és energia adó értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív
esetén 1.5 pontjában lévő éves összesített értékkel, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 1.5 pontjában lévő éves összesített értékkel. Eltérés
esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
4) Az export árbevételnek meg kell egyeznie a 1039 kérdőíven az Export árbevétel összesen sorával.
5) Az export árbevételnek meg kell egyeznie a havi 2235 kérdőív 1.1.b+1.2.b. pontokban lévő értékek összegével.  

 Ebből (06-ból):



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239

T/2. Az összes árbevétel tevékenységenkénti felsorolása (Lásd útmutató)

5

12

Árbevétel összesen

98

99

Fel nem sorolt árbevétel (max. 100 e Ft 
értékben):

Tizennegyedik legnagyobb arányú tevékenység

13Tizenharmadik legnagyobb arányú tevékenység

14

Tizenkettedik legnagyobb arányú tevékenység

11
Tizenegyedik legnagyobb arányú tevékenység

10Tizedik legnagyobb arányú tevékenység

09Kilencedik legnagyobb arányú tevékenység

08Nyolcadik legnagyobb arányú tevékenység

07Hetedik legnagyobb arányú tevékenység

Hatodik legnagyobb arányú tevékenység 06

A 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/Osztályozások/TEÁOR) elérhető.
Amennyiben a T/3. tábla 03. és/vagy 05. sorában adatot közölt, kérjük, olvassa el a kitöltési útmutató
T/2. pontját, amelyet a „kiszervezett tevékenység” új besorolási szabályaival egészítettünk ki!

A tevékenység TEÁOR’08 
szerinti

4 számjegyű kódszáma

Az értékesítés árbevétele
(áfa nélkül)

1000 Ft

a b

Harmadik legnagyobb arányú tevékenység

05Ötödik legnagyobb arányú tevékenység

főtevékenység

02Második legnagyobb arányú tevékenység

Sorazo-
nosító

04Negyedik legnagyobb arányú tevékenység

223914

törzsszám statisztikai megye

A táblázat sorai szükség esetén bővíthetőek.
Kérdőíven belüli összefüggések:
A T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével

Kérdőívek közötti összefüggések:
Minthogy a T/2. tábla összesen értékenek meg kell egyeznie a T/1. tábla értékesítés árbevételével, így a T/1. táblázat alján az értékesítés 
árbevételre vonatkozó kérdőívek közötti összefüggések ezen összesenre is vonatkoznak.

01Legnagyobb arányú tevékenység

03

A tevékenység TEÁOR'08 szerinti
megnevezése



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239

T/3. Költségek és ráfordítások 

6

Bérköltség (Lásd útmutató) 12
Személyi jellegű egyéb kifizetések
    A „személyi jellegű egyéb kifizetés” tartalmazza az „Egyéb bruttó munkajövedelem” összegét is 

13

Bérjárulékok (Lásd útmutató) 14

Értékcsökkenési leírás (Lásd útmutató) 15

 Ebből (16-ból): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki és energia adó 17

 Ebből (08-ból): Biztosítási díjak 
(kivéve: a tárgyi eszközök között elszámolt [aktivált], valamint a személyi 
jellegű kifizetések között elszámolt biztosítási díjakat)

11

Egyéb ráfordítások (Lásd útmutató) 16

 Ebből (08-ból): bankköltségek 
(a kamat kivételével) 10

Egyéb szolgáltatások értéke (Lásd útmutató) 08
 Ebből (08-ból): a saját előállítású termék saját kereskedelmi egységbe történő   

kiszállításakor, illetve saját üzemben történő felhasználásakor   
megfizetett jövedéki és energia adó

09

 Ebből (06-ból): termékértékesítéshez kapcsolódó regisztrációs, jövedéki adó 07

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke 05

Eladott áruk beszerzési értéke 06

 Ebből (03-ból): Munkaerő-ügynökségeknek történő kifizetések (Lásd útmutató) 04

a

Igénybe vett szolgáltatások értéke (Lásd útmutató) 03

223914

törzsszám statisztikai megye

Technikai összesen (01+…+17) 99

6) Az egyéb szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív 9.1.3. pontjában szereplő éves
összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az
évközi adat.
7) Az egyéb szolgáltatások értékéből kiemelt "a saját előállítású termékek....jöv.és energia adó" értékének nagyságrendileg meg kell
egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív "9.1.3-ból" pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően,
a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.

főtevékenység

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 4. sorban szereplő érték nem haladhatja meg a T/1. tábla 1. sorában szereplő árbevétel 1/5-ét.
A 6. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet. 
A 14. sorban szereplő bérjárulékok értéke a 12. és 13. sorban szereplő értéke összegének a felét nem haladhatja meg. 
A 17. sorban lévő jövedéki adó nem lehet több a T/1. 2. sorában szereplő jövedéki adóval.

Anyag- és energiaköltség (Lásd útmutató) 01
 Ebből (01-ből): az üzemanyagként, fűtőanyagként felhasznált energiahordozók és a  

villamosenergia értéke (Lásd útmutatót is)

Kérdőívek közötti összefüggések:
A kérdőív adatainak, beleértve az alábbiakban felsorolt, más kérdőíven szereplő adatokkal (néhány, a kitöltési útmutató elején
felsorolt esetek kivételével) az éves számviteli beszámolóban közölt adatokkal kell szinkronban lennie. 
Mindemellett a különböző kérdőíveken lévő eltérő megbontású, de azonos típusú adatok esetében alábbi főbb összefüggések
teljesülését vizsgáljuk: 
1) 1846: Telep tevékenységében részt vevők bérköltsége és személyi jellegű egyéb kifizetése (magyarországi székhelyű vállalk. Külföldi
fióktelepe nélküli) összesenje = a Bérköltség + személyi jellegű egyéb kifizetés.
2) Az anyag- és energiaköltség értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 vagy a havi 2235 kérdőív 9.1.1.
pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján
utólagosan javítandó az évközi adat.
3) Az igénybevett szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 vagy a havi 2235 kérdőív 9.1.2.
pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján
utólagosan javítandó az évközi adat.
4) A közvetített szolgáltatások értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén a 4.1. pontjában szereplő
éves összesített adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén 4.1.d. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés
mértékétől függően, a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.
5) Az ELÁBÉ értékének nagyságrendileg meg kell egyeznie a negyedéves 2236 kérdőív esetén 2.1. pontjában szereplő éves összesített
adattal, vagy a havi 2235 kérdőív esetén a 2.1. pontjában szereplő éves összesített adattal. Eltérés esetén az eltérés mértékétől függően,
a kapcsolattartóval történő egyeztetés alapján utólagosan javítandó az évközi adat.

02

Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2239
T/4. Egyéb teljesítményadatok 
T/4.1 Alvállalkozói teljesítmények

Igen (1) Nem (0)

Igen (1) Nem (0)

Szakágazat TEÁOR’08 (NACE Rev.2.) szerint (kötelező kitölteni):  

Kiszervezett tevékenység rövid leírása (kötelező kitölteni):

 
T/5. Készletek állománya 

7

02Késztermékek

Év végén

01. sorból: Félkész termékek és befejezetlen termelés 03

T/4.4

T/4.3

Megnevezés Év elején

Saját termelésű készletek összesen (02+ 03) 01

01. sorból:

Kérdőíven belüli összefüggés:
Az itt megadott TEÁOR'08 kódnak szerepelnie kell a T/2. táblában. 

a b

Sorazo-
nosító

T/4.2
A teljes tevékenységét (termék előállítást) kiadja-e alvállalkozónak?

05

Anyagok
    Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.
Áruk és szolgáltatások
    Nem tartalmazza a készletekre adott előleget.

04

törzsszám statisztikai megye

1 000 Ft

Ha igen: az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van?

223914

Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft
a

Értékesítés árbevételéből, T/1. tábla 01. sorából (alvállalkozói) szerződések alapján
alvállalkozóként végzett építőipari tevékenység 01

Alvállalkozói teljesítmények (alvállalkozóknak történő kifizetések)
Az ipari (építőipari) tevékenység keretében alvállalkozókkal végeztetett – közvetített 

szolgáltatásként, és/vagy az igénybevett szolgáltatások között bérmunkadíjként elszámolt –
tevékenység értéke.

főtevékenység

Kérdőíven belüli összefüggések:
Az 1. sorban szereplő érték max. a T/1. tábla 1. sorában szereplő árbevétel értékével egyezhet meg. 
A 2. sorban szereplő érték max. a T/3. tábla  3. sorában és a 5. sorában szereplő értékek összegével egyezhet meg.

02

Technikai összesen (01+02) 99

Amennyiben a kiszervezett tevékenysége termék előállítás, úgy kérjük, válaszoljon mind a három pontra. 
Amennyiben szolgáltat, vagy építőipari tevékenységet végez, akkor csak a T/4.4. pontot töltse ki.

Amennyiben szolgáltat, vagy építőipari tevékenységet végez, akkor kérjük, hogy csak ezt a 
pontot töltse ki.
Ha az alapanyag az Ön (fővállalkozó) tulajdonában van, akkor adja meg, hogy az alvál-lalkozóval 
gyártatott termékek/végeztetett szolgáltatások közül a legnagyobb árbevételű termék 
gyártása/szolgáltatás nyújtása melyik TEÁOR’08 szakágazatba tartozik:

Kérdőívek közötti összefüggések:
1) Saját termelésű készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy a 2236 januári jelentés 6.2. 
pontjában szereplő értékkel, míg ugyanezen mutató "Év végén" (záró) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy a 2236 
decemberi jelentés 6.2. pontjában szereplő értékkel.
2) Vásárolt készletek összesen "Év elején" (nyitó) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy a 2236 januári jelentés 6.2. pontjában 
szereplő értékkel, míg ugyanezen mutató "Év végén" (záró) értékének meg kell egyeznie az évközi 2235 vagy 2236 decemberi jelentés 
8.2. pontjában szereplő értékkel.

Készletek összesen (01+06) 99

Vásárolt készletek összesen (04+05) 06
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