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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a  alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

2414
GAZDASÁGI EGYSÉGEK ÉVES STATISZTIKAI JELENTÉSE

 2016

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: 0

Nyilvántartási szám: 2414
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Sorazo-
nosító

Kérjük, hogy az adatokat a gazdasági egység – tehát az Önök vállalkozása és az itt felsorolt összes hazai leányvállalata –
anyavállalat és leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat – egymás közötti tranzakcióira (forgalmára) vonatkozóan
töltse ki! A közölt adatokban kérjük, hogy ne szerepeltesse a gazdasági egységen kívüli tranzakciókat.

Jelen kérdőív előtöltött irányítási információinak alapját a 2394 OSAP sz. adatszolgáltatás képezi, mely a KSH
nyilvántartásaiban szereplő hivatalos hazai és/vagy nemzetközi forrásokkal került összevetésre és szükség esetén
pontosításra. 
A táblában található árbevétel csak definíciójában egyezik meg a 2239 kérdőív T/1 tábla 01 sor Értékesítés árbevétele
kategóriával.

A gazdasági egységen belüli, az egységhez tartozó cégek egymás közötti (anyavállalat és 
leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat) tranzakcióira (forgalmára) vonatkozó 
tárgyidőszaki árbevétele

A gazdasági egységhez tartozó vállalkozások neve Törzsszáma
Az értékesítés árbevétele

(áfa nélkül)
1000 Ft

A belső, gazdasági egységen belüli tranzakciók esetében a következő összefüggésnek kell teljesülnie: a gazdasági 
egységen belüli vállalkozások egymás közötti, összesített árbevételének meg kell egyeznie a bevételszerző 
tevékenység érdekében felmerült költségek és ráfordítások, valamint a tárgyidőszaki készletvásárlás értékével.
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A gazdasági szervezet adatai: 0

Nyilvántartási szám: 2414

T/3. Költségek és ráfordítások 

T/5. Gazdasági egységen belüli tárgyévi készletvásárlások értéke

2414163

99

Megnevezés

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

Technikai összesen

főtevékenység

Egymás közötti  készletvásárlások értéke a 
tárgyidőszakban

1000 Ft

0

Sorazo-
nosító

01

02

Kérjük, hogy az adatokat a gazdasági egység – tehát az Önök vállalkozása és a T/1 táblázatban felsorolt összes hazai leányvállalata
– anyavállalat és leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat – egymás közötti összesített tranzakcióira (összevont forgalmára)
vonatkozóan töltse ki! A közölt adatokban kérjük, hogy ne szerepeltesse a gazdasági egységen kívüli tranzakciókat. 
A táblázatban található mutatók definíciója teljes mértékben megegyezik a 2239 OSAP sz. kérdőív T/3. táblázatában szereplő
mutatók definíciójával.

Sorazo-
nosító

0 #HIÁNYZIK
törzsszám statisztikai megye

0Technikai összesen

Kérjük, hogy az adatokat a gazdasági egység – tehát az Önök vállalkozása és a T/1 táblázatban felsorolt összes hazai leányvállalata
– anyavállalat és leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat – egymás közötti összesített tranzakcióira (összevont forgalmára)
vonatkozóan töltse ki! A közölt adatokban kérjük, hogy ne szerepeltesse a gazdasági egységen kívüli tranzakciókat. 
A táblázatban található mutatók definíciója teljes mértékben megegyezik a 2239 OSAP sz. kérdőív T/5. táblázatában szereplő,
vásárolt készletekre vonatkozó definíciókkal.
Az év közben felhasználásra került vagy értékesített készletek értékét itt nem kérjük jelenteni.
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04

Megnevezés

Anyag- és energiaköltség (a gazdasági egységhez tartozó vállalkozások 
egymástól vásárolt anyagkészletének tárgyidőszaki anyagfelhasználási 
költsége)

1 000 Ft

99

Igénybe vett szolgáltatások értéke (a gazdasági egységhez tartozó 
vállalkozások egymás közötti, tárgyidőszaki  - közvetített szolgáltatásnak 
nem minősülő - a Számv. tv. 78. §. (3) bekezdése szerinti 
szolgáltatásvásárlása)

02

Egyéb szolgáltatások értéke (a gazdasági egységhez tartozó 
vállalkozások belső tranzakcióban megjelenő, a Számv. tv. 78. §. (4) 
bekezdésében nevesített szolgáltatások tárgyévi összege)
Eladott áruk beszerzési értéke (a gazdasági egységhez tartozó 
vállalkozások által egymástól tárgyévben vásárolt anyagok, áruk és 
göngyölegek változatlan formában a tárgyidőszak folyamán 
továbbértékesítésre kerülő részének ellenértéke)

05

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke (a gazdasági egységhez 
tartozó vállalkozások egymástól tárgyévben vásárolt szolgáltatás-
készletének a tárgyidőszak folyamán változatlan formában 
továbbértékesítésre (továbbszámlázásra) kerülő részének ellenértéke)



A gazdasági szervezet adatai: 0

B/1. Használt tárgyi eszköz értékesítés

B/3.  Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje

B/4.  Az immateriális javak tárgyévi változásai

4

08

Tárgyévben kapott díjak összesen (áfa nélkül)
 1000 FtMegnevezés

Hosszú távú bérletbe és operatív lízing keretében átadott tárgyi eszközök 
után a tárgyévben kapott, könyvelt díjak értéke

Értékesítés eladási áron
(áfa nélkül),

1000 Ft

Fontos: A 2240 OSAP kérdőívtől eltérően itt a hosszú távú bérletbe és 
operatív lízingbe átadott tárgyi eszközök után a tárgyévben kapott, 
könyvelt díjak összegét kell megadni, nem pedig a tárgyi eszköz bérlése és 
operatív lizingje után könyvelt ráfordításokat.

01

Megnevezés

Saját előállítású számítógépes adatbázis

99 0

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai
Egyéb immateriális javak

06

07

Technikai összesen

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

04
05

01

Vásárolt számítógépes adatbázis
Saját előállítású számítógépes szoftver
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Sorazo-
nosító

Sorazo-
nosító

B/2. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

 Ebből 
(01-ből):

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

0 ####
törzsszám statisztikai megye

Kérjük, hogy az adatokat a gazdasági egység – tehát az Önök vállalkozása és a T/1 táblázatban felsorolt összes hazai leányvállalata –
anyavállalat és leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat – egymás közötti összesített tranzakcióira (összevont forgalmára)
vonatkozóan töltse ki! A közölt adatokban kérjük, hogy ne szerepeltesse a gazdasági egységen kívüli tranzakciókat.
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Sorazo-
nosító

Nyilvántartási szám: 2414

06
05

főtevékenység

02

Sorazo-
nosító

Kérjük, hogy az adatokat a gazdasági egység – tehát az Önök vállalkozása és a T/1 táblázatban felsorolt összes hazai leányvállalata –
anyavállalat és leányvállalat, illetve leányvállalat és leányvállalat – egymás közötti összesített tranzakcióira (összevont forgalmára)
vonatkozóan töltse ki! A közölt adatokban kérjük, hogy ne szerepeltesse a gazdasági egységen kívüli tranzakciókat.

Használt tárgyi eszköz értékesítése (áfa nélkül),
eladási áron

1000 Ft
Épületek és egyéb építmények

03
Belföldi és import (gyártású) gépek, berendezések
Belföldi és import (gyártású) járművek

Megnevezés

gépek, berendezések teljes értéke
járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül

A pénzügyi lízingbe átadott tárgyi eszközök teljes értéke összesen  
(ingatlan lízinggel együtt)

Lízingbe átadott tárgyi eszközök értéke,
1000 FtMegnevezés

03

01

99

04

Ültetvények, erdők

99Technikai összesen
Nem termelt tárgyi eszközök

04
Tenyész- és igásállatok

0
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személygépkocsik teljes értéke
05

Technikai összesen 0

Ásványkincsek feltárási költségei
Vásárolt számítógépes szoftver
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