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Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe  bevont gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Program-ról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel 
az 696/93/EGK, 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 177/2008/EK, 364/2008/EK és a 275/2010/EU rendeletekre.
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A gazdasági szervezet adatai:

A szakosodott egység adatai:

Nyilvántartási szám: 2157

M     MUNKAÜGYI ADATOK (Lásd útmutató)

M/1. Létszám

Végzett-e 2017-ben gazdasági tevékenységet: igen (1)
                                                                                                                                    nem (0)
Ha igen, kérjük töltse ki a T „TELJESÍTMÉNYADATOK” rész megfelelő tábláit!

T     TELJESÍTMÉNYADATOK
T/1. Bevételek

T/3. Költségek és ráfordítások

T/5. Készletek állománya

Saját termelésű készletek összesen 01

Kérdőíven belüli összefüggések:
A 01. sorban szereplő ELÁBÉ értéke max. az árbevétel értéke lehet. 

1 000 Ft

Megnevezés Sorazo-
nosító

Év elején Év végén

a b

Bérköltség és személyi jellegű egyéb kifizetés 05

Technikai összesen 99 0

A felhasznált anyagok, energiahordozók igénybevett szolgáltatások és egyéb
szolgáltatások értéke  (a tevékenységhez közvetlenül nem kötődő szolgáltatások)

Az anyag- és energiaköltség, az igénybevett szolgáltatás és az egyéb
szolgáltatás értékének – előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó – összege. Az adat tartalmazza a földbérleti díjat.

03

04Ebből (03-ból): A vállalkozáson belül átvett termékek és szolgáltatások értéke

azonosítószám tevékenység megye

Vállalkozáson belül átadott termékek és szolgáltatások értéke 07

Értékesítés árbevétele
     számviteli törvény szerint (72.§.)

Saját előállítású eszközök aktivált értéke

Sorazo-
nosítóMegnevezés

főtevékenység

0 0 #######

a
Sorazo-
nosító

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt

Átlagos
állományi

létszám, fő

0 0 #######
törzsszám statisztikai megye

99

Kérdőíven belüli összefüggések:
Ha a 06. sorban szerepel adat, akkor beruházási adatnak is kell lennie.
Ha a 06. sorban megadott adat tartalmazza az immateriális javak értékét, akkor azt a B/4. „Az immateriális javak tárgyévi változásai” c. 
táblázat 01., 04., 05., 06., 07. és 08. soraiban meg kell bontania.

0

01

Közvetített (eladott) szolgáltatások értéke (árbevétel részeként is jelentett) 02

Eladott áruk beszerzési értéke

a
01

Megnevezés

01

1 000 Ft

2

Megnevezés Sorazo-
nosító

1 000 Ft

a

02

06

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

Technikai összesen



A gazdasági szervezet adatai:

A szakosodott egység adatai:

Nyilvántartási szám: 2157

Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1)
értékesítése, illetve tárgyi eszköz lízingje 2017-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)

főtevékenység

0 0 ########
azonosítószám tevékenység megye

0 0 ########
törzsszám statisztikai megye

c

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!

Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális javak
beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/2 illetve B/4 tábláiban kell szerepeltetni.

1 000 Ft

Megnevezés Sorazo-
nosító

Nemzetgazdasági 
beruházások
(beruházások 

teljesítményértéke
összesen) - Új tárgyi 

eszköz

Használt tárgyi eszköz 

üzemgazda-
sági beruházás

(beszerzése vételáron)

értékesítése eladási 
áron

a b

Ebből (02-ből): információs, kommunikációs 
technikai berendezések

A B/1 táblában jelentendő statisztikai beruházás teljesítményértékének minden esetben tartalmaznia kell az állami támogatások
összegét, független attól, hogy a vállalkozás nyilvántartásaiban ez a bekerülési értéket lecsökkentette-e, vagy sem.

Épületek és egyéb építmények 01
Belföldi (gyártású) gépek, berendezések 02

04

03

05

Belföldi (gyártású) járművek 06
07

10

09

08

Import járművek (új és használt)
A Magyarországon először forgalomba helyezett,
külföldön gyártott, új és használt járművek.

12

11

Tenyész- és igásállatok 15
14
13Ebből (12-ből): személygépkocsik

Ebből (03-ból): számítógépes hardver
Ebből (03-ból): híradástechnikai 
berendezések

Ebből (06-ból): személygépkocsik

Ebből (09-ből): számítógépes hardver
Ebből (09-ből): Híradástechnikai 
berendezések

Ültetvények, erdők

Ebből (08-ból): információs, kommunikációs 
technikai berendezések

Import gépek, berendezések (új és használt)

Meglévő föld értéknövelése 16
Más nem termelt tárgyi eszközök 17

Ebből (17-ből): a földtulajdon átruházási 
költsége (illeték stb.) 18

Összesen (01+02+06+08+12+14+15+16+17) 99 0 0 0
Összesenből (99): Tárgyi eszköz beruházásra 
adott előlegek nettó hatása (+,-) 19

3



A gazdasági szervezet adatai:

A szakosodott egység adatai:

Nyilvántartási szám: 2157

B/2. Pénzügyi lízingszerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

B/4. Az immateriális javak tárgyévi változásai

A pénzügyi lízingszerződés alapján használatba vett tárgyi eszköz értékének a piaci ár alapján számolt bekerülési értéket 
kell kimutatni, még akkor is, ha a vállalkozás a fizetendő lízingdíjak jelenértéke alapján számított eszköz-értéket mutat ki a 
könyveiben. 

főtevékenység

0 0 #######
azonosítószám tevékenység megye

0 0 #######
törzsszám statisztikai megye

Lízingbe vett tárgyi
eszközök értéke,

1000 Ft

járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül

a

gépek, berendezések teljes értéke 02

személygépkocsik teljes értéke

Megnevezés

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

03

01

Sorazo-
nosító

04

05

Technikai összesen 99

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

1 000 Ft

Ásványkincsek feltárási költségei (összes közvetlen költség
jelentendő) 01

Vásárolt számítógépes szoftver (lásd útmutató) 02

03

Saját előállítású számítógépes szoftver (lásd útmutató) 04

Licenc, know-how (termék, gyártási engedély, gyártási eljárás
védett ismeretei) 06

Saját előállítású számítógépes adatbázis (lásd útmutató) 05

Vásárolt számítógépes adatbázis (lásd útmutató)

Egyéb immateriális javak 08

4

Immateriális javak összesen (01+...+08) 99

 Ebből 
(01-ből):

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

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti
példányai 07
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