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Az adatszolgdltatds a hivatalos
statisztikair6l sz6lo 2016. evi CLV.
torveny 24. es 26. $-a alapjdn
kotelez6.
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Negyed6ves beruh6z6sstatisztikai jelent6s
negyedik

2019.

Adatszolgaltatok: a megfigyel6sbe bevont vdllalkozdsok,
koltsegvetesi, koltsegvetesi rend szerint gazddlkodo szervek

negyedev
Az adatszolgdltatds statisztikai celra tort6nik.

Az adatszolgdltatds elmulasztdsa, illetve a hamis
adatszolgaltatas a hivatalos statisztikd16l sz6l6
2016. evi CLV. torveny 32-33. g-a alapjdn kozigazgatdsi
birsdg kiszabds5t vonhatja maga utdn.

Az adatszolgdltatiis a Stt. felhatalmazdsa alapjdn kiadott Orsziigos StatisztikaiAdatfelv6teli Programr6l sz6l6 Korm. rendelet
alapjfn tortenik, figyelemmel a 549120131EU es a 1893/2006/Ek rendeletekre.

Torzssz6m:

15813729

Statisztikai fritev6kenys6g'

F;;l

Megye:

m

YOGYFURD6 Es szTruT ANDRAS REUMAK6RHAZ

Neve:

Cime:

H6viz,Dr. Schulhof Vilmos s6t6ny

Be6rkez6si hat6ridci:

1.

01.20

Bekiild6s m6dja: a KSH ELEKTRA rendszer6n kereszt0l http://elektra.kSh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu + Adatszolgdltat6inknak

-

Nyomtatvdnyok

*

Munkatdrsak el6rhet6segei

A kitolt6ssel6s adattovSbbitrissal kapcsolatos k6rd6seit az al6bbitelefonsz6mon vagy e-mail cimen tehetifel:
KSH-ELEKTRA tigyf6lszolg6lat telefonszdma: 80/200-766

el6r6se a

honlapon:

httpsl/kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A k6rd6ivet jov6hagy6 vezet6 adatai
neve

Dr.Kvarda Attila

beosztdsa

telefonszama
0683/50 1 -700

[ciigazgat6

e-mail cime
titkarsag@spaheviz. hu

A kitiiltS adatai
neve

beosztdsa

telefonszdma

Kiraly Gertrtid

83t501-700t128

e-mail clme
Sertrud. kiraly@spaheviz.hu

Megjegyzris

A k6rd6iv kit6lt6s6re forditott idri:

perc
K6s z6 nj ii k az egy ilttm ii kii d es il ket!
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Negyedeves beruh6zSsstatisztikai jelent6s
2019.

L{

negyed6v

Ber-5rkezesi hat6rido: a tdrgynegyedevet kovet<j ho 20.
A k6rd<iiven csak a t6rgyidriszaki adatok jelenthetok. Amennyiben az adatszolg6ltato kordbbi adatait
korri96lni kivdnja, 0gy azt az KSH-ELEKTRA rendszeren keresztril, a hibSs idtiszak helyes adatat
tartalmaz6 kerdriiv ismetelt elktild6s6vel teheti meg.
A k6rd6ivet nemleges v6lasz eset6n is k6rjiik bektildeni!
Az adatokat k6rjtik a rovatokba tizedes szdmjegyek n6lkril, ezer Ft-ban beirni!

Amennyiben elsz{moldsukat nem forintban vezetik, kdrji.ik adj6k meg, hogy a k6rdSiv adatait m ilyerr
devizanemr6l 6s milyen iidolyamon sziimolt;ik ;it forintra.
Devizanem

ISO 4217 devizakod

Arfolyam

forintban, egy egysegre (ket tizedessel)

f:igyelem! K6rjiik ax egyedi besziimot6jukat az IFR$ szerint kdszitci adatszolgdltatokat, hogy * a fogalmi
eltt5rtis*lt rniatt * tanulmdnyozz*k iit es krivess6k a kitdltdsi *trnutat6 vonatkozo m6dosit*sait!
Figyelernl

-A beruhdzdsok teljesitm6ny6rt6ke -

a p6nziigyi teljesit6st6l fiiggetleni.il

-

az adott id6szakra vonatkoz6 beruhdzdsi

rdfordit5sok osszeg6t, ezen be[il a befejezetlen beruhdz5sok erteket is tartalmazza. Kerjrik tehdt a beruhiizdsokat
folyamatosan, nem pedig az aktivdldskor jelenteni.

-

A kis 6rt6kfi t6rgyi eszkriz6k beszerz6si 6s saj6t vdllalkozdsban trirt6n6 el66llit6si 6rt6k6t, ertekhatdrtol fUggetlentil

kerjuk jelenteni, amennyiben egy 6ven till haszndlj6k a tdrgyi eszkozt.

-A B/1-es tiibl6ban

az adatok nem tartalmazzAk a tdrgyieszkoz-apportot, a b6relt 6s lizingelt tSrgyi eszkozoket. Valamint

az adatok nem tartalmazhatlitk a haszn6lt t5rgyi eszkozok beszerz6s6t sem (kiveve az 1.4 es 1.5 sorokat).

Az egyedi besziimol6jukat az IFRS szerint k6szit6 v6llalkoz6s eset6ben a B/1 6s B/2 t6bl6ban jelentend6 statisztikai
beruh6z6s teljesitm6ny6rt6k6nek minden esetben tartalmaznia kell az 6llamitiimogat6sok cisszeg6t, ftiggetlen att6l,
hogy a villlalkoziis nyilv6ntartiisaiban ez a bekeriil6si 6rt6ket lecsiikkentette-e, vagy sem. Liisd r6szletesen a
kitiilt6si 0tmutat6t!

A beruh6zdsokhoz kapcsol6d6 le nem vonhat6 (vissza ryer.n ig6nyelhet6) AFA a statisztikai beruh:iziisi
teljesitm6ny6rt6k rtisz6t k6pezi, azaz a le nem vonhat6 AEA-t minden esetben jelenteni szfiks6ges. Kiemelten
k6iji.ik a k<iits6gvet6si sze*eket, hogy a te nem vonhat6 AfA-t szerepettess6(a beruh5ziis jeleint6seikbenl
A Hl1-es tabla 10. pcntj*ban a heruhiie;isi el6leg hatiisa lehet pozitiv vagy negativ, att6l fiigg<len, hogy a
b*ruhdz;isra fizetett eldlegek niiveltek, vagy a kordbbi iddszakban miir lejalent6sre keriilt beruhdzdsi el6legek
esiikkentett6k-e a teljesitm6nydrt6ket (negativ korrekciok, az el6leg visszafizet6sekor, a szi{llit6i sziimla
konyvel6se utdn).
B/1 .

A beruh6zdsok teljesitm6ny6rt6ke

1000 Ft

Uj tdrgyi eszkozok
Sorazonosit6

1.1

beszerz6se, saj6t
vdllalkoz6sban val6
l6tes[t6se, a meglev6
eszkozok bovit6se 6s
fel0jit6sa
(a karbantartdsi munk6k
nelkul)

Megnevezes

Epiiletek 6s egy6b 6pitm6nyek (uj)

346 689

Elt6r a szdmviteli el6irdstol, ldsd a kitdltesi ltmutatot.
BizonylatszSm:
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1.2

| aelfatai gydrtdsu g6pek es berendezesek (jdrmrivek nelkril) (rij)

Belfoldi gyartasri j6rmrivek (uj)

1.3I Figyeleml Belfrjldi gyiirtdsunak

mincistilnek azok a j6rmrivek,
amelyek
alvazszlmdnak
elsc!
2
karaktere
TR, TS, TT, TU vagy TV.
f

1.4 | lmport

g6pek 6s berendez6sek (jdrmrivek nelkr.il) (rij es haszn6lt)

173

4r'v
tr | lmport j6rmfivek (rij 6s haszn6lt) A Magyarorszdgon elciszor
I

1.6

forgalomba helyezett, killfold6n gySrtott, 0j 6s haszn6lt jirmrivek.

| Ultetvenyek, erdcik
Elt6r a szamviteli el6irastol, l6sd a kitoltdsi utmutatot.

'1.7 | Teny6sz- 6s igdsdllatok

1.8

| Meglevo fold 6rt6knovelese
Elt6r a szamviteli eloirastol, lasd a kitdltesi utmutatot.

1.9
1.10

| Osszesen (1.1 +1.2+1.3+1.4+L5+1.6+1.7+1.8)

|

l,j;3l,i.rjt6rsyi

Bl2. Egyeb beruhdz6si

519

eszkoz beruh6z6sra adott el5legek netto

adatok

1000 Ft

Figyelem! Az itt jelentend<i egy6b beruh5zds adatok a B/1 t6blilban nem jelenthet<ik.
Sorazonosit6

2.1

2.2

Beszerzes

Ertekesites

a

b

Megnevezes

Haszn6lt tiirgyi eszkcizcik (nem termelt
t6rgyi eszkcizze! egyiitt) l6sd kitcilt6si

ftmutat6

2.1- bol:. Haszn6lt t6rgyi eszktrz
beruhdzdsra adott elolegek netto hatdsa
(+,-)

gyi

g-szerz6d6sek

2.3

P6nzi.i

2.4

tm materi6 Iis java k (esyeb irt6,,Ei6;iaif&N
javak n6lkiil) lasd kitoltey'$mu_tato;, ,r)

I

[zi

n

Eltdr a szdmviteliel5irdstol, l6sd a kitdlte
Bizonylatszdm: 10470901-1
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