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Az adatszolg6ltatSs a hivatalos

statisztikdrol sz6l6 2016. 6vi CLV.
torv6ny 24.6s 26. g-a alap)an
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Negyed6ves beruh6z6sstatisztikai jelent6s

2019. harmadik negyed6v

Adatszolgdltat6k: a megfigyelesbe bevont vdllalkozdsok,
kdlts6gvet6si, koltsegvetesi rend szerint gazdalkodo szervek
€s nonprofi t szervezetek.

Az adatszolg6ltatds statisztikai c6lra tort6nik.
Az adatszolgSltatds elmulasztiisa, illetve a hamis
adatszolgdltatds a hivatalos statisztikdr6l sz6l6

2016. evi CLV. torveny 32-33. g-a alapjdn kozigazgatdsi
birsdg kiszabdsiit vonhatja mdga utdn.

Az adatszolg5ltalas a.Stt. felhatatnq:g:g.glqpjdn kiadott-Ors-zagos StatisztikaiAdatfelv6teliProgramr6tsz6t6 Korm. rendetet
alapjdn tort6nik, figyelemmel a 549120131EU 6s a 1893/2006/Ek rendetetekre.

15813729 Statisztikai fcltev6kenys6O' 
[*uOrO I Megye: tilTorzsszdm:

Neve:

Clme:

6cyruno6 ES szENT ANDRAS REUMAKORHAZ

,Dr. Schulhof Vilmos s6tdny 1.

Beerkezesi hataridci: 2019.10.21

Bekiild6s m6dja: a KSH ELEKTRA rendszer6n kereszrut http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: www.ksh.hu -* Adatszol96ltatoinknak -- Nyomtatvdnyok -, Munkatdrsak elerhetosegei

A kit6lt6ssel 6s adattovdbbit6ssal kapcsolatos k6rd6seit az aliibbitelefonszimon vagy e-mailcimen tehetifel:

KSH-ELEKTRA iigyf6lszolgiilat telefonsz6ma: 801200-766

el6r6seahonlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

neve beoszldsa telefonszama e-mail cime

Dr.Kvarda Attila fciigazgato 3683/50 1 -700 titkarsag@spaheviz. hu

neve beosztdsa telefonszama e-mail cime

Kirdly Gertr0d 331501-700t128 gertrud.kira ly@spaheviz.hu
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Negyed6ves beruhdz6sstatisztikai jelent6s
2019. negyed6v

Amennyiben elszdmoldsukat nem forintban vezetik, k6rjiik adjrik meg, hogy a k6rd6iv adatait milyen
devizanemrSl 6s milyen drfolyamon sziimoltdk iit forintra.

Be6rkez6si hat6ridcj: a t6rgynegyed6vet kcivetci h6 20.
A k6rdtiiven csak a t6rgyid<is=" -qfi lO"lolfj"lenthetcik. Amennyiben az adatszol96ltato kordbbi adatait
korrigSlni-kiv.A1i!; \gy azt.az[$I-.ELEKTRA rendszeren keresztiil, a hib6s idciizak helyes adat6t
tartalmaz6 k6rdciiv ism6telt elkiild6s6vel teheti meg.
A k6rd6ivet nemleges vdlasz esetdrn is k6rjiik bekiildeni!

Az adatokat k6rjiik'a rovatokba tizedes szahlegye[ net[til, ezer Ft-ban beirni!

Figyelem! Kr*ritik az egyedi besasmolc.jukat nz IFR$ szerint k$sxittl adatszolgdltatokat, hogy - a fogalmi
elt6r6sek miatt * tanulmiinyoax*k *t 6s kuv*ss6k * kittilt6si *tn')utat6 vonatklzn m$dositrlilritl

Figyeleml

-A beruhdzdsok teljesltmenyert6ke - a ptinztigyi teljesit6st<il ftiggetlen0l - az adott idciszakra vonatkoz6 beruhdzasi
rafordit6sok osszeg6t, ezen beltil 9. pefejezetlen beruhdz5sok ertek6t is tartalmazza. Kerjrik tehdt a beruh6zdsokat
tolyamatosan, nem pedig az aktivdl6skor jelenteni.

f A.hi: ert6kfi.targyieszktiziik beszerz6si6s saj6t v6llalkoziisban tiirt6n<i el66llitrisi 6rt6k6t, ertekhatdrt6lfriggetlentil
kerjLik jelenteni, amennyiben egy 6ven tril hasznSlj6k a tdrgyi eszkozt.

-A B/1-es tiiblSban az adatok nem tartalmazz{k a tdrgyieszkoz-apportot, a b6relt 6s lizingelt tdrgyi eszkozoket. Valamint
az adatok nem tartalmazhatjSk a haszniilt tdrgyi eszkozok beszerz6set sem (kiveve az 1.4-es 1.5 6ilrokat).

Az egyedi beszdmol6ju\^t.?4lFRS szerint k6szit6 v6llalkoz6s eset6ben a B/1 6s B/2 t6bl6ban jelentend6 statisztikai
beruh6z5.9 teljesitm6ny6rt6k6_nek.minden esetben tartalmaznia kell az iillamitSmogat5sok <isizeg6t, filggeflen att6l,
I,gglt-" v6llalkozds nyilv6ntart:isaiban ez a bekeriil6si6rt6ket lecscikkentette+, va{y sem. Ldsd r6szietel-en a
kitiilt6si 0tmutat6t!

A beruh6z6sokhoz kapcsol6d6 le nem vonhato (vissza r,rem ig6nyelhetri)AFA a statisztikai beruhiziisi
le.lje.s.itm6nV6rt6k resz6t k6pezi, azaz a le_nem vonhat6 AfA-t mln-Oen esbtben jelenteni sziiks6ges. Kiemelten
k6rjtik a k<ilts6gvet6si szerveket, hogy a le nem vonhat6 AFA-I szerepeltess6k a beruh6z6s jel;nteseiibe;i

A B/1-es.titbla_ 10. pontjiban a h*ruh.airasi elrrleE hatasa lehe t paxitiu vrEy negativ, attol fiiggrien, hogy a
beruhiizdsra fizetett elSlege.k n6veltek, va$y I korabtri idoszaliban nr;ir leje le rit6sre k*rrilt Sdrunazasiirkilegeit
cscikkentett6k-e a teljesitm6ny6rtrlket (negativ korrekciok, az elcileg vissiafizetdsekor, a sziillit6l szdmla
ki5nyvel6se utdn).

Devizanem

Arfolyam

B/1. A beruh6zSsok teljesitmenyerteke

Elter a szdmviteli eloirdstol,
Bizonylatszdm: 9861760-1

ldsd a kitoltesi utmutatot.

ISO 4217 devizak6d

forintban, egy egys6gre (k6t tizedessel)

1000 Ft

Sorazo-
nosito Megnevez6s

Uj targyi eszkozok
beszerz6se, sajAt

vdllalkozdsban va16
l6tesit6se, a meglevo
eszkozok bcivit6se 6s

fel0jitiisa
(a karbantartdsi munk6k

nelkLil)

1.1 Eptitetek es egyeb epitmenyek ([j) 96 791
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1.2 | eeltalai gyiirtdsrl g6pek 6s berendezesek fiSrmiivek n6lkiit) (0j)

I Belfcildi gy6rt6sri jdrmfivek (tij)
1.3 | Figyelem! Belfcildi gydrtiisfnak min5siitnek azok a j6rmfivek,

I amelyek alvflzszilm6nak elsci 2 karaktere TR, TS, TT, TU vagy TV.

1.4 | lmport g6pek es berendez6sek fiarmtivek nelkiil) ([j es haszn6rt) 964

1 q | lmport j6rmtivek (rij 6s haszndlt) A Magyarorsz6gon elriszor
I forgalomba helyezett, kiilfoldon gy6rtott, r_rj es hasznSlt j6rmfivek.

1.6 | Uttetvenyek, erd6k

Elter a szdmviteli el6irastol, lasd a kit1ltesi utmutatot.

1.7 | Teny6sz- 6s ig6s6llatok

1.8 | Meglevci fold ert6kndvekise

Eltdr a szamviteli eloirastol, lasd a kitlltesi ltmutatot.

1.10 I Lj;ll'iijt6rgyi 
eszktiz beruhdzdsra adott elcilegek netto

B/2. Egy6b beruhdzdsi adatok 1000 Ft

Figyelem! Az itt jelentendci egy6b beruhdz6s adatok a Bl1 tAblitban nem jelenthetrik.

Dr. Kvarda Attila
Friigazgat6 t

It.

Sor-
azonosfto Megnevez6s

Beszerzes Ert6kesrt6s

a b

2.1
Haszn6lt targyi eszkcizcik (nem termelt
t6rgyi eszkiizzel egytitt) l:isd kitolt6si
tutmutato

2.2
2.1- b6l: Haszndlt tiirgyi eszkoz
beruhdz6sra adott elcilegek netto hatdsa
(+,-)

2.3 P6nziigyi lizing-szerzcid6sek

2.4 lmmateri6lis javak (egyeb immateri6lis
javak nelkril) lasd kitoltesi (tmutato

/,-.,
Elter a szamviteli el6irastol, lasd a kitlltesi utmutatot.

"(k,
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