
A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890

Volt-e a szervezetnek tárgyi- vagy immateriális eszköz beruházása, igen (1)
értékesítése, illetve tárgyi eszköz  lízingje 2011-ben? nem (0)

Ha igen, kérjük, töltse ki a B „BERUHÁZÁSI ADATOK” rész megfelelő tábláit!

B/1. Nemzetgazdasági és üzemgazdasági beruházások

Épületek és egyéb építmények
Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az

15490782 8730 01
statisztikai

a

1 000 Ft

beszerzése 
vételáron

(üzemgazda-
sági beruházás)

értékesítése 
eladási áron

1

b

Lásd útmutatót (fogalmi meghatározásra is). Az adatok nem tartalmazhatják a lízingelt tárgyi eszközök és az immateriális
javak beszerzésének értékét. Azokat csak a kérdőív B/4 illetve B/6 tábláiban kell szerepeltetni.

A beruházás szakágazata (TEÁOR'08 szerint) (A miniszté-
riumoknak, az önkormányzatoknak és az önkormányzati tár-
sulásoknak kell kitölteni. Bővebben lásd útmutató)

Megnevezés

Használt tárgyi eszköz 

c

Sorazo-
nosító

Beruházások 
teljesítmény-

értéke
összesen

(nemzetgazda-
sági beruházás)

megye
főtevékenység

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!

törzsszám

B     BERUHÁZÁSI ADATOK

Import gépek, berendezések (új és használt)
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 02 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

Ebből (06-ból) : személygépkocsik
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 04 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

Belföldi (gyártású) gépek, berendezések

Belföldi (gyártású) járművek

 Ebből (10-ből): a földtulajdon átruházási
költsége (illeték stb )

 Ebből (03-ból): személygépkocsik 

Import járművek (új és használt)
A közvetlenül importból származó használt beszerzést itt

az „a” oszlopban, a használt értékesítést a 03 sor c
oszlopában kérjük jelenteni.

Föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök
    "a" oszlop: A már meglévő föld, telek és más nem
 termelt tárgyi eszközök értéknövelése, meliorizációja. 
„b” oszlop: A vásárlást itt kérjük elszámolni. 
Föld, telek földalatti ásványkészletek, nem telepített 
erdők beszerzési  költsége.

Ültetvények, erdők
A fakitermelésre szánt erdők telepítése a készletek között

számolandó el.

Tenyész- és igásállatok
Az értékesítési célra szánt vágóállatok beszerzését és

tenyésztését a készletek között kell elszámolni.

02

03

776

12 920

08

09

04

05

06

10

07

Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat az
egyéb immateriális javak között (B/6. tábla 06.sor) kell
jelenteni.

01

11
 költsége (illeték stb.)

012Összesen (01+02+03+05+06+08+09+10)

3 189011

13 696 0



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890

15490782 8730 01
statisztikai megye

főtevékenység
törzsszám

B/4. Pénzügyi lízing-szerződések (csak a tárgyévben kötött szerződéseket kell jelenteni)

B/5. Tárgyi eszközök hosszú távú bérlete és operatív lízingje

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Lízingbe vett 
tárgyi

eszközök értéke,
1000 Ft

a

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

01

 Ebből (01-ből): gépek, berendezések teljes értéke 02

személygépkocsik teljes értéke 04

járművek teljes értéke, személygépkocsi nélkül 03

Technikai összesen (01+…+05) 06 0

 Ebből (04-ből): a zárt végű lízing teljes értéke (Lásd útmutató) 05

M é
Sorazo- 1 000 Ft

B/6. Az immateriális javak tárgyévi változásai

b

A tárgyévben tárgyi eszközök hosszú távú bérletére és operatív lízingjére
teljesített kifizetések értéke
    Az összes egy évnél hosszabb tárgyi eszköz bérlésre kifizetett tárgyévi összeg.

01

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 a

Ásványkincsek feltárási költségei 01

1 000 Ft

Megnevezés
Sorazo-
nosító

Beszerzés és 
saját fejlesztés

(tárgyévi 
növekmény)

Értékesítés
(áfa nélkül)

a

Saját előállítású számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 03

Vásárolt számítógépes szoftver és adatbázis (lásd útmutató) 02

Szórakoztató, irodalmi vagy művészeti alkotások eredeti példányai 05

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

04

Immateriális javak összesen (01+...+06) 07 0 0

Egyéb immateriális javak 06

4 189011



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1890

15490782 8730 01
statisztikai megye

főtevékenység
törzsszám

B/7. A beruházások teljesítményértékének megyék szerinti részletezése, 2011
Kéjük a táblát minden egyes beruházási szakágazat esetében kitölteni!

1 000 Ft

Kód Terület

Új tárgyi eszközök beszerzése…*/

Használt tárgyi 
eszközök 

beszerzése**/
épület, egyéb 

építmény

gép, 
berendezés 

és jármű

ültetvény, 
erdő, tenyész-
és igásállat

föld, telek, 
egyéb nem 

termelt tárgyi 
eszköz

összesen

a b c d e=(a+b+c+d) f

01 Budapest 12 920 776 13 696

002 Baranya megye

003 Bács-Kiskun megye

004 Békés megye

005
Borsod-Abaúj-
Zemplén megye

006 Csongrád megye

007 Fejér megye

008
Győr-Moson-Sopron 
megye

*/

**/

Figyelem!

009 Hajdú-Bihar megye

010 Heves megye

011
Komárom-Esztergom 
megye

012 Nógrád megye

013 Pest megye

014 Somogy megye

015
Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye

016
Jász-Nagykun-
Szolnok megye

017 Tolna megye

018 Vas megye

019 Veszprém megye

020 Zala megye

021 Országhatáron kívül

0 0 13 696 022 ÖSSZESEN 
(01+…+21)

12 920 776

Új tárgyi eszközök beszerzése és saját vállalkozásban történő létesítése, meglévő tárgyi eszközök 
átalakítása, bővítése, felújítása (a karbantartási munkák nélkül), nemzetgazdasági beruházás.
Használt tárgyi eszközök beszerzése, üzemgazdasági beruházás.

A 22 ” t B/1 tábl 01 ” t b” t B/1 tábl (02 03 05 06) k ” t

„f” rovat= B/1. tábla 12. sor „b” rovat.

5 189011

A 22. sor „a” rovat= B/1. tábla 01. sor „a” rovat; „b” rovat= B/1. tábla (02+03+05+06) sorok „a” rovat;
„c” rovat= B/1. tábla (08+09) sorok „a” rovat; „d” rovat= B/1. tábla 10. sor „a” rovat;
„e” rovat= B/1. tábla 12. sor „a” rovat;


