
A Szolgkülker elektronikus adatgyűjtés fájl- 
formátuma és adatmezői 

 
A Szolgkülker adatszolgáltatásra kötelezett cégeknek a papíralapú kérdőívek kitöltése helyett 
lehetőségük van elektronikus úton beküldeni jelentéseiket ’XLS’ vagy ’CSV’ típusú fájlban, 
továbbá közvetlenül feltölteni az Excel-formátumú kérdőívet. 
Ezek előállítása az adatszolgáltató feladata.  
 
 

 XLS fájl: a Microsoft Excel táblázatkezelő formátuma 
 
 CSV fájl: az adatszolgáltató belső rendszeréből, adatbázisából exporttal, a Microsoft Excel vagy 

a Jegyzettömb programokkal is elő lehet állítani 
 
 
A fájl neve a következő felépítésű legyen: 

• 8 karakter az adatszolgáltató törzsszáma, 
• 4 karakter az OSAP-szám, 
• 4 karakter az adatszolgáltatás éve (éééé), 
• 2 karakter az adatszolgáltatás negyedéve hónap formában (hh). 

 
A standard fájlneveket az alábbi táblázat szemlélteti: 

Adatszolgáltatás típusa Fájl neve 
1. negyedév 123456781470201403.XLS 
2. negyedév 123456781470201406.XLS 
3. negyedév 123456781470201409.XLS 

1470 – negyedéves adatszolgáltatás 

4. negyedév 123456781470201412.XLS 

Az adatszolgáltatás felépítése 

• A fájl első sora 
A kérdőív fej- és lábrészében szereplő (az adatszolgáltatásra és adatszolgáltatóra jellemző) 
adatokat tartalmazza. 
Kitöltése nemleges jelentés esetén is kötelező; ekkor a tételszám összesen mezőbe 0-t kell 
írni, a nemlegesség kódját fel kell tüntetni a „nemleges oszlopban” és a megjegyzés 
rovatban indokolni kell az okát. 
 
A munkalap celláinak típusát „szöveg”-re kell állítani! 
Excel fejlécében: Formátum / Cellák / Szám : „Szöveg” 

 



 
Az adat 

megnevezése 
Típusa Hossza Kitöltése Leírása 

Adatszolgáltató 
törzsszáma 

Karakteres 8 Kötelező Az adatszolgáltató adószámának első 8 jegye. 

Jelentéskészítő 
törzsszáma 

Karakteres 8 Kötelező Ügynökség alkalmazásakor annak törzsszáma, 
egyébként az adatszolgáltató törzsszáma. 

Kitöltő személy 
neve 

Karakteres max. 60 Kötelező A jelentést kitöltő személy neve. 

E-mail Karakteres max. 60 Kötelező A kitöltő személy e-mail címe. 
Telefon Karakteres max. 20 Kötelező A kitöltő személy telefonszáma. Formátum: 1/123-4567 v. 

83/123-456 
Fax Karakteres max. 20 Nem 

kötelező 
A kitöltő személy fax száma. Formátum: 1/123-4567 v. 83/123-
456 

Kitöltés dátuma Dátum  Kötelező A kitöltés dátuma, éééé.hh.nn. formátumban  
(pl. 2014.06.03.) Mindhárom érték után ki kell tenni a pontot. 

Nyilvántartási 
szám 

Karakteres 4 Kötelező 1470 

Időszak, év Karakteres 4 Kötelező Év, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik; értéke: 2014 (vagy 
2013, korábbi adatszolgáltatás javítása/módosítása esetén) 

Időszak, 
negyedév 

Karakteres 2 Kötelező Negyedév, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik; értéke 03, 06, 
09 és 12 lehet. Az időszaknak két karakteren kell szerepelnie. 

Tételszám 
összesen 

Numerikus max. 4 Kötelező A jelentett összes tétel száma. Nullás jelentés esetén értéke 
kötelezően 0. 

Adatszolgáltatásr
a fordított idő 

Numerikus 5 Nem 
kötelező 

A kérdőív kitöltésére szánt idő percben megadva. 

Nemleges kód Karakteres 3 Nem 
kötelező 

Nemleges kérdőív készítése esetén kötelező kitölteni. 
Megadható kódok: 
201 - A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó 
tevékenysége  
202 - A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége 
megszűnt  
203 - Az adott időszakban a szervezetnek, egyéni gazdaságnak 
nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége 
204 - Egyéb ok miatt nemleges lenne a jelentés 

Megjegyzés Karakteres max. 
4000 

Nem 
kötelező 

Kérjük, hogy amennyiben jelentésében az előző időszakhoz képest 
a megadott szolgáltatás-kategóriáknál kiugró értékek szerepelnek, 
röviden indokolni szíveskedjék! 
Nemleges kérdőív esetén a 204-es kódnál kötelező kitölteni. 

 

• A fájl második és minden további sora 
A kérdőív tételeit, azaz a forgalmi adatokat tartalmazza a következő sorrendben: 

Az adat 
megnevezése Típusa Hossza Kitöltése Leírása 

Tételsorszám Numerikus max. 4 Kötelező 1-től induló, egyesével növekvő sorszám. 
Import/Export  Numerikus 1 Kötelező Forgalom iránya (1 – Import, 2 – Export) 
EBOPS Karakteres 3 Kötelező EBOPS-kód 
Partnerország Karakteres 2 Kötelező Érvényes kódok a kitöltési útmutatóban 

találhatók. 
Érték ÁFA nélkül 
(ezer Ft-ban) 

Numerikus max. 12 Kötelező Érték ÁFA nélkül ezer forintban megadva. 

A fenti fájl előállítása az adatszolgáltató feladata, amelyet – bejelentkezés után – az Internetes 
honlapunkon (https://szolgkulker.ksh.gov.hu) keresztül tud elküldeni. 
 


	Az adatszolgáltatás felépítése 

