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K I T Ö L T É S I  Ú T M U T A T Ó  

„A NEMZETKÖZI ÜZLETI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK” 
című 2013. évi negyedéves kérdőívhez 

(Nyilvántartási szám: 1470) 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy 2013-tól az adatgyűjtés tartalma módosul. Új EBOPS kódok kerülnek 
bevezetésre, több jelenlegi kód tartalma megváltozik, illetve egyes kódok megszűnnek, ezért kérjük, 
fokozottan ügyeljenek a megfelelő kód kiválasztására! A változással kapcsolatban bővebb informá-
ciót a „IV. Szolgáltatásfajták” c. fejezetben és a Módszertani segédletben találnak. 
 

Az adatgyűjtés célja: adatok biztosítása egyrészt a magyar makrostatisztikák (fizetési mérleg, nemzeti 
számlák) összeállításához, másrészt az EU és a különböző nemzetközi szervezetek felé teljesítendő adat-
szolgáltatáshoz, illetve kereskedelempolitikai, piackutatási célokra. 
Ahhoz, hogy e feladatunkat teljesíteni tudjuk, nélkülözhetetlen a gazdasági szervezetek aktív közremű-
ködése. 
 

Az 1470 számú „Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások” kérdőívet az alábbiakban leírtaknak 
megfelelően szükséges kitölteni. Adategyeztetés érdekében a kitöltött kérdőívről célszerű másolatot készíte-
ni. Szükség esetén a kérdőív fénymásolható, illetve letölthető a KSH-honlapról: http://www.ksh.hu  
 

A kérdőív beküldési határideje:  I. negyedév: 2013. 04. 15. 
 II. negyedév: 2013. 07. 15. 
 III. negyedév: 2013. 10. 15. 
 IV. negyedév: 2014. 01. 15. 
 

Pótlólagos adatszolgáltatás: kérjük az év során pótlólag adatszolgáltatásra kijelölt gazdasági szervezete-
ket, hogy a tárgyév negyedéveire vonatkozó jelentéseiket külön-külön visszamenőlegesen is töltsék ki, és a 
tárgyidőszak adataival együtt szíveskedjenek beküldeni. 
Adatmódosítás esetén a teljes kérdőívet újra kell küldeni. 

Elérhetőség: 
Levélcím: Központi Statisztikai Hivatal, Szolgkülker, 1428 Budapest, Pf. 12. 
Fax: 880-8961, e-mail: szolgkulker@kdiv.hu  
Elektronikus adatszolgáltatóinknak: https://szolgkulker.ksh.gov.hu 

A kitöltéssel kapcsolatban felmerülő kérdéseikkel kérjük, forduljanak telefonos ügyfélszolgálatunkhoz:  
Tel.: 880-8960 (1-es gomb: ügyféladat-változások, nyomtatványigénylés, adatszolgáltatási felszólítások, 2-
es gomb: elektronikus adatszolgáltatás témakörben hétfő – csütörtök: 9–16 óráig, péntek: 9–14 óráig; illetve 
3-as gomb: kérdőívkitöltés, módszertani kérdések, adatszolgáltatási kötelezettség témakörben hétfő – csü-
törtök 9–12 óráig). 
 

A kérdőív előlapjának kitöltése  
 

Azonosító adatok 
Törzsszám: az adatszolgáltató adószámának első nyolc számjegye. 
Statisztikai főtevékenység: az „Értesítés”-ben szereplő főtevékenységi kód, ennek hiányában a statisztikai számjel-

ében szereplő TEÁOR-kód (9–12. számjegy). 
Megye: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes megye kódja. 

Export- és importlapok száma: ellenőrzés céljából kérjük a kérdőívhez csatolt export-és importlapok darabszámát 

beírni. 

Vezető adatai: kapcsolattartás céljából kérjük a szervezet vezetőjének nevét, telefonszámát és e-mail címét megadni. 

Abban az esetben, ha a kérdőívet a szervezet vezetője tölti ki, a következő pontban található, a kitöltő adataira vonat-
kozó részt üresen lehet hagyni. 

A kitöltő adatai: a kitöltő napközbeni kapcsolattartási adatai.  

Ha a kérdőívet könyvelőcég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (adószám első nyolc számjegyét) az utolsó oszlopban 
szíveskedjenek megadni! 

Megjegyzés: kérjük, hogy a kérdőívvel, illetve annak kitöltésével kapcsolatos megjegyzéseiket, észrevételeiket, javasla-

taikat ebben a rovatban tüntessék fel. Ugyancsak itt kérjük leírni az előző időszak adataitól (bázis negyedév, előző ne-
gyedév) való jelentős eltérés indoklását is. 

Nemlegesség oka: ezt a rovatot csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha az adatlapot „nemlegesen” küldik vissza 

(tehát a kérdőív valamennyi adata nulla). Minden esetben kérjük a megfelelő kódot, valamint a nemlegességet indokoló 
rövid magyarázatot is feltüntetni. 

A kérdőív kitöltésére fordított idő: kérjük, adja meg, hogy a kérdőív kitöltése mennyi időt vett igénybe! Több kitöltő 

esetén a ráfordított időt kérjük összegezni! (A kitöltési időbe tartozik a kérdőív és a kitöltési útmutató megismerése, a 
kért adatok összegyűjtése, a kérdőív kitöltése, több kitöltő esetén a koordinatív tevékenység ideje, a kitöltött kérdőív 
ellenőrzése, valamint az esetleges segítségkérés, konzultáció a KSH ügyintézőjével.) 
A tárgyévben egy alkalommal kérjük e kérdés kitöltését. 

http://www.ksh.hu/
mailto:szolgkulker@kdiv.hu
https://szolgkulker.ksh.gov.hu/
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I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont rezidens gazdasági, költségvetési, valamint nonprofit szervezetek (beleértve 

a képviseleteket is) amelyek az alább felsorolt szolgáltatásokat nem rezidenseknek nyújtották, illetve nem rezidensektől 
vették igénybe. Az adatszolgáltatási kötelezettség megállapítása a KSH regiszterében szereplő információk alapján 
történt és független a gazdálkodási és a tulajdonformától. 
Jelen adatgyűjtéssel az alábbi szolgáltatásokat kívánjuk felmérni: 

EBOPS
1
-kód  Szolgáltatásfajták megnevezése

2
 

 001  Javítási és karbantartási szolgáltatások 
 207  Tengeri személyszállítás 
 208  Tengeri áruszállítás 
 209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
 211 Légi személyszállítás 
 212 Légi áruszállítás 
 213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
 218 Űrszállítás 
 220 Vasúti személyszállítás 
 221  Vasúti áruszállítás 
 222  Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
 224  Közúti személyszállítás 
 225 Közúti áruszállítás 
 226 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
 228  Belvízi és folyami személyszállítás 
 229  Belvízi és folyami áruszállítás 
 230 Belvízi és folyami szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
 232  Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) 
 233  Csővezetékes szállítás 
 234 Villamosenergia-átvitel 
 958  Postai szolgáltatás 
 959 Futárszolgálat 
 250 Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 
 251 Belföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 
 244  Életbiztosítások 
 248  Nyugdíjalapok 
 252 Standardizált (egységesített) garanciavállalás 
 255 Szállítmánybiztosítás 
 256 Egyéb közvetlen biztosítás 
 257 Passzív viszontbiztosítás 
 259 Aktív viszontbiztosítás 
 258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 
 260 Pénzügyi szolgáltatások 
 893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 
 247 Távközlési szolgáltatások 
 263  Számítástechnikai szolgáltatások 
 889 Hírügynökségi szolgáltatások 
 890  Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 
 876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás 
 878 Egyéb, máshová nem sorolt K+F szolgáltatás 
 271 Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások 
 272 Operatív lízing (tartós bérlet) 
 275 Jogi szolgáltatások 
 276  Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások 
 277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 
 278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás 
 881 Építészeti szolgáltatások 
 882 Mérnöki szolgáltatások 
 883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 
 282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés 
 283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások 
 284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások 
 288 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások 
 895 Oktatási szolgáltatások 
 896 Egészségügyi szolgáltatások 
 897 Egyéb személyes szolgáltatások 
 898 Szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 
 270 Reexport 
 

                                                 
1
 Extended Balance of Payments Services Classification (lásd: 3. oldal, II. Részletes kitöltési útmutató) 

2
 Részletesen lásd: IV. Szolgáltatásfajták fejezet 
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Az egyes biztosítási szolgáltatások meghatározásához szükséges tételek megnevezése: 

EBOPS-kód Megnevezés 
 858  Szállítmánybiztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 
 859  Egyéb közvetlen biztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 
 
2008. évtől felmért külkereskedelmi ügyletek: 
EBOPS-kód Megnevezés 
 002  Külső gyártás 
 003  Bunker üzemanyag 
 
A felmérésben nem szerepelnek a következők: 

 
– Bérmunka 
– Termékek adásvétele (kivétel: reexport) 
– Az adatszolgáltató vállalkozás saját nem rezidens leányvállalatának / fióktelepének / telephelyének harmadik féllel 

bonyolított ügyletei  
– Magyar-magyar gazdasági szervezet között bonyolított szolgáltatásügylet 
– Föld (saját tulajdon) bérleti díja 
– Kamat, osztalék, profit, hitel 
– Turizmus (szállás, étkezés, városnézés, túrák stb.) 
– Kormányzati szolgáltatások (nagykövetségek, konzulátusok, nemzetközi szervezetek, katonai egységek által lebo-

nyolított forgalom) 
– Nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíjak 
– Szén-dioxid-kvóta adásvétele 

 
Amennyiben adott szolgáltatásfajtából az érintett országok száma meghaladja a 30-at, kérjük a tételt több pótlapon jelen-
teni és a végén összesíteni. Az EBOPS-kódot minden pótlapon fel kell tüntetni. 
A kérdőívet írógéppel, számítógéppel vagy nyomtatott betűkkel, jól olvashatóan kell kitölteni. A kérdőív minden oldalán, 
illetve a pótlapokon is kérjük feltüntetni a kért azonosító adatokat.  
 
Amennyiben az Önök gazdasági szervezete a tárgyidőszakban szolgáltatás-külkereskedelmi tevékenységet nem vég-
zett, akkor is kérjük a kérdőívet a címlap kitöltésével, aláírva, nemlegesen visszaküldeni a nemlegesség indoklásával 

együtt! 

 
 

II. RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
 
a) A szolgáltatásfajta megnevezése  

Kérjük a nyújtott, illetve igénybe vett szolgáltatás megnevezését feltüntetni a IV. Szolgáltatásfajták fejezetben felso-
rolt szolgáltatáskategóriák szerint. A kitöltés, besorolás megkönnyítéséül a TESZOR’08 (TESZOR’08) megfelelő 
kódjai szolgálnak, ahol a magyar TESZOR’08-kódhoz rendelt tartalomtól eltérően kell adatot szolgáltatni, külön je-
lezzük. A kérdőíven a szolgáltatás teljesítési ideje szerint kell jelenteni minden olyan szolgáltatást, amelyben az 
adott negyedévben követelése (export), illetve kötelezettsége (import) keletkezett. Nem szétválasztható szolgáltatá-
sok esetén az értéket annál a szolgáltatásnál kérjük feltüntetni, amelyhez a legnagyobb értékű export vagy import 
tartozik. 
 

b) EBOPS-kód 

A IV. fejezetben felsorolt szolgáltatásfajták megnevezése előtt álló háromjegyű EBOPS-kódot kérjük beírni. Az 
EBOPS-kód a fizetési mérleg szolgáltatásokra vonatkozó kibővített osztályozási rendszere. 
 

c) Az érintett országok száma 

 Itt kell megadni, hány országgal bonyolított le külkereskedelmet az adott szolgáltatásfajtából. 
 

d) Partnerország kódja  

Az ügyletben részt vevő partnerország kétbetűs ISO-kódját szükséges feltüntetni (ld. kitöltési útmutató végén talál-
ható országkódlista). 
 

e) Partnerország megnevezése 

A biztosítási szolgáltatásokat az ügyletben résztvevő partner honossága szerint szükséges jelenteni, nem a koc-
kázatvállalás helyszíne alapján. (Eltérés a Bit. 3. § (1) bekezdés 36. pontjától!) 

A bunker üzemanyag értékesítésekor a számlát fizető honosságát kérjük jelenteni, míg vásárláskor azt az orszá-

got, ahol az üzemanyag-felvétel történt. 

Külső gyártás esetén exportként azt az országot kell feltüntetni, amelyben a feldolgozott terméket értékesítik, im-
portként pedig azt az országot, amelyben a feldolgozás történik, illetve amelyből a feldolgozáshoz szükséges alap- 
és segédanyagokat, termékeket megvásárolják (a feldolgozás országa vagy harmadik ország). 

Egyéb szolgáltatás esetén exportban a számlát fizető, importban a számlát kiállító honosságát kérjük jelenteni. Ha 
Magyarországon történt a szolgáltatásnyújtás/igénybevétel, akkor az export/importjelentésben azt az országot jelöl-
jék meg, amely ország rezidensével a szolgáltatásnyújtás/igénybevétel történt. 
Kérjük, szolgáltatásonként az összes érintett országot jelöljék meg, amelyhez forgalom kapcsolódik. 
Az EU-tagállamokkal folytatott szolgáltatás-külkereskedelmet is jelenteni szükséges. 
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f) Érték 
A szolgáltatásnak a számlán feltüntetett, forgalmi adó (illetve VAT, MwSt stb.) nélküli értékét kérjük megadni 
EZER forintban (tizedesek nélkül). Amennyiben devizában vezetik nyilvántartásukat, az egyes devizák forintra való 

átszámításához a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos MNB-devizaárfolyamot kell alkalmazni. Amennyiben ez 
nem lehetséges, kérjük, használják az adott negyedéves MNB deviza átlagárfolyamot. 
 

g) A szolgáltatás teljesítése 

A szolgáltatások teljesítésének az az időpont, illetve időszak tekinthető, amikor a szolgáltatást nyújtották, illetve 
igénybe vették (ez általában azonos a számlázás időpontjával). A folyamatosan, hosszabb ideig teljesített szolgálta-
tásnyújtás/igénybevétel esetében a teljesítésről kiállított részszámla időpontját kell figyelembe venni. Barterügylet 
(szolgáltatás-áru, szolgáltatás-szolgáltatás) esetén azt az értéket kell beírni, amennyiért a szolgáltatást egy harma-
dik fél számára nyújtaná. 
 

h) Éves díjak 

Kérjük az év során egy összegben kapott/fizetett díjakat negyedévekre arányosan szétosztva jelenteni! 

 
 

III. FOGALMI MEGHATÁROZÁSOK 
 
Szolgáltatás: olyan tevékenység eredménye, amely a szükségleteket jellemzően a fogyasztóval kialakított közvetlen 

kapcsolat keretében elégíti ki általában nem ölt anyagi-tárgyi formát, hanem a gazdasági egységek, objektumok, 
személyek állapotának hasznos megváltoztatásában, illetve megőrzésében nyilvánul meg. 

 Néhány esetben a szolgáltatás tárgyi formában kerül átadásra, vagy termék átadással együtt teljesül (például egyedi 
szoftvernél az adathordozó, filmkópia a film forgalmazói jogával, írói kézirat, bérbe adott javak). 

 
Szolgáltatások külkereskedelmének minősül minden olyan magánjogi szerződésen alapuló tevékenység, amely köl-

csönös kötelezettséget jelent szolgáltatásokra rezidens és nem rezidens között. 
 
Rezidens (belföldi): rezidensnek minősül magyar szempontból tehát minden természetes és jogi személy, akinek, vagy 

amelynek közvetlen gazdasági érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése stb.) és tevékenysége tartósan – egy 
évnél hosszabb ideig – Magyarország gazdasági területéhez kapcsolódik. Rezidensek külföldi adószámon lebonyolí-

tott szolgáltatás-külkereskedelmi forgalmát is jelenteni szükséges. 
 
Nem rezidens (külföldi): valamennyi gazdasági szervezet és természetes személy, amely/aki a rezidens-meghatározás 

szerint nem tekinthető rezidensnek.  
Például: 

– egy rezidens gazdasági szervezet külföldön bejegyzett leányvállalata/ fiókja/ telephelye, 
– magyar adószámmal, de telephellyel, székhellyel, stb. nem rendelkező külföldi székhelyű gazdasági szerve-

zet (ÁFA-regisztráció). Az ilyen nem rezidensekkel lebonyolított szolgáltatás-külkereskedelmi forgalmat is je-
lenteni szükséges. 

 
Az EU-tagállamokkal folytatott szolgáltatás-külkereskedelmet is jelenteni szükséges. 



 

 
5 

A nemzetközi szállítási szolgáltatásokat az alábbiak szerint részletezzük: 
 

Szállítási módozatok: tengeri, légi, űr-, vasúti, közúti, belvízi, csővezetékes szállítás, villamosenergia-átvitel, egyéb 

kiegészítő szállítási szolgáltatások. 
 

1. Személyszállítás (EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 207, 211, 220, 224, 228)  

Rezidens szállítók által nem rezidens utazóknak nyújtott (export), illetve rezidens utazók által nem rezidens szállí-
tóktól igénybe vett (import) személyszállítási és egyéb szolgáltatások, beleértve az adókat és illetékeket is, pl: 

– társasutazások részét képező díjak (csomagturizmus) 
– túlsúlyos csomagért, járműért fizetett díjak, illetve egyéb kapcsolódó költségek 
– a szállítóeszköz fedélzetén az utazó étel-, italfogyasztási kiadásai és egyéb költségei 
– a szállító által az utazási irodáknak, és egyéb, foglalási szolgáltatást végző cégnek fizetett díjak 
– rezidens és nem rezidens közötti korlátozott időtartamra vonatkozó szállítóeszköz (hajó, repülő, közúti, bel-

vízi jármű) bérlése személyzettel (például egyetlen utazásra) személyszállítási célból. 
 Részletesebben ld. módozatonként. 

Azzal a feltételezéssel élünk, hogy hazánkban csak rezidensek, külföldön pedig csak nem rezidensek vesznek je-
gyet. 

 
2. Áruszállítás (EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 208, 212, 221, 225, 229) 

Rezidens és nem rezidens között létrejövő árufuvarozási szolgáltatásügyletek, továbbá áruszállítást végző tenger-
járó hajó, repülő, közúti, belvízi jármű bérlése személyzettel, sofőrrel; fúrótorony, úszódaru és kotróhajó szállításá-
hoz kapcsolódó vontatás. 

 
A fuvarozóknak és a fuvareszközzel rendelkező szállítmányozóknak a nem rezidens részére nyújtott/nem rezi-
denstől igénybe vett szállítási szolgáltatásokat kell jelenteni a megfelelő szállítási módozatnál.  
Amennyiben egy nem szállítási ágazatba sorolt rezidens vállalat közvetlenül ad megbízást nem rezidens fuva-

rozónak, vagy nem rezidens számára fuvarozást végez, ill. a szállítási költséget továbbszámlázza a nem rezidens 
megbízónak, akkor azt a megfelelő szállítási módozatnál, áruszállításként kell jelenteni. 
 

3. Szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
(EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 209, 213, 222, 226, 230) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, a szállítást kiegészítő, ahhoz kapcsolódó (de külön ki-
számlázott) logisztikai, szállítmányozási és egyéb szolgáltatások, amennyiben besorolhatók szállítási módonként, 
úgymint: 

– rakománykezelés, mint konténerek be- és kirakodása TESZOR’08 52.24 
– tárolás, raktározás TESZOR’08 52.10 
– csomagolás, átcsomagolás TESZOR’08 82.92 
– vontatás, révkalauzolás, közlekedés-, légi forgalomirányítás, navigáció 
– járműmentés 
– szállítóeszközök tisztítása kikötőkben és repülőtereken, 
– jegyértékesítők jutaléka. 

A megbízási díj teljes összegét szükséges jelenteni. 
 
Fuvareszközzel nem rendelkező szállítmányozók jelentése:  
Ha a szállítmányozó csak egy szállítási mód fuvarszervezésével foglalkozik, a nem rezidensnek nyújtott/nem re-
zidenstől igénybe vett szolgáltatást az adott szállítási módhoz tartozó kiegészítő szolgáltatásnál kell jelenteni 

(megbízási díj teljes összege). 
 

4. Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) (EBOPS-kód: 232) 
Ide tartoznak azok a szolgáltatások, amelyeknél a szállítási mód meghatározása nem egyértelmű, pl. a nem re-
zidensnek nyújtott/nem rezidens szállítmányozótól igénybe vett multimodális szállítmányozás (megbízási díj tel-
jes összege), illetve a több szállítási módhoz kapcsolódó rakománykezelés, tárolás, raktározás. 

 
Nem a szállítási szolgáltatások körébe tartozó, de a szállítással kapcsolatosan felmerülő, 

 e felmérés részét képező szolgáltatások: 

– szállítóeszközök javítása, karbantartása (001 Javítási és karbantartási szolgáltatások) 
– tengerjáró hajó, repülő, közúti, belvízi jármű bérlése személyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
– személyzet bérlése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– biztonsági szolgálat (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– garanciajegy vétele, értékesítése tranzitfuvarozáshoz (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki 

szolgáltatások) 
– szállítmánybiztosítás (255 Szállítmánybiztosítás) 
– vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javítások (építési-szerelési szolgáltatások) 
 egyéb adatgyűjtésekhez tartozó szolgáltatások: 

– tengeri körutazás (turizmus) 
– szállítási szolgáltatást nyújtó cégek által utazásszerző iroda részére fizetett jutalékok (turizmus) 
– rezidens szállítók által nem rezidenseknek nyújtott belföldi személyszállítási szolgáltatások (turizmus) 
– pénzügyi lízingszerződés keretében történő járműbérlés (termékforgalom). 
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IV. SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK 
 

Rezidens – hazai vállalat/egyén 
Nem rezidens – külföldi vállalat/egyén (részletesen ld. fogalmi meghatározások) 
 

001 Javítási és karbantartási szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása; TESZOR’08 45.2 Gépjárműjavítás, -
karbantartás; TESZOR’08 95.2 Személyi, háztartási cikk javítása. 
A javítás olyan termelőtevékenység, amely már meglévő termék csökkent értékének helyreállítására irányul. 
Ide tartozik a rezidensek által nem rezidensek tulajdonában lévő árukon / nem rezidensek által rezidensek tulajdonában 
lévő árukon végzett javítási, karbantartási munkák értéke (például hajók, repülőgépek és egyéb szállítóeszközök, gépek, 
berendezések javításáért, karbantartásáért fizetett/kapott díjak). A javítás egyaránt történhet a javítást végző telephelyén 
és azon kívül is. 
 

Nem tartozik ide:  
– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javítások (250 vagy 251 Építé-

si-szerelési szolgáltatás) 
– számítástechnikai eszközök javítása (263 Számítástechnikai szolgáltatás) 
– szállítóeszközök tisztítása (szállítási szolgáltatások) 
 

207 Tengeri személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 50.1 Tengeri személyszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri személyszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállításhoz (TESZOR’08 
50.10.2.) 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

208 Tengeri áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 50.2 Tengeri áruszállítás, kivéve: TESZOR’08 50.20.22 Tengeri, tengerpart menti vonta-
tás, tolatás (209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások). 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri áruszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel (TESZOR’08 50.20.21.) 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri szállítmányozási szolgáltatás (megbízási díj teljes 
összege), illetve közvetlenül a tengeri áruszállításhoz kapcsolódó szolgáltatások, például a tengeri, tengerpart menti 
vontatás, tolatás (TESZOR’08 50.20.22), továbbá ld. 5. o., 3. pont. 
Ide tartoznak továbbá a TESZOR’08 52.22 szakágazat alá tartozó azon szolgáltatások, amelyek tengeri szállítással 
kapcsolatban merülnek fel: kikötői, vízi út üzemeltetése, révkalauzi és hajókikötési szolgáltatás, vontatás, tolatás, hajó-
mentés, vízre emelés, egyéb vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás, jegyértékesítési jutalékok, raktározás, tárolás, cso-
magolás, a tehergépkocsik, továbbá vontató és szerelvényének hajón/kompon történő szállításáért fizetett díj (RO-RO 
jegyek vétele/eladása), továbbá tengeri jármű tisztítása (TESZOR’08 81.29.19). 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

211 Légi személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 51.1 Légi személyszállítás, kivéve: TESZOR’08 51.10.15 Város- és tájnéző nem menet-
rend szerinti légi személyszállítás. 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi személyszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik még: légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel (TESZOR’08 51.10.2) személyszállítás céljából. 
Exportjelentésen kérjük jelenteni a rezidens légitársaságok járataira külföldön értékesített jegyekből származó bevételt, 
az illetékkel együtt. 
Importjelentésen kérjük jelenteni a nem rezidens légitársaságok képviseletei által a Magyarországon értékesített 
jegyekből származó bevételt, illetékkel együtt (ezen jegyek értékét csak a légiképviseletnek kell jelenteni). Ide tartozik az 
az eset is, ha rezidens légitársaságok veszik igénybe nem rezidens légitársaságok járatait. 
Nem szállítási ágazatba sorolt cégeknek csak a közvetlenül a külföldi légitársaságtól (nem a légitársaság magyar-

országi képviseletétől) igénybe vett szállítási szolgáltatást szükséges jelenteni. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

212 Légi áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 51.2 Légi áruszállítás. 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi áruszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel (TESZOR’08 51.21.2), postai küldemények légi 
szállítása. 
Nem szállítási ágazatba sorolt cégeknek csak a közvetlenül a külföldi légitársaságtól (nem a légitársaság magyaror-

szági képviseletétől) igénybe vett szállítási szolgáltatást szükséges jelenteni. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
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213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’08 52.23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás, kivéve: TESZOR’08 52.23.2 Űrszállítást 
kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi szállítmányozási szolgáltatás (megbízási díj teljes ösz-
szege), illetve közvetlenül a légi szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások: repülőtér üzemeltetése, légiforgalmi szolgál-
tatás, raktározás, tárolás, csomagolás, ground handling, reptéri szolgáltatások (pl. leszállási díj), egyéb légi szállítást 
kiegészítő szolgáltatás, jegyértékesítési jutalékok, légi jármű tisztítása (TESZOR’08 81.29.19), ill. a légi személyszállítást 
kiegészítő szolgáltatások (pl. catering, utasellátás céljából történő beszerzés TESZOR'08 56.29.11), továbbá ld. 5. o., 3. 
pont. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

218 Űrszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 51.22 Űrszállítás szakágazat alá tartozó összes szolgáltatás; TESZOR’08 52.23.2 Űrszál-
lítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidensek (például távközlési vállalat) részére nyújtott/nem rezidensektől (például műhold tulajdonos) igénybe vett 
műhold kilövéssel kapcsolatos szolgáltatások és egyéb, űreszközök kezelői által végrehajtott műveletek, úgy, mint a 
műholdak felbocsátásáért járó díjak, áruk és utasok szállítása tudományos kísérlet céljából. Ide tartozik továbbá egy 
ország rezidenseinek űrutazásáért nem rezidensnek kifizetett/nem rezidenstől kapott összegek. 
 

Nem tartozik ide: légi jármű javítása, valamint a műhold űrben történő javítása, karbantartása (001 Javítási és karbantar-
tási szolgáltatások). 
 

220 Vasúti személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 49.1 Helyközi vasúti személyszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott, ill. nem rezidensektől igénybe vett vasúti személyszállítás. A rezidens vasúttársaságoknak 
a vasúttársaságok nemzetközi elszámolásai alapján kell jelenteni az alábbi módon. 
Exportjelentésen szükséges feltüntetni a külföldön eladott jegyek magyarországi útszakaszra eső részének értékét. 
Importjelentésen szükséges feltüntetni a Magyarországon eladott jegyek külföldi útszakaszra eső részének értékét. 
Ide tartozik továbbá: mozdony bérlése személyzettel, személyszállítás céljára. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

221 Vasúti áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 49.2 Vasúti áruszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott, ill. nem rezidensektől igénybe vett vasúti teherszállítás. A rezidens vasúttársaságok nem-
zetközi elszámolási rendszerben vesznek részt, a jelentésben az elszámolásban szereplő tételeket kell feltüntetni. Ezen 
kívül exportjelentésen jelenti a vasúttársaság a közvetlenül nem rezidens szállítmányozó cégtől kapott megbízásainak 
értékét. 
Importjelentésen kell feltüntetni a rezidens által a közvetlenül a külföldi vasútnak adott szállítási megbízás értékét. 

Ide tartozik továbbá: mozdony bérlése személyzettel, áruszállítás céljára. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

222 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’08 52.21.1 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett vasúti szállítmányozási szolgáltatás (megbízási díj teljes 
összege), illetve közvetlenül a vasúti szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások, például: vasúti szállítást segítő szolgálta-
tás, raktározás, tárolás, csomagolás, jegyértékesítési jutalékok. 
Ide tartozik továbbá a vasúti tolatás, vontatás, a tehergépkocsik és szerelvények vasúti szállítása is (RO-LA-jegyek véte-

le/eladása), továbbá ld. 5. o., 3. pont. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

224 Közúti személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 49.32 Taxis személyszállítás; TESZOR’08 49.39 Egyéb máshová nem sorolt szárazföldi 
személyszállítás, kivéve: TESZOR’08 49.39.20 Személyszállítás drótkötélpályán, siklón, síliften és TESZOR’08 
49.39.32 Város- és tájnézőbusz szolgáltatás (turizmus, nem képezi az adatszolgáltatás részét). 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, autóbusszal vagy minibusszal lebonyolított menetrend 
szerinti és nem menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: közúti jármű bérlése személyzettel személyszállítás céljából. 
Exportjelentésen szükséges feltüntetni a rezidens járataira külföldön értékesített jegyekből származó bevételt. 
Importjelentésen szükséges feltüntetni a nem rezidensek járataira Magyarországon eladott jegyek értékét. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
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225 Közúti áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 49.4 Közúti áruszállítás, költöztetés. 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, tehergépjárművel és szerelvénnyel lebonyolított teherszállí-
tási szolgáltatások, költöztetés. Csak a fuvardíjat kell feltüntetni, az áru értéke nélkül. 
Ide tartozik továbbá: közúti jármű bérlése személyzettel áruszállítás céljából. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

226 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’08 52.21.2 Közúti áruszállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett közúti szállítmányozási szolgáltatás (megbízási díj teljes 
összege), illetve közvetlenül a közúti szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások: közút, híd, alagút használatáért fize-
tett/kapott díjak (pl. autópálya-matrica értékesítése esetén partnerországként a matricát kibocsátó országot szükséges 
feltüntetni), autóbusz-pályaudvari szolgáltatás, parkolási szolgáltatás, jegyirodáknak jegyértékesítés után kifizetett jutalé-
kok, fuvarközvetítői ügynöki jutalékok, raktározás, tárolás, rakománykezelés, csomagolás ld. 5. o., 3. pont. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

228 Belvízi és folyami személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 50.3 Belvízi személyszállítás, kivéve: TESZOR’08 50.30.13 Belvízi személyszállítás vá-
rosnéző és kiránduló hajóval. 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett belvízi, folyami és tavi személyszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: TESZOR’08 50.30.2 Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénységgel, személyszállítás céljá-
ból. 
Exportjelentésen szükséges feltüntetni a rezidens személyszállító társaság külföldön értékesített jegyeiből származó 

bevételt. 
Importjelentésen szükséges feltüntetni a nem rezidensek járataira Magyarországon eladott jegyek értékét. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

229 Belvízi és folyami áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 50.40.1 Belvízi áruszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, folyókon, csatornákon, tavakon történő teherszállítás. 
Ide tartozik továbbá: TESZOR’08 50.40.21 Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel, áruszállítás céljából. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

230 Belvízi és folyami szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett belvízi, folyami és tavi szállítmányozási szolgáltatás (megbí-
zási díj teljes összege), illetve közvetlenül a belvízi szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások, például a belvízi vontatás, 
tolatás (TESZOR’08 50.40.22), továbbá ld. 5.o., 3.pont. 
Ide tartoznak továbbá a TESZOR’08 52.22 szakágazat alá tartozó azon szolgáltatások, amelyek belvízi, folyami szállí-
tással kapcsolatban merülnek fel: kikötő-, vízi út üzemeltetése, révkalauzi szolgáltatás, hajókikötési szolgáltatás, navigá-
ció támogatás, hajómentés, vízre emelés, máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás, belvízi jármű tisztítása 
(TESZOR’08 81.29.19). jegyértékesítési jutalékok, raktározás, tárolás, rakománykezelés, csomagolás ld. 5. o., 3. pont. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o. 
 

232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) 

Ide tartozik: TESZOR’08 52.1 Raktározás, tárolás; TESZOR’08 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Itt szükséges feltüntetni azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél a szállítási mód nem sorolható be egyértelműen, 

például multimodális szállítás esetén a fuvareszközzel nem rendelkező szállítmányozó által nem rezidensnek nyújtott, ill. 
nem rezidens szállítmányozótól igénybe vett szállítmányozási szolgáltatás díja (megbízási díj teljes összege), illetve a 
több szállítási módhoz kapcsolódó rakománykezelés, tárolás, raktározás, csomagolás, jegyértékesítési ju-
talékok. 
 

Nem tartozik ide ld. 5.o., valamint a vámkezelés, vámközreműködés. 
 

233 Csővezetékes szállítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 49.5 Csővezetékes szállítás; TESZOR’08 52.21.3 Csővezetékes szállítást kiegészítő 
szolgáltatás. 
Gáz, víz, kőolaj és kapcsolódó termékek csővezetéken történő szállításáért nem rezidenseknek fizetett/nem rezidensek-
től kapott díjak. 
 

Nem tartozik ide: 

– termelési és elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, amennyiben azok a szállítási szolgáltatástól egyértel-
műen elkülöníthetőek (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 

– gáz, víz, kőolaj és kapcsolódó termékek vétele/eladása (termékforgalom). 
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234 Villamosenergia-átvitel 

Ide tartozik: TESZOR’08 35.12 Villamosenergia-szállítás. 

A villamos energia nagyfeszültségen történő átvitele az ellátási pont és azon pontok között, melyeken a villamos energiát 
a fogyasztókhoz történő szállítás céljából alacsony feszültségűvé alakítják. Ide tartoznak a villamosenergia továbbításá-
ért felszámított díjak, amennyiben azok a termelési és elosztási folyamattól elkülönülnek. 
 

Nem tartozik ide: 
– termelési és villamosenergia-elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, amennyiben azok a szállítási szolgálta-

tástól egyértelműen elkülöníthetőek (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– elektromos áram vétele/eladása (termékforgalom). 

 

958 Postai szolgáltatás 

Ide tartozik: TESZOR’08 53.1 Postai tevékenység. 
Postai küldemények, levelek, postai csomagok, napilapok, folyóiratok, katalógusok, egyéb nyomtatott anyagok felvétele, 
kívánt helyre továbbítása és kézbesítése rezidens és nem rezidens között nemzeti postahivatal, valamint egyéb postai 
szolgáltató által. 
További példák: 
– postahivatali szolgáltatások (például bélyegértékesítés, távirati szolgáltatás, postafiók bérlése, postai küldemény 

nyomon követhető kezelése, időgarantált szolgáltatás, utánvétel szolgáltatás) 
– kézbesítetlen küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások 
– postaláda bérbeadása, és egyéb postai és levelezési szolgáltatás (TESZOR’08 82.19.13) 
– expressz és háztól házig szolgáltatások: 

 határidős kézbesítés 

 újrapostázási szolgáltatások (olyan ország felé, ahol a postaköltség kevésbé drága). 
A postai szolgáltatók között fennálló nemzetközi megállapodások keretében teljesített postai szolgáltatások értékét bruttó 
módon kérjük jelenteni. 
A postai, illetve a futárpostai szolgáltatások besorolásával kapcsolatban a postai szolgáltatásokról szóló törvényben 
foglaltak szerint kell eljárni (2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról). 
 

Nem tartozik ide: 

– nemzeti postaszolgálatok által nyújtott pénzügyi szolgáltatások, giro, megtakarítási számla (260 Pénzügyi szolgálta-
tások) 

– postaküldemények előkészítése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– postai kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások (247 Távközlési szolgáltatások) 
– postai küldemények légi szállítása (212 Légi áruszállítás) 
– fuvarozó, szállító által, postahivatalokkal és futárszolgálatokkal kötött szerződés, megbízás alapján végzett nemzet-

közi postaküldemény-szállítás (szállítási szolgáltatások) 
– turisták által igénybe vett postai szolgáltatások az általuk felkeresett országban (turizmus, nem képezi az adatszol-

gáltatás részét) 
 

959 Futárszolgálat 

Ide tartozik: TESZOR’08 53.2 Egyéb postai, futárpostai tevékenység. 
Küldemények, csomagok, levelek, napilapok, folyóiratok, katalógusok, egyéb nyomtatott anyagok felvétele, kívánt helyre 
továbbítása és kézbesítése rezidens és nem rezidens között. 
További példák: 

– futárszolgálatok által nyújtott szolgáltatások: 

 expressz és háztól házig szolgáltatások: 

 határidős kézbesítés, 

 küldeményfelvétel a feladónál 
– vásárolt áruk házhozszállítása 
– étel házhozszállítása. 
A postai, illetve a futárpostai szolgáltatások besorolásával kapcsolatban a postai szolgáltatásokról szóló törvényben 
foglaltak szerint kell eljárni (2012. évi CLIX. törvény a postai szolgáltatásokról). 
 
Nem tartozik ide: 
– postai küldemények előkészítése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– postai küldemények légi szállítása (212 Légi áruszállítás) 
– fuvarozó, szállító által, postahivatalokkal és futárszolgálatokkal kötött szerződés, megbízás alapján végzett nemzet-

közi postaküldemény-szállítás (szállítási szolgáltatások) 
– áruk raktározása (232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások) 
 

250 Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 

A MAGYAR SZÉKHELYŰ, DE KÜLFÖLDÖN 1 ÉVEN TÚL BERUHÁZÁST VÉGZŐ (AZAZ KÜLFÖLDÖN ADÓFIZETŐ) 

SZERVEZETI EGYSÉGEK A BERUHÁZÁS IDŐTARTAMÁRA A FOGADÓ ORSZÁG REZIDENSÉVÉ VÁLNAK! 
 
Ide tartozik: TESZOR’08 41 Épületek építése; TESZOR’08 42 Egyéb építmény építése; TESZOR’08 43 Speciális 
szaképítés, kivéve: TESZOR’08 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás (882 Mérnöki szolgáltatások); TESZOR’08 
71.12.2 Építési projektvezetés. 

 
Export: 
Rezidens vállalat által külföldön nem rezidenseknek nyújtott építési-szerelési tevékenységből származó teljes árbevétel: 
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– munkaterület előkészítése, és kapcsolódó szolgáltatások (pl. festés, bontás, csőhálózat kiépítés, talajrendezés) 
– épületek építése, felújítása, karbantartása, bővítése 
– lakóépületeken, egyéb (például ipari) létesítményeken végzett építési munkák, mélyépítés 
– magas- és egyéb építési munkálatok (pl. utak, alagutak, vasutak, hidak, gátak, erőművek építése) 
– épületgépészeti berendezések összeszerelése, kezelése, üzembe helyezése, felújítása, bővítése, javítása, telepíté-

se 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzettel 
– épületek külső tisztítása 
– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javítások 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet 
 
Nem tartozik ide: 
– bányaművelés, olaj- és gázkitermelés helyszínének előkészítése (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások) 
– szennyezett talajréteg eltávolítása (282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés) 
– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’08 33.2 alágazat alá tartoznak (284 Egyéb /máshová 

nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
– az épületekben található berendezések javítása és egyéb javítások (001 Javítási és karbantartási szolgáltatások) 
– állami, kormányzati tulajdonban lévő épületeken (pl. konzulátus) végzett építési-szerelési, javítási szolgáltatás (nem 

képezi az adatszolgáltatás részét) 
– az építővállalat által az építkezéshez harmadik országból importált áruk (áruforgalom) és szolgáltatások (megfelelő 

szolgáltatás-kategória) értéke 
 

Ebből import, amit kérünk 250-es kóddal külön az Importjelentésen feltüntetni: 
A rezidens építővállalat által a kivitelezéshez az építkezés helyszínén vásárolt árukra és igénybe vett szolgáltatásokra 
fordított kiadások összege. Importként kérjük jelenteni a kifizetett munkabéreket is, ha azok munkaerő-közvetítő cégen 
keresztül kerültek kifizetésre. 
Amennyiben az import pontos meghatározása nem lehetséges, kérjük, becsüljék meg annak értékét. 
 

Nem tartozik ide: 
– az építővállalat által az építkezéshez az építővállalat országából/harmadik országból importált árukra és szolgáltatá-

sokra fordított kiadások (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– a kifizetett munkabérek összege, amennyiben azok közvetlenül a dolgozóknak kerültek kifizetésre (nem képezi az 

adatszolgáltatás részét). 
 

251 Belföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 

A KÜLFÖLDI SZÉKHELYŰ, MAGYARORSZÁGON 1 ÉVEN TÚL BERUHÁZÁST VÉGZŐ (AZAZ MAGYARORSZÁGON 

ADÓFIZETŐ) SZERVEZETI EGYSÉGEK A BERUHÁZÁS IDŐTARTAMÁRA REZIDENSSÉ VÁLNAK! 
 
Ide tartozik: TESZOR’08 41 Épületek építése; TESZOR’08 42 Egyéb építmény építése; TESZOR’08 43 Speciális 
szaképítés, kivéve: TESZOR’08 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás (882 Mérnöki szolgáltatások); TESZOR’08 
71.12.2 Építési projektvezetés. 
 

Export: 
A nem rezidens építővállalat által a magyarországi kivitelezéshez helyben, rezidensektől vásárolt árukra és igénybe vett 
szolgáltatásokra fordított kiadások összege. Exportként kérjük jelenteni a kifizetett munkabéreket is, ha azok munkaerő-
közvetítő cégen keresztül kerültek kifizetésre. 
Amennyiben az export pontos meghatározása nem lehetséges, kérjük, becsüljék meg annak értékét. 
 

Import: 
Magyarországon rezidens által nem rezidens vállalattól igénybe vett építési-szerelési szolgáltatások teljes értéke: 
– munkaterület előkészítése, és kapcsolódó szolgáltatások (pl. festés, bontás, csőhálózat kiépítés, talajrendezés) 
– épületek építése, felújítása, karbantartása, bővítése 
– lakóépületeken, egyéb (például ipari) létesítményeken végzett építési munkák, mélyépítés 
– magas- és egyéb építési munkálatok (pl. utak, alagutak, vasutak, hidak, gátak, erőművek építése) 
– épületgépészeti berendezések összeszerelése, kezelése, üzembe helyezése, felújítása, bővítése, javítása, telepíté-

se 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzettel 
– épületek külső tisztítása 
– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javítások 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet 
 

Nem tartozik ide: 
– bányaművelés, olaj- és gázkitermelés helyszínének előkészítése (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások) 
– szennyezett talajréteg eltávolítása (282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés) 
– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’08 33.2 alágazat alá tartoznak (284 Egyéb /máshová 

nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– tereprendező- és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
– az épületekben található berendezések javítása és egyéb javítások (001 Javítási és karbantartási szolgáltatások) 
– állami, kormányzati tulajdonban lévő épületeken (pl. konzulátus) végzett építési-szerelési, javítási szolgáltatás (nem 

képezi az adatszolgáltatás részét) 
– az építővállalat által az építkezéshez az építővállalat országából/harmadik országból importált árukra és szolgáltatá-

sokra fordított kiadások (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
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– a kifizetett munkabérek összege, amennyiben azok közvetlenül a dolgozóknak kerültek kifizetésre (nem képezi az 
adatszolgáltatás részét). 

 

244 Életbiztosítások 

Ide tartozik: TESZOR’08 65.11 Életbiztosítás. 

 
Bruttó biztosítási díjak 
Rezidens biztosítottak által nem rezidens biztosítótársaságoknak fizetett díjak (import), illetve nem rezidens biztosítottak 
által rezidens biztosítótársaságnak fizetett díjak (export), amelyért cserébe a biztosított részére garantálják, hogy: 
– egy adott időpontban, vagy amennyiben halála előbb bekövetkezik, akkor annak időpontjában kifizetik a szerződés 

szerinti összeget 
 
Bruttó kifizetések, ill. kártérítések 

Rezidens biztosítótársaságok által nem rezidens biztosítottnak (import), és nem rezidens biztosítótársaságok által rezi-
dens biztosítottnak kifizetett összegek, kártérítések (export): 
– a szerződés szerinti időpontban, vagy a biztosított halálakor kifizetett összegek 
 
Nem tartozik ide: 
– határozott tartamú (kockázati) életbiztosítás, amikor a biztosítási összeg csak a biztosított halálakor kerül kifizetésre 

(256 Egyéb közvetlen biztosítás) 
– a kötelező társadalombiztosítási rendszerből származó kifizetések (viszonzatlan folyó átutalások) 
 

248 Nyugdíjalapok 

Ide tartozik: TESZOR’08 65.30 Nyugdíjalapok. 

 
Bruttó biztosítási díjak (megszolgált díjak) 
Rezidens biztosítottak által nem rezidens nyugdíjalapoknak fizetett díjak (import), illetve nem rezidens biztosítottak által 
rezidens nyugdíjalapoknak fizetett díjak (export): öregségi és rokkantsági nyugdíj. 
 

Bruttó kifizetések, ill. kártérítések 

Rezidens nyugdíjbiztosítási alapok által nem rezidens biztosítottnak (import), és nem rezidens nyugdíjbiztosítási alapok 
által rezidens biztosítottnak kifizetett összegek, kártérítések (export): 
– nyugdíjba vonuláskor kifizetett összegek 
 
Nem tartozik ide: 

– a kötelező társadalombiztosítási rendszerből származó kifizetések (viszonzatlan folyó átutalások) 
 

252 Standardizált (egységesített) garanciavállalás 

A garanciák olyan megállapodások, amelyekben a kezes vállalja a hitelezővel szemben, hogy a hitelfelvevő nem-
fizetése esetén kezesként fedezni fogja azt a veszteséget, amely a hitelezőnél keletkezne. 
Csak a pénzügyi eszközök esetében nyújtott garanciákra vonatkoznak, gyártók által nyújtott szavatosságra és 
egyéb gyártói garanciákra nem. 
 
Ide tartoznak a nagy számban, általában kis összegben kibocsátott, hasonló jellemzőkkel és kockázattal rendelkező 
pénzügyi garanciák (pl.: export hitelgaranciák vagy diákkölcsön-garanciák). 
 
Import: rezidens hitelezőnél nem rezidens kezesnek fizetett garancianyújtási díj 
 
Export: rezidens kezesnek nem rezidens hitelező által fizetett garancianyújtási díj  
 

255 Szállítmánybiztosítás 

Van biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens ügyfél, valamint a nem rezidens biztosító és rezi-
dens ügyfél között. 
 
Ide tartozik: TESZOR’08 65.12.36 Szállítmánybiztosítás. 

Rezidens és nem rezidens között árufuvarozás biztosítására kifizetett bruttó díjak, ill. befolyt kártérítések, amelyért cse-
rébe a megbízó biztosítottá válik lopás, kár, vagy a szállítmány teljes megsemmisülése esetére.  
 
Biztosítási ágazatba tartozó gazdasági szervezetek jelentése: 
Nem rezidensektől biztosítási szerződés alapján kapott díjbevételek (export), ill. a nem rezidens ügyfeleknek fizetett 

kártérítések (import). 
 
Nem biztosítási ágazatba tartozó gazdasági szervezetek jelentése: 
Nem rezidens biztosítók részére a biztosítási szerződés alapján fizetett biztosítási díjak (import), ill. a nem rezidens 

biztosítóktól kapott kártérítések (export).  
 
Nem tartozik ide: 

– az árufuvarozáshoz használt járművek biztosítása (256 Egyéb közvetlen biztosítás) 
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858 Szállítmánybiztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 

NINCS biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens, valamint a nem rezidens biztosító és rezidens  
között. 
 
Itt kell jelenteni azokat a szállítmánybiztosítással kapcsolatos nem rezidensektől kapott (export), ill. nem rezidenseknek 
fizetett kártérítéseket (import), amelyeknél a két fél (magyar/külföldi károsult, külföldi/magyar biztosító) között csak a 
kártérítés rendezése történik. 
 

256 Egyéb közvetlen biztosítás 

Van biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens ügyfél, valamint a nem rezidens biztosító és rezi-
dens ügyfél között. 
 
Ide tartozik: TESZOR’08 65.12 Nem életbiztosítás, kivéve: TESZOR’08 65.12.36 Szállítmánybiztosítás (255 Szál-
lítmánybiztosítás). 
 
Biztosítási ágazatba tartozó gazdasági szervezetek jelentése: 
Nem rezidensektől biztosítási szerződés alapján kapott díjbevételek (export), ill. a nem rezidens ügyfeleknek fizetett 

kártérítések (import). 
 
Nem biztosítási ágazatba tartozó gazdasági szervezetek jelentése: 
Nem rezidens biztosítók részére a biztosítási szerződés alapján fizetett biztosítási díjak (import), ill. a nem rezidens 

biztosítóktól kapott kártérítések (export).  
 
Ide tartoznak például: 
– kötelező felelősségbiztosításhoz és CASCO-hoz 

– határozott tartamú (kockázati) életbiztosításhoz 
– utasbiztosításhoz, baleset- és egészségbiztosításhoz 
– szállítóeszközök biztosításához (hajó, teherautó, repülőgép, stb.) 
– tűz- és egyéb ingatlankár, valamint vagyoni kár biztosításához 
– pénzügyi veszteség biztosításához 
– általános felelősségbiztosításhoz 
– egyéb (például utazási, hitel- és hitelkártyákra vonatkozó) biztosításhoz  
kapcsolódó bruttó biztosítási díjak és kifizetett biztosítási összegek (kártérítések) 
 
Nem tartozik ide: 
– a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe történő befizetések (viszonzatlan folyó átutalások) 
– szállítmánybiztosítás (255 Szállítmánybiztosítás) 
 

859 Egyéb közvetlen biztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 

NINCS biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens, valamint a nem rezidens biztosító és rezidens 
között. 

 
Itt kell jelenteni azokat az egyéb közvetlen biztosítással (pl. általános és kötelező felelősségbiztosítás) kapcsolatos nem 
rezidensektől kapott (export), ill. nem rezidenseknek fizetett kártérítéseket (import), amelyeknél a két fél (magyar/külföldi 
károsult, külföldi/magyar biztosító) között csak a kártérítés rendezése történik. 
 
Ide tartoznak például: 
– kötelező felelősségbiztosításhoz és CASCO-hoz 

– határozott tartamú (kockázati) életbiztosításhoz 
– utasbiztosításhoz, baleset- és egészségbiztosításhoz 

– szállítóeszközök biztosításához (hajó, teherautó stb.) 
– tűz-és egyéb vagyonbiztosításhoz 
– pénzügyi veszteség biztosításához 
– általános felelősségbiztosításhoz 
– egyéb (például utazási, hitel- és hitelkártyákra vonatkozó) biztosításhoz  
kapcsolódó biztosítási kártérítések, amelyeknél nincs szerződés a rezidens biztosító és a nem rezidens, ill. a nem rezi-
dens biztosító és a rezidens között. 
 

257 Passzív viszontbiztosítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 65.20 Viszontbiztosítás szakágazat alá tartozó összes passzív viszontbiztosítás. 

 
Import: Megszolgált díjak (= Előírt díjtételek tárgyidőszakra arányosított összege vagy bruttó díjtétel korrigálva a meg 

nem szolgált díjtartalék változásával + kiegészítő díjak) 
Export: Kártérítés nettó (= Bruttó kapott kártérítés + a függő károk tartalék változása) + jutalék és nyereségrészese-
dés (tárgyidőszakra arányosítva) 
 

259 Aktív viszontbiztosítás 

Ide tartozik: TESZOR’08 65.20 Viszontbiztosítás szakágazat alá tartozó összes aktív viszontbiztosítás. 
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Import: Kártérítés nettó (Bruttó fizetett kártérítés + a függő károk tartalék változása) + jutalék és nyereségrészesedés 

(tárgyidőszakra arányosítva) 
Export: Megszolgált díjbevétel (= Előírt díjbevétel tárgyidőszakra arányosított összege vagy a bruttó díjtétel korrigálva 

a meg nem szolgált díjtartalék változásával + kiegészítő díjak) 
 

258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 66.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység. 
 
A biztosítók és nyugdíjbiztosítási alapok működéséhez szorosan kapcsolódó, rezidensek és nem rezidensek közötti 
szolgáltatások, például: 
– biztosítási ügynökök jutalékai, közvetítői és ügynökségi szolgáltatásai 
– tanácsadói szolgáltatások 
– érték- és kárbecslési szolgáltatások 
– aktuáriusi szolgáltatások 
– kármentési szolgáltatások 
– kártalanítási és helyreállítási szolgáltatások szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos szolgáltatások 
 

260 Pénzügyi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 64 Pénzügyi tevékenység; TESZOR’08 66.1 Pénzügyi kiegészítő szolgáltatás, kivéve: 
TESZOR’08 66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása; TESZOR’08 66.3 Alapkezelés; TESZOR’08 82.91 Követelésbehaj-
tás. 
Nem rezidensnek nyújtott (export) vagy nem rezidenstől igénybe vett (import), pénzügyi közvetítői és kiegészítő szolgá l-
tatások. 
 
Tartalmazza a pénzügyi, tőzsdei tranzakciók, ügyletek után kapott/fizetett explicit jutalékokat és díjakat, így például a 

következő pénzügyi eszközökhöz, tevékenységekhez kapcsolódó jutalékokat: 
– pénzügyi szolgáltatások ügynöki jutaléka, hitelszervezési díj (pl. szindikált hitel után járó jutalék), pénzügyi tanács-

adás 
– betétek elhelyezése és kölcsönzése, jelzálog és nem jelzálog alapú üzleti és személyes célú kölcsönzés 
– akkreditív, bankelfogadvány, hitelkeret és egyéb hasonló eszközök 
– bankszámlavezetéshez, pénzügyi lízinghez, faktoráláshoz, pénzügyi derivatíva tranzakciókhoz kapcsolódó díjak és 

jutalékok  
– jegyzési garanciavállalás, értékpapírok forgalomba hozatala, értékpapírok visszaváltása (ide tartozik az értékpapírok 

utáni pénzjövedelmek kifizetésének jutaléka is) 
– elszámolási (klíring) szolgáltatások 
– nemzeti postaszolgálatok által nyújtott pénzügyi szolgáltatások. 
 
Tartalmazza továbbá a tőzsdei ügyletek során (devizák, részvények, kötvények, váltók, pénzügyi derivatívák és egyéb 
pénzügyi eszközök kapcsán) felmerült implicit pénzügyi szolgáltatási díjakat: jutalékok, számlavezetési díjak, spread 
(a vételi és eladási ár különbözete az átlagárfolyamtól (piaci ár), lényegében a kereskedést bonyolító jutaléka). 

 
Ide tartoznak továbbá az egyéb pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, például: 
– pénzügyi tanácsadás 
– pénzügyi eszközökkel, illetve rúdarany/rúdezüsttel kapcsolatos letétkezelői, illetve letétőrzési szolgáltatások 
– vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások (TESZOR’08 64.20), befektetési és más pénzügyi alapokkal kapcsola-

tos szolgáltatás (TESZOR’08 64.30) 
– vállalati összeolvadással és felvásárlással kapcsolatos szolgáltatások 
– vállalati pénzügyekkel és kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások 
– hitelkártya és egyéb pénzutalásokkal összefüggő szolgáltatások 
– hitel rendelkezésre tartási jutaléka, garanciaköltsége 
– árutőzsdei szolgáltatások (pl. brókerek jutaléka) 
– pénzügyi piacokon végzett tranzakciók adminisztrációjának költségei 
– hitelminősítés 
– kockázatvállalási –kezelési szolgáltatások (ami nem biztosítás) 
– pénzügyi szolgáltatásokhoz köthető kényelmi szolgáltatások  
 
Tulajdonosi kapcsolatban levő (holdingok, trösztök, speciális célú vállalkozások, pénzügyi alapok) rezidens és nem rezi-
dens vállalatok közötti szolgáltatás tranzakciók, például banki letétkezelés, pénzügyi eszközök kezelése kapcsán vagy 
vagyonkezeléssel kapcsolatos adminisztratív költségek (alapkezelők, letétkezelők, bankok, 
könyvelők, ügyvédek, vagy saját stábnak fizetett díjak). 
 
Nem tartozik ide: 
– kamat, osztalék, opciós díj 
– pénzügyi lízing (termékforgalom) 
– életbiztosítás és nyugdíjközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások (244 Életbiztosítások, illetve 248 Nyugdíjalapok) 
– bankok által nyújtott nem pénzügyi tanácsadás (a megfelelő szolgáltatáshoz tartozik) 
– értékpapírok és pénzügyi derivatívák saját számlás adásvételéből származó nyereségek és veszteségek (tőkemű-

velet, nem szolgáltatás) 
– vállalatok és egyének jelzálog és nem jelzálog alapú hiteleikhez kapcsolódó letétek és kölcsönök szolgáltatási díja. 
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893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 

Tartalmazza a szellemi tulajdon használatáért, felhasználásáért, hasznosítási/használati engedélyéért fizetett/kapott 

díjakat, amennyiben azok kutatás-fejlesztésből, illetve marketingből származnak: 
– szabadalmak, más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás 
– védjegyek (szó, szimbólum, design vagy ezek kombinációja, mely megkülönbözteti a birtokos termékét vagy szolgál-

tatását a többi terméktől/szolgáltatástól) 
– szerzői jogok (copyright) 
– ipari eljárások és tervek 
– kereskedelmi titkok 
– franchise (arculat /üzlet, termék/ használatának átruházása, ipari technológia használatának átruházása, a franchise-

díj tartalmazhatja a nem elkülönülten végzett oktatási, tanácsadási, hirdetési stb. szolgáltatások ellenértékét is). 
 
Ide tartoznak az alábbi eredeti példányok, prototípusok másolásáért és/vagy terjesztéséért fizetett/kapott szerzői jogdí-

jak (amennyiben a terjesztés nem nagy- vagy kiskereskedelemnek minősül) – függetlenül a termék egyedi vagy tömeg-
gyártott voltától, a licenc típusától (ideiglenes vagy örökös használat), illetve attól, hogy a termék a disztribútorhoz vagy a 
végfelhasználóhoz kerül: 
– számítógépes szoftverek 
– könyvek, kéziratok 
– mozifilmek, hangfelvételek és egyéb audiovizuális termékek 
– élő előadások rögzített felvétele 
– televízión, kábelen, illetve szatelliten történő sugárzás 
– sportesemények közvetítése 
– egyéb jogok (például műfordítás, festők, szobrászok műveiről másolat készítése). 
Kérjük az év során egy összegben kapott/fizetett jogdíjakat negyedévekre arányosan jelenteni. 
 
Nem tartozik ide: 
– egyedi szoftver- / audiovizuális termék használatáért kapott/fizetett licencdíj (263 Számítástechnikai szolgáltatások / 

288 Audiovizuális szolgáltatások) 
– letöltött vagy más elektronikus formában kézbesített tömeggyártott szoftver-, illetve audiovizuális termék használatá-

ért kapott/fizetett licencdíj (263 Számítástechnikai szolgáltatások / 288 Audiovizuális szolgáltatások) 
– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott tömeggyártott szoftver-, illetve audiovizuális termék meghatározott időre 

szóló licencdíja (263 Számítástechnikai szolgáltatások / 288 Audiovizuális szolgáltatások) 
– ezen eszközök és jogok adásvételéből származó bevételek és kiadások (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– csomagolt (tömeggyártott és nem egyedi fejlesztésű) szoftver- és audiovizuális termék értékesítése örökös használa-

ti joggal (az áruforgalom része) 
 

247 Távközlési szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 61 Távközlés. 
Nem rezidensnek nyújtott, illetve nem rezidenstől igénybe vett hang, kép, adat, jel és egyéb információk továbbításával 
kapcsolatos szolgáltatások. 
 
Az információ továbbításának eszköze lehet: telefon, mobiltelefon, telex, távirat, rádió és televízió (kábel-, illetve földi 
sugárzású), műhold, elektronikus levél, fax, stb. 
 

 nyilvános távbeszélő szolgáltatás 

 vezeték nélküli távközlési szolgáltatás (földfelszíni, nyalábolt, műholdas) 

 osztott, illetve dedikált (magánhálózati) üzleti hálózati szolgáltatás 

 adathálózati szolgáltatás 

 internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása 

 internet-alapú távközlési szolgáltatások 

 egyéb távközlési szolgáltatás (televízióműsor-szórás, rádióműsor-szórás, összekapcsolási /távbeszélő, adatátviteli/ 
szolgáltatás, telex, távirat, telefax, telekonferencia) 

 vezetékes műsorjel-elosztás 

 fenntartással kapcsolatos szolgáltatások 
 
Nem tartozik ide: 
– a továbbított információ értéke (nem képezi részét a szolgáltatásnak!) 
– (telefon)hálózat telepítése (250 vagy 251 Építési-szerelési szolgáltatások) 
– adatbázis-szolgáltatások (890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás) 

 

263 Számítástechnikai szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 62 Információ-technológiai szolgáltatás, kivéve: TESZOR’08 62.01.2 Szoftver eredeti 
példány; TESZOR’08 63.1 Adatfeldolgozás, webhoszting, világháló-portál szolgáltatás, kivéve: TESZOR’08 
63.12.10 Világháló-portál tartalom. 
Rezidens és nem rezidens közötti, hardverrel, szoftverrel és adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások, például: 

– egyedi (bármilyen formában kézbesített) szoftvertermék használatához kapcsolódó licencdíj 
– egyedi szoftverek fejlesztése, gyártása, telepítése és dokumentálása 
– letöltött vagy más elektronikus formában (pl. ún. „douge” adathordozón) kézbesített csomagolt (tömeggyártott) szoft-

vertermék (pl. vállalati szoftver, játékszoftver, egyéb alkalmazás), valamint egyéb letöltött tartalmak használatáért fi-
zetett licencdíj 
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– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) szoftvertermék (pl. vállalati szoftver, játékszoft-
ver, egyéb alkalmazás) meghatározott időre szóló használatáért fizetett licencdíj 

– számítógépes hardver és szoftver üzembe helyezése, beleértve a mainframe-eket és a központi számítógépes egy-
ségeket 

– kiszervezett szolgáltatások felügyelete 
– hardver-szaktanácsadás (számítástechnikai erőforrások és berendezések gazdálkodásával, rendszerrel, rendszer-

biztonsággal kapcsolatos tanácsadás) 
– szoftver-szaktanácsadás 
– kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás 
– számítógép és perifériák karbantartása, javítása TESZOR’08 95.11 
– sérült szoftverek helyreállítása 
– használatkész rendszerek elemzése, tervezése, programozása (ideértve a honlapfejlesztést és –design-t is) 
– rendszerkarbantartás és kapcsolódó szolgáltatások (például tanácsadás keretében tartott oktatás) 
– adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások (például adatbevitel, táblázatkészítés, adatrögzítés, időmegosztásos 

alapon működő feldolgozás, weboldal-elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások) 
– speciális, megrendelő-orientált számítástechnikai tanfolyamok TESZOR’08 85.59.12 
– webhoszting szolgáltatás, internetes tárhely biztosítása 
 
Nem tartozik ide: 
– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott és nem egyedi fejlesztésű) szoftverter-

mék értékesítése örökös használati joga (az áruforgalom része) 

– szoftvertermék másolásához és/vagy terjesztéséhez kapcsolódó licencdíjak (893 Szellemi tulajdon használatáért 
kapott/fizetett díjak) 

– általános, nem vevőspecifikus (például Word, Excel) számítástechnikai tanfolyamok (895 Oktatáshoz kapcsolódó 
szolgáltatások) 

– adatbázis-szolgáltatások (890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás) 
– internetes hirdetési hely és idő eladása (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– számítástechnikai eszközök bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
 

889 Hírügynökségi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 63.9 Egyéb információ-szolgáltatás. 
A média (újság, folyóirat, audiovizuális média) ellátása hírekkel, fényképekkel és cikkekkel, például: 
– előfizetés hírügynökségi szolgáltatásokra, amely tartalmazhat on-line adatbázis-szolgáltatásokat is 
– kizárólagos információk vétele, eladása 
– szabadúszó vagy vállalkozó újságíróknak, fotósoknak, fotóriportereknek fizetett díjak  
– tények, információk eredeti példányának összeállítása 
 

890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

Ide tartozik: TESZOR’08 58.12 Címtár, levelezőjegyzék kiadása; TESZOR’08 58.13 Napilapkiadás; TESZOR’08 
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti adatbázis-szolgáltatások, például: 
– adatbázis-tervezés 
– adattárolás 
– adatok és adatbázisok (például címtárak és levelezési listák) terjesztése, amely történhet on-line, mágneses, optikai 

vagy nyomtatott eszközökön 
– webes keresőportálok üzemeltetése TESZOR’08 63.12.10 
– könyvtári és levéltári szolgáltatások 
– letöltött tartalom (képek, szövegek, információk, elektronikus kiadványok stb.), mely nem szoftver, vagy audiovizuális 

termék 
– közvetlen, kis tételben történő napilap- és folyóirat-előfizetés (levélben, elektronikus úton vagy egyéb módon) 
– előfizetés újságok, folyóiratok adatbázisára  
– on-line napilap, folyóirat, időszaki kiadvány TESZOR’08 58.14.20 
– on-line tartalom felnőtteknek (TESZOR’08 58.19.21), egyéb máshová nem sorolt on-line tartalom, például képek, 

szöveg, információk, elektronikus kiadványok (TESZOR’08 58.19.29), 
Nem tartozik ide: 
– nagy tételben történő napilap- és folyóirat-előfizetés (az áruforgalom része) 
– internetes hirdetési felület eladása (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
 

876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás 

Ide tartozik: TESZOR’08 72 Tudományos kutatás, fejlesztés az alábbi esetekben: saját tevékenységi körben, 
saját eredményre és kockázatra / megrendelésre / kutatás-fejlesztési megállapodás alapján, közös K+F tevé-
kenység keretében egymás között megosztva végzett egyedi, illetve nem egyedi kutatás-fejlesztési tevékenység. 
 
Rezidens és nem rezidens közötti 

– alapkutatással 
– alkalmazott kutatással 
– új termékek és technológiák kísérleti fejlesztésével 
kapcsolatos szolgáltatás-tranzakciók a műszaki kutatás, fejlesztés (természettani, kémiai, biológiai, műszaki, technológi-

ai, biotechnológiai, elektronikai, agrártudományi, orvostudományi, gyógyszerészeti, egyéb természettudományi kutatás), 
illetve a humán kutatás, fejlesztés (kulturális, pszichológiai, szociológiai, közgazdaság-, illetve jogtudományi, nyelvészeti, 
nyelvi, irodalomtudományi, egyéb társadalomtudományi humán kutatás) területén. Ide tartozik továbbá az ipari formater-
vezés. Elsősorban az új termékek fejlesztése sorolható ide. 
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A kutatás-fejlesztési tevékenység olyan alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag bővítését, új alkalmazások 
kidolgozását célozza, valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldása érdekében. A kutatás-fejlesztésbe 
sorolandó, és az abba nem tartozó tevékenységek elhatárolásának alapvető szempontja, hogy a tevékenységekben 
fellelhető-e az újszerűség és valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldásának számottevő eleme. 
A K+F szolgáltatások meghatározásával kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megfogalmazott „A 
Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója”, valamint a Frascati Kézikönyvben foglaltak az irányadó-
ak.

3
 

 
Nem tartozik ide:  
– kutatás-fejlesztési tevékenységből származó tulajdonjogok értékesítése (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– kutatás-fejlesztési tevékenység eredményének (szellemi tulajdon) használatáért kapott/fizetett licencdíjak (893 Sze l-

lemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 
– piackutatás (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– szakmai tanulmány-írás és tanácsadói munka (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások) 
– K+F-el kapcsolatos oktatás, képzés (895 Oktatási szolgáltatások) 
– egyéb, kapcsolódó tudományos és műszaki tevékenység (883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások) 
 

878 Egyéb, máshová nem sorolt K+F szolgáltatás 

Ide tartozik minden olyan rezidens és nem rezidens közötti K+F szolgáltatásnyújtás, amely az előző kategóriába (876 
Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás) nem sorolható. 
Például: 
– egy már létező szabadalmon történő fejlesztés, tesztelés 
– próbaüzem, kísérleti üzem tapasztalatok szerzésére, adatok gyűjtésére 
– prototípus tervezése, vizsgálata, fejlesztési célú tesztelése 
– klinikai próbavizsgálatok a gyártás engedélyezése előtt 
– műszaki vizsgálat, elemzés 
– termékek/eljárások máshová nem sorolt kutatás-fejlesztése. 
 
A K+F szolgáltatások meghatározásával kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által megfogalmazott „A 
Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója”, valamint a Frascati Kézikönyvben foglaltak az irányadó-
ak.

3
 

 

Nem tartozik ide:  
– kutatás-fejlesztési tevékenységből származó tulajdonjogok értékesítése (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– kutatás-fejlesztési tevékenység eredményének használatáért kapott/fizetett licencdíjak (893 Szellemi tulajdon hasz-

nálatáért kapott/fizetett díjak) 
– piackutatás (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– szakmai tanulmány-írás és tanácsadói munka (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások) 
– K+F-el kapcsolatos oktatás, képzés (895 Oktatási szolgáltatások) 
– egyéb, kapcsolódó tudományos és műszaki tevékenység (883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások) 
 

271 Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 46.1 Ügynöki nagykereskedelem. 
Rezidens és nem rezidens közötti, áru- és szolgáltatástranzakciók közvetítéséhez kapcsolódó jutalékok: 
– nem rezidens kereskedőknek, ügynököknek, bizományosoknak kifizetett / rezidens kereskedők, ügynökök, bizomá-

nyosok által kapott ügynöki jutalékok, bizományosi díjak, 
– árverésen eladott áruk után járó bizományosi díjak, 
– hajók, repülőgépek és egyéb áruk értékesítése után járó ügynöki jutalékok. 

 

Nem tartozik ide: 
– saját számlára kötött ügyletek díjai 

– saját tulajdonú áru értékesítése (ez esetben a bevétel tartalmazza a kereskedelmi árrést) 
– franchise-díjak (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 
– pénzügyi közvetítés díja (260 Pénzügyi szolgáltatások) 
– szállításhoz kapcsolódó jutalékok (szállítási szolgáltatások) 
– biztosítási alkuszdíj (258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások) 
 

272 Operatív lízing (tartós bérlet) 

Ide tartozik: TESZOR’08 77 Kölcsönzés, operatív lízing, kivéve: TESZOR’08 77.4 Immateriális javak kölcsönzése. 
Kérjük az év során egy összegben kapott/fizetett bérleti díjakat negyedévekre arányosan jelenteni. 
– hajók, légi járművek, egyéb szállítási eszközök (például vasúti kocsi, konténer, vitorlázat) 
– egyéb berendezések, tartós fogyasztási cikkek (mezőgazdasági-, építőipari gépek, irodagép, számítógép, műszaki 

cikkek, távközlési berendezések, háztartási eszközök, máshová nem sorolt gépek)  
rezidensek és nem rezidensek közötti kezelőszemélyzet nélküli haszonbérbe adása.  
 

Ide tartozik a lakó- és egyéb épületek bérlése is (amennyiben a telek és az épület bérleti díja nem különíthető el, és az 
épület értéke meghaladja a telek értékét, a teljes bérleti díjat kell szerepeltetni. Ha a telek értéke a magasabb, a bérleti 
díjat nem kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni)! 
 
 

                                                 
3
 A Frascati Kézikönyv letölthető a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapjáról (http://www.nih.gov.hu). 
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Nem tartozik ide: 
– nemzetközi szervezetek, követségek ingatlanbérlése (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatások (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatá-

sok) 
– szállítóeszközök bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (szállítási szolgáltatások) 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (250, 251 Építési-szerelési 

szolgáltatások) 
– mezőgazdasági gépek bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások) 
– távközlési vonalak és kapacitások bérlése (247 Távközlési szolgáltatások) 
– utazók szállás- és járműbérlése személyes használatra (turizmus, nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– pénzügyi lízing (nem szolgáltatás, az áruforgalom része) 
 

275 Jogi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 69.1 Jogi tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 
– jogi tanácsadás és jogi képviselet bármilyen jogi, bírósági és törvénykezési eljárásban 
– jogi dokumentumok és okiratok megfogalmazása 
– közjegyzői szolgáltatás 
– zálog/letét és ingatlan-átruházás jogi ügyintézése 
 

Nem tartozik ide: adójellegű befizetések (illetékek, bírságok) 
 

276 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 69.2 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 
– könyvvizsgálat (audit) 
– beszámoló felülvizsgálata 
– pénzügyi és számviteli jelentés összeállítása 
– egyéb számviteli szolgáltatás (például termékdíj-elszámolás) 
– könyvelés 
– adótanácsadás 
– csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások 
 

277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás, kivéve: TESZOR’08 70.22.4 Védjegy, franchise 
(nem képezi az adatszolgáltatás részét). 
Rezidens és nem rezidens közötti  
– üzletviteli tanácsadás, operatív támogatás (általános, pénzügyi, marketing, humánpolitikai, termelésszervezési, PR, 

egyéb üzletviteli tanácsadás)  
– egyéb üzletviteli tanácsadás (témamenedzselés, programkoordinálás, máshová nem sorolható, egyéb üzleti tanács-

adás). 
 
Ide tartozik például: 
– az üzletpolitikával és stratégiával 
– a szervezet átfogó tervezésével, kialakításával és irányításával 
– arculattervezéssel, a közvéleménnyel és egyéb intézményekkel szembeni kapcsolatok fejlesztésével kapcsolatos 

tanácsadói, vezetési és működtetési, tanácsadási szolgáltatások 
– vállalatirányítás auditálása 
– piac-, munkaerő- és termékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás 
– nem építés-szereléssel kapcsolatos projektirányítási tanácsadás. 
 
Ide tartoznak a tulajdonosi kapcsolatban levő rezidens és nem rezidens vállalatok közötti szolgáltatás-tranzakciók is, 
amennyiben azok nem sorolhatóak be más szolgáltatás-kategóriába. Ilyen tranzakciók lehetnek a telephelyek, le-

ányvállalatok, társult vállalatok kifizetései anyavállalatuk és egyéb gazdasági szervezetcsoporton belüli cégek felé, me-
lyek az általános ügyviteli költségekhez (tervezés, szervezés, ellenőrzés) való hozzájárulást foglalják magukba, illetve a 
rezsiköltségekkel kapcsolatosak. 
 
Nem tartozik ide:  

– hirdetési szolgáltatások (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– építéstervezéssel kapcsolatos szolgáltatások (280 Mérnöki, műszaki /építészeti, tervezési, egyéb/ szolgáltatások) 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet (Építési-szerelési szolgáltatások) 
– fizetésképtelenség miatti csődeljárás végrehajtása (276 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói 

szolgáltatások) 
– védjegy, franchise- (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 
 

278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás 

Ide tartozik: TESZOR’08 73 Reklám, piackutatás. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás-tranzakciók, például: 
– reklámügynökségek reklámtervező, -készítő és -forgalmazó tevékenysége 
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– média elhelyezés, mely magába foglalja hirdetési hely és idő adásvételét nyomtatott médiában, tv-ben, rádióban, 
internetes és egyéb felületen (ide tartozik mind a saját hirdetési hely és idő értékesítése, mind a megbízás alapján 
történő értékesítés) TESZOR’08 59.11.3 

– kereskedelmi vásárok által nyújtott kiállítási szolgáltatások TESZOR’08 82.3 
– termékreklámozás 
– telemarketing, direktmarketing 
– különböző témákban végzett piac-, illetve közvélemény-kutatás 
– sportesemény promóciója TESZOR’08 93.19.11 
 
Nem tartozik ide: 

– PR-szolgáltatások (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások) 
 

881 Építészeti szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 71.11 Építészmérnöki tevékenység. 
Ide tartozik az építészeti szolgáltatás (szakértés, tanácsadás, tervezés, egyéb). 
– Városi és más fejlesztési beruházások építészeti tervezése, tervdokumentáció készítése 
– kert- és környezettervezés 
– település-, tájrendezés, -tervezés. 
 

Nem tartozik ide: 
– ipari folyamatellenőrző berendezések és automatizált termelőüzemek tervezése és összeszerelése (250 vagy 251 

Építési-szerelési szolgáltatások) 
– az építkezéshez tartozó egyéb (statikai, épületgépészeti, stb.) tervek (882 Mérnöki szolgáltatások) 
 

882 Mérnöki szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 71.12.1 Mérnöki szolgáltatás; TESZOR’08 74.90.13 Környezetvédelmi tanácsadás; 
TESZOR’08 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás. 
– műszaki mérnöki szolgáltatás (épület tartószerkezet, alapozás tervezése, építmény gépészeti, villamossági tervezé-

se, mélyépítmény műszaki tervezése, technológia és terméktervezés, egyéb műszaki tervezés) 
– ipari, közlekedési, távközlési és egyéb projektekkel kapcsolatos mérnöki tevékenység 
 
További példák: 
– tanácsadói anyagok (műszaki megvalósíthatósági tanulmányok és beruházás-hatásvizsgálat) elkészítése és konzul-

táció 
– ipari folyamatok és termelés műszaki tervezése (például munkagépek elhelyezése, ipari üzemek, műszerezettség 

tervezése és leírása) 
 

Nem tartozik ide: 

– bányamérnöki szolgáltatások (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások) 
– kárfelmérés (258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások) 
 

883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 71.12.3 Földtani, geofizikai és ehhez kapcsolódó kutatás és tanácsadás; TESZOR’08 
71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés. 
Ide tartoznak a tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások, úgymint: 
– földmérés, térképészet 
– műszaki vizsgálat, elemzés 
– terméktesztelés, terméktanúsítás 
– minőségellenőrzés, minőségtanúsítvány 
– összetétel-, tisztaságvizsgálat 
– környezetvédelmi szaktanácsadás 
– meteorológiai szolgáltatások 
 

282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés 

Ide tartozik: TESZOR’08 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése; TESZOR’08 38 Hulladékgazdálkodás; TESZOR’08 39 
Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés. 
– Hulladékok gyűjtése, kezelése és újrahasznosítása, ártalmatlanítása, kármentesítés 
– radioaktív és egyéb hulladékok kezelése (gyűjtése, tárolása, ártalmatlanítása) 
– szennyeződésmentesítés (például olajfoltok, fertőzött talaj tisztítása) 
– bányászati terület helyreállítása 
– minden egyéb, a környezet tisztításával és helyreállításával kapcsolatos szolgáltatás, beleértve a CO2-kibocsátást 

csökkentő, illetve a légköri CO2-t megkötő eljárásokat is 
– szennyvíztisztítás, -elvezetés, emésztőgödör, szennyvízülepítő tisztítása, fertőtlenítés 
– szennyezett talajréteg eltávolítása 
– csatornázás 
– hóeltakarítás. 
 

Nem tartozik ide: 
Szén-dioxid kibocsátási kvótával kapcsolatos kifizetések. 
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283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás; TESZOR’08 01.7 Vadgazdálkodás, 
vadgazdálkodási szolgáltatás; TESZOR’08 02 Erdőgazdálkodás; TESZOR’08 75 Állat-egészségügyi ellátás ága-
zatok; TESZOR’08 81.3 Zöldterület-kezelés; B Bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ág alá tartozó összes szol-
gáltatás. 
Mezőgazdasági szolgáltatások, például: 

– mezőgazdasági gépek kezelőszemélyzettel történő bérbeadása, bérlése 
– növénytermesztési szolgáltatás (például betakarítás, terményfeldolgozás) 
– növényvédelem, kártevőkkel szembeni védekezés 
– állatok takarmányozásával, gondozásával, illetve tenyésztésével kapcsolatos szolgáltatások 
– állatorvosi szolgáltatások 
– vadászattal, erdőgazdálkodással, fakitermeléssel, halászattal kapcsolatos szolgáltatások 
Bányászati szolgáltatások, például: 
– olaj- és gázkutatással, -kitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások: fúrás, fúrótorony-építés, javítással és szétszerelés-

sel kapcsolatos szolgáltatások, olaj- és gázkutak cementtel történő megerősítése TESZOR’08 09.10.12 
– ásványi olajok kutatásával és kitermelésével kapcsolatos szolgáltatások TESZOR’08 09.90.19 
– bányászati terület előkészítése TESZOR’08 09.9 
– bányamérnöki szolgáltatások és geológiai mérések végzése 
 
Nem tartozik ide:  
Nem mezőgazdasági kártevőirtás (284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
 

284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások 

Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 
– munkaerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés TESZOR’08 78.1, TESZOR’08 78.2, TESZOR’08 78.3 
– biztonsági szolgálat (pl. repülőtereken, pályaudvarokon) 
– nyomozási és biztonsági szolgáltatások TESZOR’08 80 
– fordítás, tolmácsolás TESZOR’08 74.3 
– fényképészet TESZOR’08 74.2 (kivéve fotóriportereknek fizetett díjak) 
– épület-, ingatlantakarítás, fertőtlenítés, kártevőirtás TESZOR’08 81.2 
– ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatások  
– áram-, víz-, gáz- és egyéb ásványolaj-szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások, így például: határkapacitás értéke-

sítése, vétele, rendszerhasználati díjak, a termelési és elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, TESZOR’08 
35.13, TESZOR’08 35.22, TESZOR’08 35.30.12, TESZOR’08 35.30.22, TESZOR’08 36.00.2;  

– könyvkiadás, napilapkiadás TESZOR’08 58.11, TESZOR’08 58.13, nyomdai tevékenység, egyéb sokszorosítás 
TESZOR’08 18, kivéve TESZOR’08 18.13.2 

– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’08 33.2 alágazat alá tartoznak 
– klimatizálás 
– állatkitömési szolgáltatás TESZOR’08 32.99.6 
– divat-, formatervezés, lakberendezés 
– közvetett vámjogi képviselet 
– konferencián való részvételi díj 
– postai küldemények előkészítése 
– csomagolás TESZOR’08 82.92.10 
– call-center és egyéb irodai támogató szolgáltatás 
– menedzsment díjak 
– máshova nem sorolt szolgáltatások 
 
Nem tartozik ide: 
– áram-, víz-, gáz- és egyéb ásványolaj-termék szállítása (szállítási szolgáltatás) 
 

288 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, kivéve: TESZOR’08 
59.11.21 Film, video-, televíziós műsor eredeti példánya; TESZOR’08 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás; 
TESZOR’08 90.01 Előadó-művészet; TESZOR’08 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység; TESZOR’08 
90.03 Alkotóművészet. 
– Filmek (filmszalagon, videokazettán, lemezen vagy elektronikusan sugározva), rádió- és televízió-műsorok (élő vagy 

felvételről), zenei felvételek gyártásához, előállításához kapcsolódó szolgáltatások 
– audiovizuális termékeken végzett egyéb tevékenység és utómunka (digitális javítás, zenei szerkesztés, feliratozás, 

stb.) 
– kódolt tv-csatornákra (kábel, műhold, egyéb műsorszórás) való előfizetés 
– videó, DVD kölcsönzése TESZOR’08 77.22 
– filmek, műsorok, zenei felvételek, on-line tv-műsor és rádióadás interneten keresztül történő megtekintéséért 

(streaming) fizetett díjak 
– előadó-művészettel kapcsolatos és egyéb szórakoztató előadások (például koncertek, színi-, tánc- és egyéb előadá-

sok) készítése, szervezése, bemutatása, valamint az előadásokról felvétel készítése 
– előadó-művészek (színészek, zenészek, táncosok, stb.), írók, zeneszerzők, szobrászok és más művészek művésze-

ti, alkotó tevékenységért kapott díjai (például rezidensek külföldi, valamint nem rezidensek magyarországi fellépése) 
– független (szabadúszó) jelmeztervezők, díszlettervezők, világosítók tevékenységéért kifizetett díjak 
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Ide tartozik az audiovizuális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan fizetett/kapott jogdíjak értéke a következő esetek-
ben: 

– egyedi audiovizuális termék használatáért fizetett licencdíj 
– letöltött vagy más elektronikus formában kézbesített csomagolt (tömeggyártott) audiovizuális termék (például filmek, 

zene, előadások felvétele, irodalmi művek, könyvek) örökös használati jogáért, felhasználásáért fizetett licencdíj 
– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) audiovizuális termék (például filmek, zene, elő-

adások felvétele, irodalmi művek, könyvek) meghatározott időre szóló használatáért, felhasználásáért fizetett li-

cencdíj 
 
Nem tartozik ide: 
– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) audiovizuális termék örökös használati joggal 

(az áruforgalom része) 
– audiovizuális termék másolásához és/vagy terjesztéséhez kapcsolódó licencdíjak (893 Szellemi tulajdon használatá-

ért kapott/fizetett díjak) 
– kép-, hang- és videofelvétel sokszorosítása (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgálta-

tások) 
– hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video-, televízió-műsorban (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-

kutatás) 
– film-, videogyártás, televízióműsor-készítés termékeinek eredeti példánya, irodalmi művek eredeti példánya 
– kizárólagos jogok adásvételével kapcsolatos tranzakciók (például kiadók kizárólagos közzétételi joga egy adott szer-

ző műveire) 
 

895 Oktatási szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 85 Oktatás, kivéve: TESZOR’08 85.59.12 Informatikai oktatás (263 Számítástechnikai 
szolgáltatások). 
Rezidens és nem rezidens közötti, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, például: 
– alap-, közép-, felsőfokú, és egyéb oktatás (ide tartozik az oktatás minden formája, például hagyományos oktatás, 

levelező tanfolyam, televízión vagy interneten keresztül történő oktatás) 
– oktatóprogramok sugárzása 
– közvetlenül a tanuló országában oktatási szolgáltatást nyújtó tanárok díjazása 
 
Nem tartozik ide: 
– speciális, megrendelő orientált számítástechnikai tanfolyamok (263 Számítástechnikai szolgáltatások) 
– turisták/diákok által igénybe vett oktatási szolgáltatások az általuk felkeresett országban (turizmus, nem képezi az 

adatszolgáltatás részét) 
 

896 Egészségügyi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 86 Humán-egészségügyi ellátás. 
Rezidensek és nem rezidensek közötti egészségügyi szolgáltatások, melyeket orvosok, nővérek, mentősök és egyéb 
egészségügyi dolgozók nyújtanak (akár távolról, akár a helyszínen), valamint a laboratóriumi szolgáltatások. 
 

Például: 
– egészségügyi fekvőbeteg-, alap-, szakellátás 
– fogorvosi szakellátás 
– diagnózis-feldolgozás 
– gyógyszerészettel kapcsolatos szolgáltatások 
– rehabilitáció 
– egyéb humán-egészségügyi ellátás (ápolói, szülészet, mentőszolgálat, pszichiátria, stb.) 
– radiológiai szolgáltatások 
– vér-, szervbanki szolgáltatások 
  
Nem tartozik ide: 
– egészségügyi céllal utazók által igénybe vett szolgáltatások az általuk felkeresett országban (turizmus, nem képezi 

az adatszolgáltatás részét) 
– patikai szolgáltatások 
– állategészségügyi, állatorvosi szolgáltatások (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások). 
 

897 Egyéb személyes szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 87 Szociális ellátás bentlakással; TESZOR’08 88 Szociális ellátás bentlakás nélkül; 
TESZOR’08 94 Érdekképviselet; TESZOR’08 96 Egyéb személyi szolgáltatás. 
Például: szociális ellátás, szakmai érdekképviselet, egyházi, politikai tevékenység, szakmai egyesületeknek fizetett tag-

díjak, mosás, tisztítás, textilfestés, szépségápolással kapcsolatos szolgáltatások. 
 

Nem tartozik ide: 
– nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíjak (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
 

898 Szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’08 56 Vendéglátás, kivéve: TESZOR’08 56.10.12 Ételszolgáltatás vasúti étkezőkocsiban, 
hajón (209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatás/222 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás); TESZOR’08 91 
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális tevékenység, kivéve: TESZOR’08 91.01 Könyvtári, levéltári tevé-
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kenység (890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás); TESZOR’08 92 Szerencsejáték, fogadás; TESZOR’08 93 
Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység. 
Ide tartozik: múzeumokkal, állat- és botanikai kertekkel, kulturális, sport- és rekreációs tevékenységgel, pihenéssel, 
valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások, sportesemények szervezése, sportklubok szolgáltatásai, jegy 
foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb máshová nem sorolt foglalás (TESZOR’08 79.90.39). 
A szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások magukban foglalják a lottószelvények értékesítését, valamint a fogadási 
és sportfogadási díjakat rezidens és nem rezidens között. 
 
Nem tartozik ide: 
– rezidens utazók által külföldön igénybe vett szolgáltatások (turizmus, nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
 

270 Reexport 

Valamely magyar adószámmal rendelkező gazdasági szervezet azért vásárol árut egy másik országban, hogy azt a 
vásárlás országában vagy egy harmadik országban értékesítse.  
 
Jelenteni kell a kérdőíven: 

– Közvetlen reexport: az árut Magyarország területének érintése nélkül, közvetlenül szállítják két tagállam, két kö-

zösségen kívüli állam, vagy egy tagállam és egy Közösségen kívüli ország között. Közvetlen reexportnak minősül az 
az eset is, amikor a vásárlás és az értékesítés – Magyarországon kívül – ugyanazon ország területén történt. 

–  Közvetett reexport: az áru Magyarországon is áthalad. Ekkor a következő két esetet kell megkülönböztetni: 

 az áru csak tranzitként érinti Magyarországot, azaz legfeljebb csak a szállításból adódóan áll meg (pl. átrako-

dás egyik szállítóeszközről a másikra); 

 az árut Magyarországon (akár rövid időre is) beraktározzák, illetve azon legfeljebb a 2454/1993 Bizottsági ren-

delet 69. mellékletében felsorolt szokásos kereskedelmi műveleteket végzik.  

E jelentés részét képezi: 

– ha az árut Közösségen kívüli országból, vagy közösségi vámraktárból importálták, Magyarországon vámrak-

tárba tárolták be, majd onnan tagállamba vagy Közösségen kívüli országba szállították. 

Nem szabad jelenteni a kérdőíven a raktározás (nem vámraktár) alábbi eseteit: 

– ha az árut az egyik tagállamból hozták be (Intrastat-beérkezés), majd egy másik tagállamba szállították 
(Intrastat-kiszállítás); 

– ha az árut Közösségen kívüli országból importálták, szabad forgalomba helyeztették, majd tagállamba szállí-
tották (Intrastat-kiszállítás); 

– ha az árut tagállamból hozták be (Intrastat-beérkezés), majd egy Közösségen kívüli országba szállították; 
– ha az árut Közösségen kívüli országból importálták, majd egy Közösségen kívüli országba szállították. 

 
A reexport értékében az importlapon az áru beszerzési értékét és az ezzel kapcsolatos költségeket (a szállítás, külföldön 
történő raktározás stb.), az exportlapon pedig az árunak a vevő számára kiállított számlán feltüntetett (adó nélküli) érté-
két kell szerepeltetni.  
Ha a reexport során a vétel és továbbértékesítés nem ugyanabban a jelentési időszakban történt, az árubeszer-
zést (import) csak akkor kell jelenteni, amikor az értékesítés (export) megtörtént.  
Amennyiben az import pontos meghatározása nem lehetséges, kérjük, becsüljék meg az értékét. 
Veszteséges ügyletek esetén (importérték magasabb, mint az export) kérjük, hogy az előlap „Megjegyzés” rovatában 

szíveskedjenek az EBOPS-kód feltüntetésével magyarázatot adni. 
 

Ha a reexportált terméken kismértékű feldolgozást (2454/1993 Bizottsági rendelet 69. melléklete) végeznek, kér-
jük, sorolják be a feldolgozási tevékenység értékét a megfelelő szolgáltatástételekhez. Kérjük, hasonlóképpen 
járjanak el a reexporthoz kapcsolódó egyéb, külön felszámított szolgáltatások besorolásánál (pl. jogdíjak, szállí-
tási szolgáltatás) is. 
 

002 Külső gyártás 

A külső gyártás során egy rezidens vállalkozás külföldön alap- és segédanyagokat, termékeket vásárol, amelyeket kül-
földön nem rezidensek által feldolgoztat, és a kapott félkész-, ill. készterméket külföldön (feldolgozás országa vagy 
egyéb ország) értékesíti. A termék a feldolgozás során végig a rezidens tulajdonában marad, miközben nem lépi át a 
magyar határt. 
 

Exportként kérjük jelenteni az eladott félkész-, ill. késztermékek értékét. 
Importként kérjük jelenteni a rezidens vállalat által a félkész-, ill. késztermékek előállításához külföldön vásárolt 

áruk, igénybe vett szolgáltatások és kifizetett munkabérek összességét. 
 

Ha a külső gyártás során az áru vásárlása és a feldolgozás, valamint az értékesítés nem ugyanabban a jelentési idő-
szakban történt, a vásárlást és feldolgozást (import) csak akkor kell jelenteni, amikor az értékesítés (export) megtörtént. 
Amennyiben az import pontos meghatározása nem lehetséges, kérjük, becsüljék meg az értékét. 
Veszteséges ügyletek esetén (importérték magasabb, mint az export) kérjük, hogy az előlap „Megjegyzés” rovatában 
szíveskedjenek az EBOPS-kód feltüntetésével magyarázatot adni. 
Partnerország: ld. partnerország megnevezése, 3. o. 
 

Ha a terméken kismértékű feldolgozást (2454/1993 Bizottsági rendelet 69. melléklete) végeznek, kérjük, sorolják 
be a feldolgozási tevékenység értékét a megfelelő szolgáltatástételekhez. Kérjük, hasonlóképpen járjanak el a 
külső gyártáshoz kapcsolódó egyéb, külön felszámított szolgáltatások besorolásánál (pl. jogdíjak, szállítási 
szolgáltatás) is. 
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003 Bunker üzemanyag 

Export: a szállítóeszközzel rendelkező külföldi vállalatok által Magyarországon vásárolt kereskedelmi célú üzemanyag 
értéke. 
Import: a szállítóeszközzel rendelkező magyar vállalatok által külföldön vásárolt üzemanyag értéke. 

 
A bunker üzemanyaggal kapcsolatos jelentési kötelezettséget szállítási ágazatonként az egyes export/import definíció 
után tüntettük fel: 

– Tengeri, belvízi és folyami szállítás: 
– Export: Magyarországon az üzemanyag-forgalmazók által a külföldön regisztrált hajóknak közvetlenül kiszolgált 

üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók). 
– Import: a magyar hajók által külföldön felvett üzemanyag értéke (tengeri, belvízi és folyami szállítással foglalko-

zó vállalatok). 
– Légi szállítás: 

– Import: a magyar légitársaságok által külföldön felvett üzemanyag értéke (légitársaságok). 
Kérjük, hogy az exportot – az üzemanyag-forgalmazók által a külföldi légitársaságok részére Magyarorszá-
gon kiszolgált üzemanyag értéke – ne jelentsék, mivel az a termékforgalom részét képezi! 

– Vasúti szállítás: 
– Export: a külföldi vasúttársaságok által Magyarországon felvett áram és gázolaj értéke (vasúttársaságok). 
– Import: a magyar vasúttársaságok által külföldön felvett áram és gázolaj értéke (vasúttársaságok). 
Nem szükséges jelenteni a határmenti fordítóállomásokon felvett üzemanyag értékét. 

– Közúti szállítás: 
– Export: külföldi autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által magyarországi benzinkutaknál vásá-

rolt üzemanyag értéke, amennyiben a tankolás üzemanyagkártyával történt (üzemanyag-forgalmazók). 
– Import: 

– magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön vásárolt üzemanyag értéke (a 
szállítóeszközzel rendelkező vállalatok csak a külföldi kibocsátású üzemanyagkártyával, készpénzzel, 
illetve bankkártyával kiegyenlített összeget jelentsék) 

– magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön magyar kibocsátású üzem-
anyagkártyával fizetett üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók). 

 
Amennyiben csak mennyiségi adat áll rendelkezésre, a hazai üzemanyagárak alapján becsült értékadatot szükséges 

jelenteni. 
 

Partnerország: ld. partnerország megnevezése, 3. o. 
 

Nem tartozik ide: 
– magánszemélyek üzemanyag-vásárlása Magyarországon és külföldön, 
– rezidens vállalatok üzemanyag-vásárlása Magyarországon, 
– a külföldi légitársaságok részére Magyarországon kiszolgált üzemanyag értéke (termékforgalom). 
 
 

Országkódlista 

 
AX Aaland szigetek 
AF Afganisztán 
AL Albánia 
DZ Algéria 
UM Amerikai Csendes-óceáni 

szigetek 
AS Amerikai Szamoa 
VI Amerikai Virgin-szigetek 
AD Andorra 
AO Angola 
AI Anguilla 
AQ Antarktisz 
AG Antigua és Barbuda 
AE Arab Emírségek 
AR Argentína 
AW Aruba 
AU Ausztrália 
AT Ausztria 
AZ Azerbajdzsán 
BS Bahama-szigetek 
BH Bahrein 
BD Banglades 
BB Barbados 
BE Belgium 
BZ Belize 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BT Bhután 
GW Bissau-Guinea 
BO Bolívia 

BQ Bonaire, Sint Eustatius 
and Saba 

BA Bosznia-Hercegovina 
BW Botswana 
BV Bouvet-sziget 
BR Brazília 
VG Brit Virgin-szigetek 
IO Brit Indiai-óceáni területek 
BN Brunei 
BG Bulgária 
BF Burkina Faso 
BI Burundi 
CL Chile 
CY Ciprus 
KM Comore-szigetek 
CK Cook-szigetek 
CR Costa Rica 
CW Curaçao 
TD Csád 
CZ Csehország 
DK Dánia 
ZA Dél-Afrika 
GS Déli-Georgia és Déli-

Sandwich-szigetek 
SS Dél-Szudán 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DJ Dzsibuti 
EC Ecuador 
GQ Egyenlítői-Guinea 

US Egyesült Államok 
EG Egyiptom 
CI Elefántcsontpart 
ER Eritrea 
MP Észak-Mariana-szigetek 
EE Észtország 
ET Etiópia 
FK Falkland-szigetek (Malvi-

nas) 
BY Fehéroroszország 
FO Feröer 
FJ Fidzsi-szigetek 
FI Finnország 
TF Francia déli területek 
GF Francia Guyana 
PF Francia Polinézia 
FR Franciaország 
PH Fülöp-szigetek 
GA Gabon 
GM Gambia 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GR Görögország 
GD Grenada 
GL Grönland 
GE Grúzia 
GP Guadeloupe 
GU Guam 
GT Guatemala 
GG Guernsey 
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GN Guinea 
GY Guyana 
HT Haiti 
HM Heard és McDonald-

szigetek 
NL Hollandia 
HN Honduras 
HK HongKong 
HR Horvátország 
IN India 
ID Indonézia 
IQ Irak 
IR Irán 
IE Írország 
IS Izland 
IL Izrael 
JM Jamaica 
JP Japán 
YE Jemen 
JE Jersey 
JO Jordánia 
KY Kajmán-szigetek 
KH Kambodzsa 
CM Kamerun 
CA Kanada 
CX Karácsony-sziget 
QA Katar 
KZ Kazahsztán 
TL Kelet-Timor 
KE Kenya 
CN Kína 
KG Kirgizisztán 
KI Kiribati 
CC Kókusz (Keeling)-szigetek 
CO Kolumbia 
CG Kongó 
CD Kongói Demokratikus 

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KP Koreai Népi Demokratikus 

Közt. 
XK Koszovó 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CU Kuba 
KW Kuvait 
LA Laosz 
PL Lengyelország 
LS Lesotho 
LV Lettország 
LB Libanon 
LR Libéria 
LY Líbia 
LI Liechtenstein 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
MK Macedónia 
MG Madagaszkár 
MO Makao 
MY Malajzia 
MW Malawi 
MV Maldív-szigetek 
ML Mali 
MT Málta 
IM Man-sziget 
MA Marokkó 
MH Marshall-szigetek 
MQ Martinique 
MR Mauritánia 
MU Mauritius 
YT Mayotte 
MX Mexikó 
MM Mianmar 
FM Mikronézia 
MD Moldova 
MC Monaco 
MN Mongólia 
ME Montenegró 
MS Montserrat 

MZ Mozambik 
GB Nagy-Britannia 
NA Namíbia 
NR Nauru 
DE Németország 
NP Nepál 
NI Nicaragua 
NE Niger 
NG Nigéria 
NU Niue 
NF Norfolk szigetek 
NO Norvégia 
EH Nyugat-Szahara 
IT Olaszország 
OM Omán 
RU Oroszország 
NB Országok szerint nem 

besorolható 
AM Örményország 
PK Pakisztán 
PW Palau 
PS Palesztin Autonóm Terüle-

tek 
PA Panama 
PG Pápua Új-Guinea 
PY Paraguay 
PE Peru 
PN Pitcairn-szigetek 
PT Portugália 
PR Puerto Rico 
RE Réunion 
RO Románia 
RW Ruanda 
BL Saint-Barthélemy 
KN Saint Kitts és Nevis 
LC Saint Lucia 
MF Saint-Martin 
PM Saint-Pierre és Miquelon 
VC Saint Vincent és a 

Grenadine szigetek 
SB Salamon-szigetek 
SV Salvador 
SM San Marino 
ST São Tomé és Príncipe 
SC Seychelle-szigetek 
SL Sierra Leone 
SX Sint Maarten 
ES Spanyolország 
LK Srí Lanka 
SR Suriname 
SJ Svalbard és Jan Mayen 
CH Svájc 
SE Svédország 
WS Szamoa 
SA Szaúd-Arábia 
SN Szenegál 
SH Szent Ilona 
RS Szerbia 
SG Szingapúr 
SY Szíria 
SK Szlovákia 
SI Szlovénia 
SO Szomália 
SD Szudán 
SZ Szváziföld 
TJ Tádzsikisztán 
TW Tajvan 
TZ Tanzánia 
TH Thaiföld 
TG Togo 
TK Tokelau 
TO Tonga 
TR Törökország 
TT Trinidad és Tobago 
TN Tunézia 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TV Tuvalu 
TM Türkmenisztán 

UG Uganda 
NC Új-Kaledónia 
NZ Új-Zéland 
UA Ukrajna 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VU Vanuatu 
VA Vatikán 
VE Venezuela 
VN Vietnam 
WF Wallis és Futuna 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
CV Zöld-foki Köztársaság 
 
 Nemzetközi szervezetek 

kódjai: 
 
5Q Afrikai Fejlesztési Alap 
5D Afrikai Fejlesztési Bank 

(AfDB) 
5G Amerika-közi Beruházási 

Társaság (IIC) 
5C Amerika-közi Fejlesztési 

Bank (IADB) 
5U Andesi Fejlesztési Testület 

(ADC) 
5N Arab Bank Afrika Gazda-

sági Fejlesztéséért 
(BADEA) 

5M Arab Pénzügyi Alap (AMF) 
5R Ázsiai Fejlesztési Alap 
5E Ázsiai Fejlesztési Bank 

(AsDB) 
1Z Egyéb ENSZ Szervezetek 
5Z Egyéb Nemzetközi Pénz-

ügyi Szervezetek 
6Z Egyéb nemzetközi szerve-

zet (nem pénzügyi intéz-
mény) 

5S Egyesített Különleges 
Fejlesztési Alap 

1Q Egyesült Nemzetek Pa-
lesztin Menekülteket Se-
gélyező és Munkaközvetí-
tő Hivatala (UNRWA) 

1J Élelmezési és Mezőgaz-
dasági Szervezet (FAO) 

1P ENSZ Menekültügyi Főbiz-
tossága (UNHCR) 

5H Északi Beruházási Bank 
(NIB) 

4Z EU intézmények, szerve-
zetek, szervek (ECB-n kí-
vül) 

4I EU Szomszédsági Beru-
házási Program 

4R EU-Afrika Infrastrukturális 
Hitel Alap 

6S Eurázsiai Fejlesztési Bank 
(EDB) 

6G EUROCONTROL 
4V Euro-Mediterrán Beruhá-

zási és Kereskedelmi 
Program 

4K Európa Parlament 
6C Európa Tanács 
6U Európa Tanács Fejlesztési 

Bankja (CEB) 
4G Európai Beruházási Alap 

(EIF) 
4C Európai Beruházási Bank 

(EIB) 
4M Európai Bíróság 
4D Európai Bizottság 
6M Európai Déli Obszervatóri-

um (ESO) 
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4E Európai Fejlesztési Alap 
(EDF) 

4T Európai Felügyeleti Ható-
ságok Közös Bizottsága 
(ESAs) 

4P Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság 
(EESC) 

6N Európai Középtávú Előre-
jelző Központ (ECMWF) 

4F Európai Központi Bank 
(ECB) 

6O Európai Molekuláris Bioló-
giai Laboratórium (EMBL) 

4B Európai Monetáris Rend-
szer (EMS) 

6H Európai Műholdas Távköz-
lési Szervezet 
(EUTELSAT) 

6K Európai Műsorszóró Szö-
vetség (EBU/UER) 

6P Európai Nukleáris Kutató-
intézet (CERN) 

4S Európai Stabilitási Mecha-
nizmus (ESM) 

6F Európai Szabadalmi Hiva-
tal 

4N Európai Számvevőszék 
4H Európai Szén- és Acélkö-

zösség (ECSC) 
4O Európai Tanács 
5F Európai Újjáépítési és 

Fejlesztési Bank (EBRD) 
4L Európai Unió Tanácsa 
6E Európai Űrügynökség 

8A Hitel és Beruházási Bizto-
sítók Nemzetközi Uniója 

6T Hitelintézetek Párizsi 
Klubja 

1C IMF 
6R Iszlám Fejlesztési Bank 

(IDB) 
5L Karibi Fejlesztési Bank 

(CDB) 
5I Kelet-Karibi Központi Bank 

(ECCB) 
5Y Kelet-Karibi Valutaunió 

(ECCU) 
5W Közép-Afrikai Államok 

Bankja (BEAC) 
5P Közép-Afrikai Államok 

Fejlesztési Bankja 
(CASDB) 

5X Közép-Afrikai Gazdasági 
és Monetáris Közösség 
(CEMAC) 

5T Közép-amerikai Gazdasá-
gi Integrációs Bank 
(CABEI) 

6L Meteorológiai Műholdak 
Hasznosításának Európai 
Szervezete (EUMETSAT) 

1N Multilaterális Befektetési 
Garancia Alap (MIGA) 

6B NATO 
1R Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség (IAEA) 
5K Nemzetközi Beruházási 

Bank (IIB) 
1F Nemzetközi Fejlesztési 

Társulás (IDA) 

5B Nemzetközi Fizetések 
Bankja (BIS) 

5J Nemzetközi Gazdasági 
Együttműködési Bank 
(IBEC) 

1L Nemzetközi Mezőgazda-
ság-fejlesztési Alap (IFAD) 

6Q Nemzetközi Migrációs 
Szervezetet (IOM) 

1S Nemzetközi Munkaügyi 
Szervezet (ILO) 

6J Nemzetközi Műholdas 
Távközlési Szervezet 
(INTELSAT) 

1M Nemzetközi Pénzügyi 
Társaság (IFC) 

1T Nemzetközi Távközlési 
Unió (ITU) 

1E Nemzetközi Újjáépítési és 
Fejlesztési Bank (IBRD) 

5O Nyugat-Afrikai Államok 
Központi Bankja (BCEAO) 

6I Nyugat-Afrikai Gazdasági 
és Monetáris Unió 
(WAEMU) 

5A OECD 
4Q Regionális Bizottság 
1H UNESCO 
1O UNICEF 
6D Vöröskereszt Nemzetközi 

Bizottsága 
1K WHO 
1D WTO 
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