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K I T Ö L T É S I   Ú T M U T A T Ó 
„AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE” 

(TESZOR'15 62-63: Információtechnológiai szolgáltatás, Információszolgáltatás) című kérdőívhez 
(Nyilvántartási szám: 2130) 

 

A) ÁLTALÁNOS RÉSZ 
A kérdőíven negyedévente a vállalkozások tevékenységét jellemző szolgáltatásfajták (reprezentánsok) 
termelői (kibocsátási) egységárát kérjük megadni.  

A reprezentáns olyan szolgáltatásfajta, amely az árbevételben jelentős súlyt képvisel, és amelyről az 
adatszolgáltatás folyamatosan biztosított. 

A termelői (kibocsátási) egységár az az összeg, amelyet a szolgáltatásnyújtó a szolgáltatás 
egységéért a vásárlótól kap (nem beleszámítva a hozzáadott érték típusú forgalmi adót (ÁFA) és más, a 
vásárlónak számlázott visszaigényelhető adókat, valamint a külön számlázott – szállítási, csomagolási 
stb. – költségeket). 

 
Az adatgyűjtés kizárólag statisztikai célra történik! A kapott információkat a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény értelmében BIZALMASAN kezeljük. 
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8.§ (2) bekezdése alapján kötelező! 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.5.). Korm. 
rendelet 2. § (4) bekezdése értelmében a KSH a Korm. rendelet mellékleteiben kijelölt adatgyűjtések teljesítését 
kizárólag az erre a célra kialakított KSH-Elektra informatikai rendszeren keresztül (http://elektra.ksh.hu/) fogadja 
el. 
 

A kérdő ív elő lapjának kitöltése 
 
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai: Kapcsolattartás céljából kérjük a kérdőívet jóváhagyó vezető nevét, 
telefonszámát, faxszámát és e-mail címét megadni.  

A kitöltő adatai: A kitöltő napközbeni kapcsolattartási adatai.  
Abban az esetben is kérjük kitölteni, ha kérdőívet kitöltő és jóváhagyó vezető személye ugyanaz. 

Megjegyzés: A kérdőívvel, illetve annak kitöltésével kapcsolatos észrevételeiket, illetve az előző időszak 
adataitól való jelentős eltérés indoklását egyéb megjegyzésként tüntessék fel. 

A kérdőív kitöltésére fordított idő: Kérjük, adja meg, hogy a kérdőív kitöltése mennyi időt vett igénybe! (Egy 
kérdőív és a hozzá tartozó kitöltési útmutató megismerésére, a statisztikai adatszolgáltatás teljesítése céljából 
gyűjtendő adatok előállítására, a kérdőív kitöltésére, több kitöltő esetén a koordinatív tevékenységre, a kitöltött 
kérdőív ellenőrzésére, valamint az esetleges segítségkérésre, ügyintézővel folytatott konzultációra fordított idő 
(percben).) 
 

B) RÉSZLETES KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 A kérdőív két részből áll: az „A” részt a belföldi, a „B” részt a külföldi megrendelőnek nyújtott (ÁFA nélkül 
számlázott) szolgáltatásokról kérjük kitölteni. 

 Áradatot csak azoknál a szolgáltatásoknál szükséges megadni, amelyek az Önök tevékenységét 
legjobban jellemzik (az árbevételben jelentős súlyt képviselnek). 

 Egy adott sorban szereplő árreprezentánsnak negyedévről negyedévre lehetőleg azonos tartalommal kell 
bírnia, hogy az egymást követő időszakokban a hozzá tartozó áradatok összehasonlíthatók legyenek. Az 
adott árreprezentáns egységárának megadásához mindig ugyanazt a mértékegységet használja. 

 Árreprezentánsok cseréje: amennyiben valamelyik korábban jelentett szolgáltatás időközben megszűnik, 
annak pótlásáról gondoskodni kell. A megszűnt reprezentánshoz a szolgáltatás jellege, minősége 
szempontjából leginkább hasonló szolgáltatást kérjük kiválasztani az áradatok folyamatos közléséhez. A 
reprezentáns cseréjét a KSH témafelelősével egyeztetni szükséges. 

 Árbevétel adatot kérünk megadni minden olyan szolgáltatáscsoportra vonatkozóan, amelyre Önök 
árreprezentánsokat (a szolgáltatáscsoportot képviselő konkrét szolgáltatásokat) választottak ki. Az árbevétel 
adatot éves szinten, a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan kérjük megadni. 
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A KÉRDŐÍV OSZLOPAINAK TARTALMA: 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Megnevezése: a kérdőív megnevezés rovatában kerültek felsorolásra a gazdasági tevékenységek 
hivatalos osztályozás szerinti szolgáltatás-kategóriák (TESZOR’15) és alattuk az általunk javasolt 
árreprezentánsok (a kérdőíven nem szereplő, az Önök tevékenységét jobban jellemző szolgáltatásokat 
kérjük a kérdőív végén lévő üres sorokban megadni).  

A számítástechnikai árreprezentánsok sajátosságai (a kérdőív végjegyzettel ellátott soraihoz tartozó 
magyarázatok): 

(1) Tervezett profitra is kiterjedő listaár (ami esetenként további alku alapja). Csak akkor kérünk itt adatot 
szerepeltetni, ha az adott 6-számjegyes csoporton belül nem modell-ár megadását választotta. 

(2) A külön számlázott kiszállási díj. Csak akkor kérünk itt adatot szerepeltetni, ha ezt külön nyilvántartja, és 
az adott 6-számjegyes csoporton belül más reprezentáns árában nem szerepeltette. 

(3) Ide értjük a hosszabb távon vállalt rendelkezésre állást, a helpdesk-szolgáltatást, az eseti hibajavításokat. 

(4) Itt csak akkor kérünk adatot szerepeltetni, ha az adott 6-számjegyes csoporton belül nem napidíj 
megadását választotta. Rögzítse a fontosabb paramétereket, pl.: helpdesk heti rendelkezésre állása; 
jogszabálykövetés megléte; hibajavítás megléte; hibák javításának gyorsasága; oktatás megléte; egyéb 
szolgáltatások megléte, felhasználószám az ügyfélnél stb. 

(5) Ez történhet akár az ügyfél (kiszállások vagy távfelügyelet), akár a szolgáltató telephelyén (pl. ASP vagy 
dedikált szerver). 

(6) Amennyiben a tárgyidőszakban a szolgáltatott adatbázis minősége – struktúrája, aktualizáltsága, 
megbízhatósága – a piac által is érzékelhetően megváltozik, úgy díjazása megszűnik összehasonlítható 
lenni a bázisidőszaki adattal, hacsak nem korrigálja az áradatot.  

(7) Adott ügyfelek számára rendszeres megbízás keretében végzett munkaszerződés szerinti, időarányos 
díja. Termékcsoportonként (6 számjegyenként) legalább egy ügylet adatát kérjük megadni. Saját, 
következő adatszolgáltatásainak megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az "a" oszlopban azonosítsa az 
adatszolgáltatásba bevont ügyleteket! 

(8) Saját, következő adatszolgáltatásainak megkönnyítése érdekében kérjük, hogy az "a" oszlopban 
kipontozott helyen adja meg a cégük üzleti gyakorlatában jellemző értéket! 

(9) Rögzítse a modell-termék jellemzőit. Javasolt paraméterek: átvétel helye; sürgősség; lemez-kapacitás 
(GB); előzetes vizsgálat; hibatípus. 

 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Kódja: az ebben a rovatban szereplő 10 számjegyű kódok első 6 számjegye a TESZOR’15 nómenklatúra 
kódjaival egyezik meg. Az utolsó 4 számjegy az árreprezentáns szolgáltatás egyedi azonosítását teszi 
lehetővé. 

 Mértékegysége: ebben a rovatban kérjük szerepeltetni a megadott áradathoz tartozó (leginkább jellemző) 
mértékegységet. 

A szakterület konkrét szolgáltatásaihoz kapcsolva pl. a következő mértékegységek egyikét kérjük beírni ebbe 
az oszlopba: Ft/eset, Ft/db, Ft/licenc, Ft/nap, Ft/óra stb. Egy-egy reprezentánshoz olyan mértékegységet 
válasszon, amelyre vonatkozóan az árinformációk folyamatosan rendelkezésre állnak, és a további 
felmérések során az adott reprezentáns áradatához mindig a kiválasztott mértékegységet használja! 

Kibocsátási egységár: 

 Előző negyedév; Tárgynegyedév: a kérdőív két árrovata. Az árrovatokba a megfigyelt szolgáltatás 
tárgynegyedévet megelőző negyedévi, illetve tárgynegyedévi kibocsátási egységárát kérjük beírni. Az adott 
negyedévben nyújtott (teljesített) szolgáltatások árát kérjük megadni, függetlenül a számla kiállításának, 
illetve az ellenérték kifizetésének idejétől. A nemzetközi statisztikai gyakorlatnak megfelelően a szakszerű 
becsléssel készült adatokat elfogadjuk és nagyra értékeljük. 

Szolgáltatás éves árbevétele: ebben a rovatban a szolgáltatások tárgyévet megelőző évi nettó (vagyis ÁFA 
nélkül számított) árbevételét kérjük 1000 Ft-ban feltüntetni: a kérdőív „A” részében a (belföldi, nem lakossági 
igénybevevőtől származó) belföldi árbevételt, a „B” részében a (külföldi, nem lakossági igénybevevőtől 
származó) export árbevételt. 
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Megjegyzés rovat: kérjük, itt tüntesse fel a jelentős mértékűnek ítélt árváltozás okát (pl. árfolyamváltozás, 
engedmény, felár stb.). Itt kérjük szerepeltetni az előző oszlopok tartalmához kapcsolódó egyéb 
kiegészítő/magyarázó megjegyzéseket. 
 
 


