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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 6910: Jogi tevékenység) 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 és a kitöltési útmutató a KSH és a Magyar Ügyvédi Kamara képviselőinek közös munkája során 
készült. 

A kérdőív oszlopainak tartalma: 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Megnevezése: a kérdőív megnevezés rovatában kerültek felsorolásra a 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 jogi tevékenységre vonatkozó szolgáltatás-kategóriák (TESZOR’15) tartalma a következő: 

I. A jogi tevékenység szolgáltatás-kategóriái és azok tartalma (2008-tól használatos nómenklatúra): 

1. 691011 Jogi tanácsadás, képviselet büntetőeljárásban: a büntetőjog területén végzett jogi tanácsadás, 
jogi képviselet és a kapcsolódó szolgáltatások (jogi védelem, bizonyítékok, tanúk, szakértők felkutatása stb.)  

2. 691012 Jogi tanácsadás, képviselet gazdasági jogi eljárásban: az üzleti-, és kereskedelmi jog területén 
végzett tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi-bírósági eljárásokban és ehhez kapcsolódó 
szolgáltatások 

3. 691013 Jogi tanácsadás, képviselet munkajogi eljárásban: a munkajogi eljárás területén végzett 
tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi-bírósági eljárásokban és ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

4. 691014 Jogi tanácsadás, képviselet polgári jogi eljárásban: a polgári jogi eljárás területén végzett 
tanácsadás és képviselet a bírósági és kvázi-bírósági eljárásokban és kapcsolódó szolgáltatások 

5. 691015 Jogi szolgáltatás szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban: a 
szabadalmi, szerzői jogi és szellemi tulajdonnal kapcsolatos okirat elkészítése, hitelesítése, tanúsítása és 
ehhez kapcsolódó szolgáltatások 

Nem tartozik ide: 
- szellemi tulajdon és hasonló termék felhasználási jogának engedélyezése, lásd 77.40.1 

6. 691016 Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása: az érvényesíthető és 
bizonyító értékű közjegyzői és egyéb okiratok létrehozása, hitelesítése, megőrzése. A szolgáltatás körébe 
olyan területek tartoznak, mint a családjog (pl. házassági szerződés), öröklési jog és végrendelet, ingatlan 
átruházás, társasági jog, stb. rendelkező okirat megfogalmazása és megőrzése. 

Nem tartozik ide: 
- szabadalommal, szerzői joggal, szellemi tulajdonnal kapcsolatban készített okiratok, lásd 69.10.15 

7. 691017 Egyezségi és békéltető eljárás: segítségnyújtás, amely magában foglalja az egyezségi eljárást vagy 
közvetítést a munkavállalók és a vezetők, illetve a cégek vagy magánszemélyek közötti vita esetén az 
egyezség létrehozása érdekében 

Nem ide tartozik: 
- a vitás felek képviselete, lásd 69.10.11-69.10.14 
- döntőbírói tevékenység, lásd 84.23.11 

8. 691018 Aukcióval kapcsolatos jogi szolgáltatás: az aukció során történő vagyonátruházással kapcsolatos 
jogi szolgáltatás 

Nem ide tartozik: 
- a jogi eljárástól független aukció, lásd 82.99.19 
 

9. 691019 Egyéb jogi szolgáltatás: a letéti szolgáltatás és a vagyonkezeléssel kapcsolatos jogi szolgáltatás, 
az ügyfeleknek nyújtott jogokra, jogi kötelezettségekre vonatkozó tanácsadás, és egyéb jogi szolgáltatás 

 

Az ármegfigyelés megvalósítása érdekében röviden összefoglaljuk a jogi tevékenységet végzők által leginkább 
alkalmazott árazási lehetőségeket (mechanizmusokat), illetve a nemzetközi módszertanban elfogadott statisztikai 
számbavételre alkalmas módszereket: 

II. Árazási lehetőségek a jogi tevékenység végzése során: 

 Kiszámlázott díjhányad: tekintve, hogy a jogi szolgáltatásokra különösen jellemző az egyediség, így a 
jogi tevékenységek árának meghatározására sokszor az óradíj alapú kiszámlázott díjhányad az egyetlen 
lehetőség, ahol az ügyfél által kifizetett összeg megegyezik az ügyre fordított szakértői munkaórák és az 
óradíj szorzatával. 

 Egyösszegű díjak: együttesen tartalmazza egy teljes ügy összes elemét (vagyis ilyenkor a 
munkavégzésre fordított idő nem kerül tételes elszámolásra) 
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 Fix árak: konkrétan meghatározott jogi szolgáltatások esetén (különösen szabványos, rutin ügyekben, pl. 
aláírás hitelesítése) 

 Érték alapú árképzés: a jogügyleti érték egy bizonyos százaléka a díj (pl. ingatlan adásvétel esetén) 

 Siker-díj alapú árképzés: eredményességi alapon történik az ármegállapítás (különösen peres 
eljárásoknál, pl. kártérítési pereknél jellemző) 

 

III. A nemzetközi módszertanban elfogadott statisztikai árazási módszerek: 

 Munkaidőn alapuló árazás: a jogi tanácsadással és képviselettel kapcsolatos tevékenységek esetén 
leginkább alkalmazott módszer a nemzetközi gyakorlatban, tekintve a jogesetek rendkívül heterogén 
voltát. A kiszámlázott óradíjak (Ft/óra) közlését jelenti (ami nem azonos a munkabér adott egységre 
vonatkozó részével) a munkatársak kategóriáira lebontva. 

 A kérdőíven az egyes jogi szolgáltatások alatt a „Munkatársak óradíja” csoporton belül 4 
munkatársi kategóriának (pl. partner, senior/junior munkatárs stb.) és a support személyzetnek az 
óradíjait különböztettük meg Ft/munkaóra mértékegységgel. 

 Szerződések árazása: ugyannak az ügyfélnek, több megfigyelési időszakon keresztül változatlan (vagy 
nagyon hasonló tartalmú) szolgáltatás kerül értékesítésre. Vagyis jellemzően az egyedi, tartós 
megbízás keretében nyújtott szolgáltatások beárazását jelenti.  

 Amennyiben a tevékenységet az egyedi, tartós megbízás keretében nyújtott szolgáltatások 
jellemzik, úgy az egységár megadásánál a hosszú távú szerződésekből, illetve a 
keretszerződésekből célszerű kiindulni. Ebben az esetben kérjük az árbevétel szempontjából 
legjelentősebb 3 szerződés kiválasztását (Ügyfél1, Ügyfél2, Ügyfél3), és mindegyikre külön-
külön akár az átalánydíj, akár az óradíjak megadását.  

A kérdőíven ez a típusú árazási módszer pl. a Gazdasági társaságok állandó jogi képviselete 
szolgáltatásnál jelenik meg, ahol a különböző ügyfelek esetében vagy átalánydíjat (Ft/hó) vagy a 
különböző munkatársak óradíjait kérjük megadni Ügyfél1, Ügyfél2 stb. szerint.  

 Ismételt szolgáltatások árának közvetlen megfigyelése: olyan konkrét jogi szolgáltatások valós 
tranzakciós árainak megfigyelését jelenti, amelyek jellemzően szabványos, rutin ügyek, és általában 
minden időszakban megvalósulnak (pl. aláírás hitelesítése, társasági szerződés elkészítése gazdasági 
forma szerint). 

 A kérdőíven az „Egyéb jogi dokumentumok létrehozása” (TESZOR’15 6 számjegy) kategórián 
belül található pl. a „Társasági szerződés elkészítésének átlagos díja” típusú szolgáltatás Ft/db 
mértékegységgel. 

 Modell-árazás: ebben az esetben arra kérjük az adatszolgáltatót, hogy határozza meg az általa nyújtott 
jogi szolgáltatások közül a legjellemzőbbe(ke)t (pl. fizetési meghagyás kérése), majd árazza be a 
szolgáltatást minden egymást követő jelentési időszakban, mintha minden időszakban sor kerülne 
ugyanannak a szolgáltatásnak a nyújtására. 

 Százalékos díjak módszere: a jogi szolgáltatásokra vonatkozó árképzési mechanizmus díjtáblázatok 
rendszerén is alapulhat. A díjtáblák kétféle árképzési mechanizmust tartalmaznak: 

A díjak lehetnek kötöttek, ebben az esetben a statisztikai hivatal a díjtáblák változásain keresztül meg 
tudja figyelni az árakat. 

Gyakoribb, hogy az árak érték-alapon kerülnek kiszámításra. Az értékarányos díj módszer alapja egy 
eset-modell (pl. jól körülhatárolt ingatlan adásvétel esetén) alkalmazása a díjszabási rendszerre. Az 
értékalapon számított árak változásai ebben az esetben leginkább az eset-modell értékének alakulásától 
függnek. 

 

A kérdőív oszlopainak tartalma: 

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, pl. Ft/munkaóra, Ft/db, Ft/hónap 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! 
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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. 

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. 


