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FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. Törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező. 

Nyilvántartási szám: 

2130
AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

Raktározás, tárolás

2017. ………… negyedév

Adatszolgáltatók: az üzleti szolgáltatást végző, a  megfigyelésbe bevont gazdasági 
szervezetek 

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, figyelemmel 
a 549/2013/EU, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK rendeletekre, valamint a 98/715/EK és a 2002/990/EK határozatokra.
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A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2017. negyedév
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törzsszám

– –
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Nyilvántartási szám: 2130

–
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– –

– –

h
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f g

    Hűtött áru (0 C felett) A5210110200 6

        Tárolási díj A5210110202 8

        Be- / kitárolási díj A5210110201 7

        Tárolási díj A5210110102 5

        Be- / kitárolási díj A5210110101 4

    Fagyasztott áru (0 C alatt) A5210110100 3

Hűtött áru tárolása (TESZOR'15 6 számjegy) A5210110000 2

RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS (TESZOR'15 4 számjegy) (ki- és 
betárolással) A5210000000 1

ea b c

előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Rövid idejű tárolás

Tárolási díj letéti szerződés alapján

Tárolási díj normál szerződés alapján

    Kőolaj és kőolajszármazékok

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Folyékony és gáznemű áru tárolása (TESZOR'15 6 számjegy)

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

12A5210120102

A5210120103

A5210120200

A5210120201

–

13

A5210120202

    Földgáz

Mobilkapacitás lekötési díj

Csúcskapacitás lekötési díj 16

14

15

213017

A5210120000 9

A5210120100 10

A5210120101 11



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2017. negyedév

d

–

Ft/ tonna/ hónap

Ft/ tonna/ hónap

Ft/ tonna

Ft/ tonna

Ft/ tonna

–

–

–

–

––

27

    Nyitott tároló

    Zárt tároló

A5210190102

25

28

törzsszám

A5210190101 26

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

1. tevékenység:

Nyitott tároló, be- / kitárolási díj

Zárt tároló, tárolási díj

Zárt tároló, be- / kitárolási díj

 Raktári műveletek

17

ea b c

Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

 Gabonafélék raktározása  (TESZOR'15 6 számjegy)

Tárolási díj (szabad piaci)

Tárolói kapacitás lekötési díj A5210120203

A5210130001 19

A5210130000 18

A5210130002 20Tárolási díj (intervenciós)

Kitárolás közútra / Betárolás közútról A5210130003 21

A5210130004 22

A5210190201 29

A5210190000 24

A5210130005 23

A5210190100

A5210190200

32

30A5210190202

A5210180000

A5210180001

31

213017

––

hf g

– –

Nyilvántartási szám: 2130

–

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

–

– –

Kitárolás vízi útra / Betárolás vízi útról

Nyitott tároló, tárolási díj

Kitárolás vasútra / Betárolás vasútról

 Egyéb tárolás, raktározás (TESZOR'15 6 számjegy)



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2017. negyedév

d

–

48

törzsszám

c

A5210180003 34

A5210180002

42

35

33

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

2. tevékenység:

3. tevékenység:

kódjamegnevezése

b

Nyilvántartási szám: 2130

213017

–

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

– –

44

45

hf g

47

43

46

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 
reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

41

37

a

5. tevékenység:

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
e

4. tevékenység:

Kibocsátási egységár
mértékegység tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

A5210180004

40

A5210180005 36

39

38



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód
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B5210120000 9

B5210120100 10

B5210120101 11

B5210120201

–

B5210120202

    Földgáz

Mobilkapacitás lekötési díj

Csúcskapacitás lekötési díj

13

Rövid idejű tárolás

Tárolási díj letéti szerződés alapján

Tárolási díj normál szerződés alapján

    Kőolaj és kőolajszármazékok

16

12B5210120102

B5210120103

B5210120200

Folyékony és gáznemű áru tárolása (TESZOR'15 6 számjegy)

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS (TESZOR'15 4 számjegy) (ki- és 
betárolással) B5210000000 1

a b c

    Fagyasztott áru (0 C alatt) B5210110100 3

Hűtött áru tárolása (TESZOR'15 6 számjegy) B5210110000 2
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        Tárolási díj B5210110102 5

        Be- / kitárolási díj B5210110101 4

14

15

    Hűtött áru (0 C felett) B5210110200 6

        Tárolási díj B5210110202 8

        Be- / kitárolási díj B5210110201
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A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2017. negyedév

d

–

Ft/ tonna/ hónap

Ft/ tonna/ hónap

Ft/ tonna

Ft/ tonna

Ft/ tonna

–

–

–

–

Kitárolás vízi útra / Betárolás vízi útról

Nyitott tároló, tárolási díj

Kitárolás vasútra / Betárolás vasútról

 Egyéb tárolás, raktározás (TESZOR'15 6 számjegy) –

– –
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Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

– –

hf g

213017

––

32

30B5210190202

B5210180000

B5210180001

31

B5210130004 22

B5210190201 29

B5210190000 24

B5210130005 23

B5210190100

B5210190200

B5210130002 20Tárolási díj (intervenciós)

Kitárolás közútra / Betárolás közútról B5210130003 21

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

 Gabonafélék raktározása  (TESZOR'15 6 számjegy)

Tárolási díj (szabad piaci)

Tárolói kapacitás lekötési díj B5210120203

B5210130001 19

B5210130000 18

Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

17

ea b c

1. tevékenység:

Nyitott tároló, be- / kitárolási díj

Zárt tároló, tárolási díj

Zárt tároló, be- / kitárolási díj

 Raktári műveletek

törzsszám

B5210190101 26

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

––

27

    Nyitott tároló

    Zárt tároló

B5210190102

25

28



A gazdasági szervezet adatai:
statisztikai főtevékenység megyekód

2017. negyedév

d

–

tárgy- 
negyedév

41

36

38

47

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

37

ea

4. tevékenység: B5210180004 35

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

40

5. tevékenység: B5210180005
Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 
reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

3. tevékenység:

Kibocsátási egységár
mértékegység

39

2. tevékenység:

48
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46

44

45
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Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2016-ban (ezer Ft)

törzsszám

42

B) Nem Magyarországon rezidens (külföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

b c

B5210180003 34

B5210180002 33
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