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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 82.30) KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE 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 hivatalos statisztikáról szóló 2016. 
évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény értelmében BIZALMASAN kezeljük. 
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező. 

Az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII.15.). 
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. 
Figyelem! Kérjük az egyedi beszámolójukat az IFRS szerint készítő adatszolgáltatókat, hogy – a fogalmi 
eltérések miatt – tanulmányozzák át és kövessék a kitöltési útmutató vonatkozó módosításait! 
 
 

A kérdőív előlapjának kitöltése  
 
A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai: Kapcsolattartás céljából kérjük a kérdőívet jóváhagyó vezető nevét, 
telefonszámát 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. 
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• 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. 

A kérdőív oszlopainak tartalma: 

Reprezentáns-szolgáltatás: 

 Megnevezése: a kérdőív megnevezés rovatában kérjük feltüntetni a kiválasztott konkrét szolgáltatásokat. 

 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/konferencia, Ft/szervezés, Ft/bemutató 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! 

 Tartalma: a Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése tevékenységekre vonatkozó szolgáltatás-
kategóriák (TESZOR’15) tartalma a következő:  

82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése  
 
Idetartozik:  
 
Ebbe a szakágazatba tartozik a rendezvények szervezése, reklámozása és/vagy menedzselése, mint pl. 
üzleti és kereskedelmi bemutatók, értekezletek, kongresszusok, konferenciák és találkozók, függetlenül attól, 
hogy a rendezvény színhelyéül szolgáló létesítményt a szervezők üzemeltetik, vagy nem. 
 

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 1.000 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. 

Egyedi beszámolójukban IFRS-t alkalmazók esetében az IFRS szerint elszámolt bevételt kérjük feltüntetni. Itt 
szerepeltessék az IFRS 5 szerinti megszűnő tevékenység elkülönítés előtti bevételét is. Amennyiben van olyan 
tétele, pl. közvetített szolgáltatás ügynöki pozícióból fakadóan, amellyel IFRS szerinti bevételét csökkentette, de a 
magyar számviteli előírások szerint bevételek között szerepeltetett volna, kérjük, azt adja hozzá. A kapott 
ártámogatásokkal és népegészségügyi termékadóval növelt értéket tüntesse fel, akkor is, ha ezek egyéb 
bevételként, illetve egyéb ráfordításként kerültek elszámolásra. 

Megjegyzés rovat (h oszlop): 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. 
 
Informatikai kérdésekben tájékoztatást kaphat: 

Telefon: 06-80/200-766 (zöld szám) 

E-mail: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgyűjtés→Ügyfélszolgálat 

Szeretnénk felhívni a figyelmét a témában (szolgáltatási kibocsátási árak) eddig megjelent negyedéves és éves 
kiadványokra, amelyek itt érhetőek el. 
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