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AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

Távközlés

2018. negyedév

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

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás elmulasztása, illetve a hamis adatszolgáltatás a 

hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján 
közigazgatási bírság kiszabását vonhatja 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.

Statisztikai főtevékenység: Megye: #####

város
község

út,
utca,
tér

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Köszönjük az együttműködésüket!
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Megjegyzés



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

–

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

–

havi díj

havi díj

havi díj

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)
megnevezése

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

Kapcsolt vonali hangátvitel

A6110100000 3

a b c

TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 2 számjegy) A6100000000 1

Adat- és üzenetátviteli szolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy)

A6110100100 4

A6110100112 7

A6110100111 6

Előfizetői hozzáférés havidíj

A6110100113 8

A6110100115 10

A6110100114 9

A6110100116 11

A6110100120

–Forgalmi díj

Helyi, helyközi I

A6110100110 5

Helyközi II

Belföldi távolsági III

Mobil

A6110100122

A6110100123

h

– –

f ge

– –

–

–

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

––

16

ISDN2

ISDN30

Nemzetközi

Internet

Analóg fővonal A6110100121

14

15

12

A6110000000 2

–

––

13



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A6110100200

A6110100131 16

a

mérték-
egység

b c

Kiskereskedelmi  ADSL szolgáltatás A6110100130

Menedzselt bérelt vonali szolgáltatás

Előfizetői szolgáltatás havi díj

Belföldi összeköttetés havi díj

Nemzetközi féláramkör havi díj

Kiegészítő szolgáltatás havi díj

20

21

–

–

f ge h

– –

A6110100316

Kiskereskedelmi IP szolgáltatás

Havi díj

Integrált hang-adat szolgáltatás havi díj

ADSL hozzáférés havi díj

SHDL hozzáférés havi díj

A6110100314

29

A6110100312

A6110100313

Bérelt vonali port havi díj

Dial Up hozzáférés havi díj

A6110100300

22

23

A6110100311

30

31

32

A6110100315

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódjamegnevezése

26

25

A6110100212

A6110100214

A6110100310

ADSL előfizetői szolgáltatás havi díj

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

A6110100211

A6110100210Havi díj

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

Kibocsá tás i egységár

19 –

15

– –

–

– –

ISDN hozzáférés havi díj 27

A6110100213

24

28



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

–

–

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Bérelt vonali hozzáférés havi díj

 IP szolgáltatás

Havi díj

Opcionális eszközök havi díj

IP SEC hozzáférés havi díj

Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton (TESZOR'15 6 számjegy)

Specifikáció 1.

Specifikáció 2.

ISDN backup havi díj
Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás (TESZOR'15 6 
számjegy)

…………………………………………………….

…………………………………………………….

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
tárgy- 

negyedév
a b

megnevezése

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

c h

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

A6110100317 33

A6110100412 37

A6110100411 36

A6110100410 35

A6110100400 34

A6110200002 41

A6110100413 38

A6110200001 40

A6110200000 39

A6110200003 42

A6110300000

…………………………………………………….Specifikáció 3.

43

–

48

47

A6110300001

f ge

– –

–

– –

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

A6110300002

–

A6110300003

44

45

46

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 3. …………………………………………………….



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

havi díj

havi díj

havi díj

Vezetékes műsorelosztás (TESZOR'15 5 számjegy) –

Specifikáció 1.………………………………………. havi díj

havi díj

havi díj

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 3. …………………………………………………….

64

63

62

61

60

59

Specifikáció 3.

58

……………………………………………………. A6110500003 56

57

A6110400003 52

A6110500002 55

53 – –

A6110500001 54

A6110400002 51

A6110400001

h

Internet- hozzáférés (TESZOR'15 5 számjegy) A6110400000 49 – –

a b c e f g

mérték-
egység

Kibocsá tás i egységár Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

Specifikáció 2. …………………………………………………….

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

50

A6110500000



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/SMS

Ft/MMS

–

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A6120100206

A6120100202

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

– –

– –

– –

h

– –

f ge

Üzemeltetői szolgáltatás 5. specifikáció…………………………….. A6120200005 80

75

79

–

76

A6120200002

A6120200004

A6120100205 73

74

A6120200003

77

78

A6120200000

A6120200001

70

A6120100204 72

A6120100203 71

A6120100100 67

A6120100000 66

A6120100201 69

A6120100200 68

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lésmegnevezése kódja

SMS küldés díja Ft/SMS

MMS küldés díja Ft/MMS
Vezeték nélküli távközlési közvetítő szolgáltatás (TESZOR'15 5 
számjegy)

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

a b c

A6120000000 65VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

Mobiltelefon-szolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy)

Havi előfizetői díj/ügyfél

Mobil hívás díja összesen

Mobil-vezetékes hívás díja

Saját hálózaton belüli hívás díja

Üzemeltetői szolgáltatás 3. specifikáció……………………………..

Üzemeltetői szolgáltatás 4. specifikáció……………………………..

Más mobilhálózatba történő hívás díja

Nemzetközi hívás díja

Üzemeltetői szolgáltatás 1. specifikáció……………………………..

Üzemeltetői szolgáltatás 2. specifikáció……………………………..



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

Ft/kbyte

Ft/kbyte

Vezeték nélküli internet-elérés (TESZOR '15 5 számjegy) –

–

–

–

–Vezeték nélküli műsorelosztás (TESZOR'15 5 számjegy)

A6120300002

A6120410000

A6120420002

A6120490000

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2.

A6120500000

Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton  (TESZOR'15 
6 számjegy)

mérték-
egység

83

A6120300001

a b c

A6120300000 81

Egyéb adatforgalmi szolgáltatás 2. specifikáció………………………

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lésmegnevezése

Egyéb adatforgalmi szolgáltatás 1. 

kódja

Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton (TESZOR'15 5 
számjegy)

fe

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév
h

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Kibocsá tás i egységár

g

90

91

95

–

–

A6120500001

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 1. …………………………………………………….

A6120500002 96

– –

– –

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

–

92

93

94

A6120490001

A6120490002

–

Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton (TESZOR'15 6 
számjegy) A6120420000 88

Specifikáció 2. …………………………………………………….

…………………………………………………….

– –

specifikáció………………………

A6120410001 86

A6120410002

84

82

85

A6120400000

–

89

87

A6120420001

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy)

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

– –

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

h

–

– –

– –

112

Specifikáció 5. …………………………………………………....

111

Specifikáció 4. …………………………………………………....

101

108

109

110

A6130200005

A6130200004

A6130200002 106

107A6130200003

megnevezése

98

105

A6130100004 102

A6130200000 104

A6130100005 103

A6130100002

A6130000000

A6130200001

Specifikáció 4.

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

A6130100003

Műholdas műsorelosztás (TESZOR'15 6 számjegy)

A6130100000

tárgy- 
negyedév

c

Specifikáció 5. …………………………………………………....

100

A6130100001 99

f ge

…………………………………………………....

Specifikáció 2. …………………………………………………....

Műholdas távközlés,  kivéve: műholdas műsorelosztás (TESZOR'15 
6 számjegy)

Specifikáció 1.

ba

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy) 97

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

…………………………………………………....

Specifikáció 3. …………………………………………………....

Specifikáció 2. …………………………………………………....

…………………………………………………....

Specifikáció 1. …………………………………………………....

Specifikáció 3.



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

…………………………………………………....Specifikáció 3.

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

115

A6190100000 114

120

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
tárgy- 

negyedév
a b

megnevezése

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

c hf

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

Specifikáció 1.

–

A6190100005 119

A6190000000 113

A6190100003 117

A6190100002 116

A6190100001

118

122

123

127

126

128

ge

– –

0,00 0

–

–

– –

0,00

124

125

Specifikáció 4.

Specifikáció 5.

121

A6190100004

A6199999999

EGYÉB TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

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

Technikai összesen

…………………………………………………....

…………………………………………………....

Egyéb távközlés (TESZOR'15 6 számjegy)

…………………………………………………....

…………………………………………………....Specifikáció 2.



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

–

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

–

havi díj

havi díj

havi díj

Belföldi távolsági III

Mobil

Nemzetközi

Internet

Forgalmi díj

Helyi, helyközi I

B6110100113

B6110100121 13

–12

B6110100115

B6110100114

–

ISDN2 14

Analóg fővonal

Helyközi II

Előfizetői hozzáférés havidíj

–

15

B6110000000 2

B6110100116 11

B6110100120

16

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

– –

–

–

–

–

h

–

f ge

–

B6110100122

B6110100123ISDN30

8

10

9

5

B6110100100 4

B6110100112 7

B6110100111 6

B6110100110

Kapcsolt vonali hangátvitel

B6110100000 3

a b c

TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 2 számjegy) B6100000000 1

Adat- és üzenetátviteli szolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy)

VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)
megnevezése

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

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



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

havi díj

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mérték-
egység

Kibocsá tás i egységár

c e f g

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

h

Kiskereskedelmi  ADSL szolgáltatás B6110100130 15 – –

a b

ADSL előfizetői szolgáltatás havi díj B6110100131 16

20 – –

B6110100211 21

Menedzselt bérelt vonali szolgáltatás B6110100200 19 – –

Havi díj B6110100210

Belföldi összeköttetés havi díj B6110100212 22

Előfizetői szolgáltatás havi díj

Nemzetközi féláramkör havi díj B6110100213 23

Kiskereskedelmi IP szolgáltatás B6110100300 25 – –

Kiegészítő szolgáltatás havi díj B6110100214 24

– –Havi díj B6110100310 26

ADSL hozzáférés havi díj B6110100312 28

ISDN hozzáférés havi díj B6110100311 27

SHDL hozzáférés havi díj B6110100313 29

Dial Up hozzáférés havi díj B6110100314 30

Bérelt vonali port havi díj B6110100315 31

Integrált hang-adat szolgáltatás havi díj B6110100316 32



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

havi díj

–

–

havi díj

havi díj

havi díj

–

–

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mérték-
egység

Kibocsá tás i egységár Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

a b c e f g

34 – –

h

Bérelt vonali hozzáférés havi díj B6110100317 33

Havi díj B6110100410 35 – –

 IP szolgáltatás B6110100400

Opcionális eszközök havi díj B6110100411 36

38

IP SEC hozzáférés havi díj B6110100412 37

Vezetékes távközlési közvetítő szolgáltatás (TESZOR'15 6 
számjegy) B6110200000 39 – –

ISDN backup havi díj B6110100413

Specifikáció 1. ……………………………………………………. B6110200001 40

Specifikáció 2. ……………………………………………………. BA6110200002 41

Adatátvitel vezetékes távközlő hálózaton (TESZOR'15 6 számjegy) B6110300000 43 – –

Specifikáció 3. …………………………………………………….

B6110300001 44

B6110200003 42

B6110300002 45

47

B6110300003 46

48

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 3. …………………………………………………….



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

havi díj

havi díj

havi díj

Vezetékes műsorelosztás (TESZOR'15 5 számjegy) –

Specifikáció 1.………………………………………. havi díj

havi díj

havi díj

60

61

62

– –

64

58

59

63

57

B6110500001 54

B6110500003 56

B6110500002 55

51

B6110400001 50

B6110500000 53

B6110400003 52

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)
ge

B6110400000 49 – –

f

tárgy- 
negyedévkódja

Specifikáció 3. …………………………………………………….

Specifikáció 2.

a

B6110400002

Internet- hozzáférés (TESZOR'15 5 számjegy)

…………………………………………………….

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

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

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

…………………………………………………….

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 3.

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kibocsá tás i egységár

hb

megnevezése

mérték-
egység

c

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/perc

Ft/SMS

Ft/MMS

–

Üzemeltetői szolgáltatás 3. specifikáció……………………………..

Üzemeltetői szolgáltatás 4. specifikáció……………………………..

Üzemeltetői szolgáltatás 1. specifikáció……………………………..

Üzemeltetői szolgáltatás 2. specifikáció……………………………..

Vezeték nélküli távközlési üzemeltetői szolgáltatás (TESZOR'15 5 
számjegy)

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

a b c

B6120000000 65

Mobil-vezetékes hívás díja

Saját hálózaton belüli hívás díja

SMS küldés díja Ft/SMS

MMS küldés díja Ft/MMS

Más mobilhálózatba történő hívás díja

Nemzetközi hívás díja

VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

Mobiltelefon-szolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy)

Mobil hívás díja összesen

B6120100000

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév

B6120100100 67

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lésmegnevezése kódja

Havi előfizetői díj/ügyfél

66

70

B6120100204 72

B6120100203 71

B6120100201 69

B6120100200 68

B6120200002

B6120200004

B6120100205 73

74

B6120200003

77

78

B6120200000

B6120200001

75

79

–

76

Üzemeltetői szolgáltatás 5. specifikáció…………………………….. B6120200005 80

h

– –

f ge

– –

– –

– –

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

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

B6120100206

B6120100202

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

Ft/kbyte

Ft/kbyte

Vezeték nélküli internet-elérés (TESZOR '15 5 számjegy) –

–

–

–

–

Egyéb adatforgalmi szolgáltatás 2. specifikáció………………………

Egyéb adatforgalmi szolgáltatás 1. specifikáció………………………

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Egyéb vezeték nélküli internet szolgáltatás (TESZOR'15 5 
számjegy)

Keskenysávú internet-elérés vezeték nélküli hálózaton  
(TESZOR'15 6 számjegy)

Szélessávú internet-elérés vezeték nélküli hálózaton (TESZOR'15 6 
számjegy)

Specifikáció 1.

Specifikáció 2. …………………………………………………….

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

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

–

g

– –

–

92

93

94

B6120490001

B6120490002

–

–

–

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–

– –

– –

B6120500002 96

B6120500001

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 1. …………………………………………………….

…………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

Specifikáció 1. …………………………………………………….

Specifikáció 2. …………………………………………………….

B6120420001

90

91

95

B6120420002

B6120490000

B6120500000

B6120410001 86

B6120420000 88

B6120410002 87

fe

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév
tárgy- 

negyedév
h

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lésmegnevezése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

Kibocsá tás i egységármérték-
egységkódja

Vezeték nélküli műsorelosztás (TESZOR'15 5 számjegy)

B6120300002 83

B6120300001

B6120410000 85

B6120400000 84

82

89

a b c

Adatátviteli szolgáltatás (TESZOR'15 5 számjegy) B6120300000 81



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

Specifikáció 5. …………………………………………………....

MŰHOLDAS TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

Specifikáció 3. …………………………………………………....

Specifikáció 4. …………………………………………………....

Specifikáció 3. …………………………………………………....

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Specifikáció 2. …………………………………………………....

Műholdas távközlés,  kivéve: műholdas műsorelosztás (TESZOR'15 
6 számjegy)

Specifikáció 1. …………………………………………………....

Specifikáció 2. …………………………………………………....

Specifikáció 5. …………………………………………………....

Műholdas műsorelosztás (TESZOR'15 6 számjegy)

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

…………………………………………………....

c

B6130100000 98

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
tárgy- 

negyedév

Specifikáció 1. …………………………………………………....

b

megnevezése

a

B6130000000

B6130200001

Specifikáció 4.

hf ge

97

B6130100003 101

100

B6130100001 99

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

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

105

B6130100004 102

B6130200000 104

B6130100005 103

B6130100002

B6130200002 106

107B6130200003

111

108

109

110

B6130200005

B6130200004

112

– –

– –

–

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

–



A gazdasági sze rveze t ada ta i:
statisztikai főtevékenység megyekód

2018. negyedév

d

–

–

–

–

Specifikáció 4.

Specifikáció 5.

EGYÉB TÁVKÖZLÉS (TESZOR'15 4 számjegy)

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

Technikai összesen

…………………………………………………....

…………………………………………………....

Egyéb távközlés (TESZOR'15 6 számjegy)

…………………………………………………....

– –

ge

– –

f

– –

–

128

122

124

125

119

123

127

126

114

121

B6190100004 118

B6199999999 120

B6190100005

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági)

2017-ben (ezer Ft)

B6190000000 113

B6190100003 117

B6190100002 116

B6190100001 115

B6190100000

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
tárgy- 

negyedév
a b

megnevezése

Kibocsá tás i egységármérték-
egység

c h

előző 
negyedév

…………………………………………………....

Specifikáció 1.

Specifikáció 2.

Specifikáció 3.

…………………………………………………....

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
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