
1 

 

MÓDSZERTANI SEGÉDLET 
 
 
2013. I. negyedévtől az OSAP 1470 ny. számú Nemzetközi üzleti és szállítási szolgáltatások 
című adatgyűjtés tartalma módosult. Új szolgáltatásfajták (EBOPS-kódok) kerültek 
bevezetésre, egyes EBOPS-kódok megszűntek, illetve több új kódra váltak szét, míg több 
jelenlegi EBOPS-kód tartalma megváltozott. 
 
A Módszertani segédlet technikai segítséget nyújt: pontokba szedi a legfontosabb 
változásokat, valamint tartalmaz egy összefoglaló ábrát a régi és az új EBOPS-kódokról. 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az adat-összeállításra vonatkozó részletes leírásokat a Kitöltési 
útmutatóban találják! 
 
Kérjük továbbá, hogy a nemzetközi szervezetekkel folytatott szolgáltatás-ügyletek esetén 
partnerországként a Kitöltési útmutató Országkódlistájában található nemzetközi szervezetek 
intézménykódjait tüntessék fel. 
 
A kitöltés során kérjük, olvassák el figyelmesen Módszertani segédletet és a Kitöltési 
útmutató vonatkozó részeit, kérdés esetén pedig forduljanak kollégáinkhoz az alábbi 
telefonszámon: 06/1/880-8960/3-as gomb. 
 
 

Új EBOPS-kódok 

EBOPS-kód Szolgáltatásfajták megnevezése 
233 Csővezetékes szállítás 
234 Villamosenergia-átvitel 
958 Postai szolgáltatás 
959 Futárszolgálat 
244 Életbiztosítások 
248 Nyugdíjalapok 
252 Standardizált garanciavállalás 
876 Egyedi és nem egyedi kutatás-fejlesztési szolgáltatásnyújtás 
878 Egyéb, máshová nem sorolt kutatás-fejlesztési szolgáltatás 
881 Építészeti szolgáltatások 
882 Mérnöki szolgáltatások 
883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 
893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 
898 Szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos 

szolgáltatások 
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Megszűnő EBOPS-kódok 

EBOPS-kód Szolgáltatásfajták megnevezése 
231 Csővezetékes szállítás és villamosenergia-átvitel 
246 Postai és futárszolgálat 
254 Életbiztosítások és nyugdíjalapok 
279 Kutatás-fejlesztési szolgáltatások 
280 Mérnöki, műszaki (építészeti, tervezési és egyéb) szolgáltatások 
285 Vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások 
891 Franchise- és hasonló jogok 
892 Egyéb szerzői és licencdíjak 

 
Változó megnevezésű és adattartalmú EBOPS-kódok 

EBOPS-kód Szolgáltatásfajták megnevezése 
001 Javítási és karbantartási szolgáltatások 
284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki 

szolgáltatások 
897 Egyéb személyes szolgáltatások 

 
 

Változó adattartalmú EBOPS-kódok 

EBOPS-kód Szolgáltatásfajták megnevezése 
209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, 

egyéb) 
213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 
222 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, 

egyéb) 
226 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, 

egyéb) 
230 Belvízi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, 

egyéb) 
250 Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 
251 Belföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 
257 Passzív viszontbiztosítás 
259 Aktív viszontbiztosítás 
260 Pénzügyi szolgáltatások 
263 Számítástechnikai szolgáltatások 
272 Operatív lízing 
277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 
288 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások 
270 Reexport 
002 Külső gyártás 
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I. ÚJ EBOPS-KÓDOK 
 
A. Új EBOPS-kódok, eddig fel nem mért adattartalommal 
 
1. Standardizált (egységesített) garanciavállalás (EBOPS 252, ld. kitöltési útmutató 11. 
o.) 
A standardizált garanciák kategória új elem, az OSAP 1470 adatgyűjtés keretein belül eddig 
nem került felmérésre. 
 
 
B. Megszűnő EBOPS-kódok, amelyek adattartalma több új EBOPS-kódra válik szét 
 
1. Csővezetékes szállítás, villamosenergia-átvitel (ld. kitöltési útmutató 8-9. o.) 
A korábban Csővezetékes szállítás és villamosenergia-átvitel kódon (EBOPS 231) jelentett 
adatot 2013. I. negyedévtől a végzett/igénybe vett tevékenységnek megfelelően külön, a 
Csővezetékes szállítás (EBOPS 233) vagy a Villamosenergia-átvitel (EBOPS 234) kódon kell 
jelenteni. 
 
2. Postai szolgáltatás, futárszolgálat (ld. kitöltési útmutató 9. o.) 
A korábban Postai és futárszolgálat kódon (EBOPS 246) jelentett adatot 2013. I. negyedévtől 
a végzett/igénybe vett tevékenységnek megfelelően külön, a Postai szolgáltatás (EBOPS 958) 
vagy a Futárszolgálat (EBOPS 959) kódon kell jelenteni. 
 
3. Életbiztosítások, nyugdíjalapok (ld. kitöltési útmutató 11. o.) 
A korábban Életbiztosítások és nyugdíjalapok kódon (EBOPS 254) jelentett adatot 2013. I. 
negyedévtől a végzett/igénybe vett tevékenységnek megfelelően külön, az Életbiztosítások 
(EBOPS 244) vagy a Nyugdíjalapok (EBOPS 248) kódon kell jelenteni. 
 
4. Egyedi és nem egyedi kutatás-fejlesztési szolgáltatásnyújtás; Egyéb, máshová nem 
sorolt kutatás-fejlesztési szolgáltatás (ld. kitöltési útmutató 15-16. o.) 

A korábbi Kutatás-fejlesztési szolgáltatások kód (EBOPS 279) megszűnik. Helyette a K+F 
szolgáltatások értékét két új kódra megbontva kell jelenteni: 

- Egyedi és nem egyedi kutatás-fejlesztési szolgáltatásnyújtás (EBOPS 876): az új 
termékek fejlesztéséhez szükséges kutatási tevékenység. 

- Egyéb, máshová nem sorolt kutatás-fejlesztési szolgáltatás (EBOPS 878): tesztelés, 
próbaüzem, prototípus fejlesztési célú tesztelése, stb. 

 
5. Mérnöki, műszaki (építészeti, tervezési és egyéb) szolgáltatások (ld. kitöltési útmutató 
18. o.) 
A korábban Mérnöki, műszaki (építészeti, tervezési és egyéb) szolgáltatások kódon (EBOPS 
280) jelentett adatot 2013. I. negyedévtől a végzett/igénybe vett tevékenységnek megfelelően 
három különböző kódon kell jelenteni: 

- Építészeti szolgáltatások (EBOPS 881) 
- Mérnöki szolgáltatások (EBOPS 882) 
- Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások (EBOPS 883). 
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6. Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak (EBOPS 893, ld. kitöltési 
útmutató 14. o.) 
A korábbi Franchise- és hasonló jogok (EBOPS 891), valamint az Egyéb szerzői és 
licencdíjak (EBOPS 892) kódok helyett kerül bevezetésre egységesen a Szellemi tulajdon 
használatáért kapott/fizetett díjak (EBOPS 893). 

Tartalma bővül az alábbiakkal: 
- szoftverek és audiovizuális termékek másolásáért, terjesztéséért fizetett licencdíjak 

(eddig: Számítástechnikai szolgáltatások, EBOPS 263 / Audiovizuális szolgáltatások, 
EBOPS 288). 

- kutatás-fejlesztési, illetve marketing tevékenységből származó szellemi tulajdon (pl. 
szabadalom, franchise) használatáért, felhasználásáért fizetett licencdíjak. 

Nem tartozik ide: 
A szoftverek és audiovizuális termékek használatáért fizetett licencdíjakat 2013-tól a 
Számítástechnikai szolgáltatások (EBOPS 263), illetve az Audiovizuális szolgáltatások 
(EBOPS 288) kódon kell jelenteni (eddig: Egyéb szerzői és licencdíjak, EBOPS 892). 
 
7. Szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 
(EBOPS 898, ld. kitöltési útmutató 20. o.) 
A korábban Egyéb, személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások kódon (EBOPS 
897) jelentett tevékenységek egy része 2013. I. negyedévtől új kód (Szabadidős 
tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások kód, EBOPS 898) alá 
fog tartozni. Az átsorolandó tevékenységek: 

- múzeumokkal, állat- és botanikai kertekkel, 
- kulturális, sport- és rekreációs tevékenységgel, pihenéssel, 
- szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások, 
- sportesemények szervezése, 
- sportklubok szolgáltatásai, 
- jegy foglalása szórakoztató és szabadidős eseményekre, egyéb máshová nem sorolt 

foglalás. 
 
 
II. MEGSZŰNŐ EBOPS-KÓD, MELYNEK ADATTARTALMA TÖBB RÉGI EBOPS-
KÓD KÖZÖTT KERÜL SZÉTOSZTÁSRA 
 
1. Vállalatcsoporton belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások (EBOPS 285) 

A korábban e kódon jelentett adatokat a szolgáltatás jellege szerint be kell sorolni a megfelelő 
szolgáltatás-kategóriába. 
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III. VÁLTOZATLAN EBOPS-KÓDOK 
 
A. Változó megnevezés és adattartalom 
 
1. Javítási és karbantartási szolgáltatások (EBOPS 001, ld. kitöltési útmutató 6. o.) 
A Javítási és karbantartási szolgáltatások kód (EBOPS 001) 2013-tól minden javítási és 
karbantartási szolgáltatást tartalmaz (az építési-szerelési és a számítástechnikai javítások 
kivételével), függetlenül attól, hogy a javítási tevékenységet hol végzik (ide kerül az eddig 
Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások kódon (EBOPS 284) 
jelentett minden javítási szolgáltatás is). 
 
2. Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások (EBOPS 284, 
ld. kitöltési útmutató 19. o.) 
Az Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások kód (EBOPS 284) 
2013-tól nem tartalmazza az árumozgással nem járó javítási szolgáltatásokat. Az eddig e 
kódon jelentett javítási szolgáltatások értékét a Javítási és karbantartási szolgáltatások kódon 
(EBOPS 001) kell feltüntetni. 
 
3. Egyéb személyes szolgáltatások (EBOPS 897, ld. kitöltési útmutató 20. o.) 
A korábban Egyéb, személyes, kulturális és szórakoztatási szolgáltatások kód (EBOPS 897) 
megnevezése 2013. I. negyedévtől Egyéb személyes szolgáltatásokra módosul, továbbá az itt 
jelentett tevékenységek egy részét át kell sorolni a Szabadidős tevékenységekkel és kulturális 
örökséggel kapcsolatos szolgáltatások kód (EBOPS 898) alá (ld. III./3. pont). 
 
 
B. Változó adattartalom 
 
1. Szállítást kiegészítő szolgáltatások (ld. kitöltési útmutató 6-8. o.) 
A szállítóeszközök javításának, karbantartásának értékét minden esetben a Javítási és 
karbantartási szolgáltatások kódon (EBOPS 001) kell feltüntetni. 
 
2. Építési-szerelési szolgáltatások (EBOPS 250, 251, ld. kitöltési útmutató 9-10. o.) 
Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások (EBOPS 250) és Belföldön teljesített 
építési-szerelési szolgáltatások (EBOPS 251) esetén nem kell jelenteni a kifizetett 
munkabéreket e kódokon, ha a bérek közvetlenül a munkavállalók részére kerültek kifizetésre. 
 
3. Passzív és aktív viszontbiztosítás (EBOPS 257, 259, ld. kitöltési útmutató 12. o.) 
Az eddigi pénzforgalmi szemlélet helyett az adatokat eredményszemlélet szerint kell 
összeállítani, valamint az adatok számítása során figyelembe kell venni a tartalékváltozások 
értékét is. 
 
4. Pénzügyi szolgáltatások (EBOPS 260, ld. kitöltési útmutató 13. o.) 
Kiegészül a tulajdonosi kapcsolatban lévő rezidens és nem rezidens vállalatok közötti 
szolgáltatás tranzakciók (pl. banki letétkezelés, pénzügyi eszközök kezelése) kapcsán 
keletkező vagy vagyonkezeléssel kapcsolatos adminisztratív költségekkel, valamint a tőzsdei 
ügyletek során felmerült szolgáltatásokkal (pl. jutalékok, számlavezetési díjak, spread). 
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5. Számítástechnikai szolgáltatások (EBOPS 263, ld. kitöltési útmutató 14. o.) 
Tartalma bővül a szoftverhasználatért fizetett licencdíjakkal (eddig: Egyéb szerzői és 
licencdíjak, EBOPS 892), továbbá nem tartoznak ide a szoftverek másolásáért, terjesztéséért 
fizetett licencdíjak, amelyek 2013-tól Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjaknak 
(EBOPS 893) minősülnek. 
 
 
6. Operatív lízing (EBOPS 272, ld. kitöltési útmutató 16. o.) 
Kiegészül a lakó- és egyéb épületek bérlésének bizonyos eseteivel (amennyiben a telek és az 
épület bérleti díja nem különíthető el, és az épület értéke meghaladja a telek értékét, a teljes 
bérleti díjat kell szerepeltetni. Ha a telek értéke a magasabb, a bérleti díjat nem kell az 
adatszolgáltatásban szerepeltetni). 
 
7. Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások (EBOPS 277, ld. kitöltési útmutató 17. o.) 
A tulajdonosi kapcsolatban levő rezidens és nem rezidens vállalatok közötti szolgáltatás-
tranzakciók közül itt kell jelenteni azokat a tételeket, amelyek eddig a Vállalatcsoporton 
belüli, máshová nem sorolt szolgáltatások kódon (EBOPS 285) szerepeltek, és annak 
megszűnésével nem sorolhatóak be más szolgáltatás-kategóriába. 
 
8. Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások (EBOPS 288, ld. kitöltési útmutató 19. o.) 

Tartalma bővül az audiovizuális termékek használatáért fizetett licencdíjakkal (eddig: Egyéb 
szerzői és licencdíjak, EBOPS 892), továbbá nem tartoznak ide az audiovizuális termékek 
másolásáért, terjesztéséért fizetett licencdíjak, amelyek 2013-tól Szellemi tulajdon 
használatáért kapott/fizetett díjaknak (EBOPS 893) minősülnek. 
 
9. Reexport (EBOPS 270, ld. kitöltési útmutató 21. o.) 
A reexporthoz kapcsolódó egyéb, külön felszámított szolgáltatásokat a megfelelő 
szolgáltatástételekhez kell besorolni. 
 
10. Külső gyártás (EBOPS 002, ld. kitöltési útmutató 21. o.) 
A külső gyártáshoz kapcsolódó egyéb, külön felszámított szolgáltatásokat a megfelelő 
szolgáltatástételekhez kell besorolni. 
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Melléklet: Összefoglaló táblázat a változó EBOPS-kódokhoz 
Régi 

EBOPS-
kód 

Régi megnevezés 
Új 

EBOPS-
kód 

Új megnevezés 

001 Árumozgással járó javítási 
szolgáltatások 001 Javítási és karbantartási szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
002 Külső gyártás 002 Külső gyártás (tartalmi változás!) 
003 Bunker üzemanyag 003 Bunker üzemanyag 
207 Tengeri személyszállítás 207 Tengeri személyszállítás 
208 Tengeri áruszállítás 208 Tengeri áruszállítás 

209 Tengeri szállítást kiegészítő 
szolgáltatások 209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
211 Légi személyszállítás 211 Légi személyszállítás 
212 Légi áruszállítás 212 Légi áruszállítás 

213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások 213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások 
(tartalmi változás!) 

218 Űrszállítás 218 Űrszállítás 
220 Vasúti személyszállítás 220 Vasúti személyszállítás 
221 Vasúti áruszállítás 221 Vasúti áruszállítás 

222 Vasúti szállítást kiegészítő 
szolgáltatások 222 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
224 Közúti személyszállítás 224 Közúti személyszállítás 
225 Közúti áruszállítás 225 Közúti áruszállítás 

226 Közúti szállítást kiegészítő 
szolgáltatások 226 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
228 Belvízi személyszállítás 228 Belvízi és folyami személyszállítás 
229 Belvízi áruszállítás 229 Belvízi és folyami áruszállítás 

230 Belvízi szállítást kiegészítő 
szolgáltatások 230 Belvízi szállítást kiegészítő szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások 232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások 

233 Csővezetékes szállítás 231 Csővezetékes szállítás és 
villamosenergia-átvitel 234 Villamosenergia-átvitel 

958 Postai szolgáltatás 246 Postai és futárszolgálat 959 Futárszolgálat 
247 Távközlési szolgáltatások 247 Távközlési szolgáltatások 

250 Külföldön teljesített építési-szerelési 
szolgáltatások 250 Külföldön teljesített építési-szerelési 

szolgáltatások (tartalmi változás!) 

251 Belföldön teljesített építési-szerelési 
szolgáltatások 251 Belföldön teljesített építési-szerelési 

szolgáltatások (tartalmi változás!) 
244 Életbiztosítások 254 Életbiztosítások és nyugdíjalapok 248 Nyugdíjalapok 

- - 252 Standardizált garanciavállalás 
255 Szállítmánybiztosítás 255 Szállítmánybiztosítás 
256 Egyéb közvetlen biztosítás 256 Egyéb közvetlen biztosítás 
257 Passzív viszontbiztosítás 257 Passzív viszontbiztosítás (tartalmi változás!) 

258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó 
kiegészítő szolgáltatások 258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó 

kiegészítő szolgáltatások 
259 Aktív viszontbiztosítás 259 Aktív viszontbiztosítás (tartalmi változás!) 

858 Szállítmánybiztosításhoz kapcsolódó 
kártérítések 858 Szállítmánybiztosításhoz kapcsolódó 

kártérítések 

859 Egyéb közvetlen biztosítással 
összefüggő kártérítések 859 Egyéb közvetlen biztosítással összefüggő 

kártérítések 
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260 Pénzügyi szolgáltatások 260 Pénzügyi szolgáltatások (tartalmi változás!) 

263 Számítástechnikai szolgáltatások 263 Számítástechnikai szolgáltatások (tartalmi 
változás!) 

270 Reexport  270 Reexport 

271 Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó 
szolgáltatások 271 Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó 

szolgáltatások 
272 Operatív lízing 272 Operatív lízing (tartalmi változás!) 
275 Jogi szolgáltatások 275 Jogi szolgáltatások 

276 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgáló és 
adótanácsadói szolgáltatások 276 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és 

adótanácsadói szolgáltatások 

277 Üzletviteli tanácsadás és PR-
szolgáltatások 277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 

278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-
kutatás 278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás 

282 Hulladékkezelés, 
szennyeződésmentesítés 282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés 

283 Mezőgazdasági, bányászati 
szolgáltatások 283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások 

284 

Egyéb (máshova nem sorolt) üzleti, 
szakmai és műszaki szolgáltatások, 
beleértve az árumozgással nem járó 
javításokat is 

284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és 
műszaki szolgáltatások (tartalmi változás!) 

285 Vállalatcsoporton belüli, máshová nem 
sorolt szolgáltatások - - 

288 Audiovizuális és kapcsolódó 
szolgáltatások 288 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások 

(tartalmi változás!) 
876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás 279 Kutatás-fejlesztési szolgáltatások 878 Egyéb, máshová nem sorolt K+F szolgáltatás 
881 Építészeti szolgáltatások 
882 Mérnöki szolgáltatások 280 Mérnöki, műszaki (építészeti, tervezési 

és egyéb) szolgáltatások 883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 
889 Hírügynökségi szolgáltatások 889 Hírügynökségi szolgáltatások 
890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 
891 Franchise és hasonló jogok 
892 Egyéb szerzői és licencdíjak 893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett 

díjak (nem teljes megfeleltetés!) 
895 Oktatási szolgáltatások 895 Oktatási szolgáltatások 
896 Egészségügyi szolgáltatások 896 Egészségügyi szolgáltatások 

897 Egyéb személyes szolgáltatások (tartalmi 
változás!) 897 Egyéb, személyes, kulturális és 

szórakoztatási szolgáltatások 898 Szabadidős tevékenységekkel és kulturális 
örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 

 


