
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 8. nap 

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

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

2020. negyedév

Adatszolgáltatók: 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 Adatfelvételi 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.

#####

város
község

út,
utca,
tér

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül 

(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

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

Köszönjük az együttműködésüket!

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201);  A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);  
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203);  Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE
Információtechnológiai szolgáltatás

  perc

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml


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

2020. negyedév

d

−

−

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

Ft / nap

Ft / nap

 - projektmenedzser napidíja (1) A6201120101 15

 - senior programozó napidíja (1) A6201120102 16

törzsszám

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2)

−13

14

IT- hálózat rendszer tervezése, fejlesztése (TESZOR'15 6 számjegy)

Rendszerelemzés, -programozás

A6201120000

A6201120100

−

− −

h

− −

f g

− −

A6201110201 12

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) A6201110107 11

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6201110104 8

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) A6201110106 10

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6201110105 9

 - junior programozó napidíja (1) A6201110103 7

Szoftverfejlesztés és/vagy implementálás és/vagy csomagolt 
szoftver testre szabása A6201110100 4

 - senior programozó napidíja (1) A6201110102 6

 - projektmenedzser napidíja (1) A6201110101 5

b c

Információtechnológiai szolgáltatás (TESZOR'15 2 számjegy) A6200000000 1

IT- alkalmazás tervezés, fejlesztés (TESZOR'15 6 számjegy) A6201110000 3

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS (TESZOR'15 4 számjegy) A6201000000 2

ea

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

 - szoftver/1 (név: Ft / licenc

 - szoftver/2 (név: Ft / licenc

−

 - szoftver/1 (név: Ft / licenc

 - szoftver/2 (név: Ft / licenc

−

−

Ft / nap

Ft / nap

− −

26

27

A6201290001

A6201290002
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZAKTANÁCSADÁS (TESZOR'15 4 
számjegy)

Hardver rendszerek integrációjával kapcsolatos szaktanácsadás

Egyéb szoftver eredeti példány (TESZOR'15 6 számjegy) A6201290000 25

A6202000000 28

A6201210001

A6201210002

Játékszoftver eredeti példány (TESZOR'15 6 számjegy) A6201210000 22

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

 - junior programozó napidíja (1) A6201120103 17

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6201120104 18

ea b c

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) A6201120106 20

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6201120105 19

A6202100100 30

Hardver-szaktanácsadás (TESZOR'15 6 számjegy) A6202100000 29

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202100102 32

 - projektmenedzser napidíja (1) A6202100101 31

hf g

− −

−−

−

törzsszám

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) A6201120107 21

23

24

−



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

39

40

 - junior technikus napidíja (1) A6202100107 37

törzsszám

 - senior technikus napidíja (1)

− −

hf g

Rendszer (hardver és szoftver) integrációjával kapcsolatos 
szaktanácsadás A6202200100 48

Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás (TESZOR'15 6 számjegy) A6202200000 47

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) A6202100301 46

 - junior technikus napidíja (1) A6202100207 45

36

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) A6202100105 35

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) A6202100104 34

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202100103 33

tárgy- 
negyedév

IT biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás A6202100200 38

ea b c

A6202100106

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

 - projektmenedzser napidíja (1)

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1)

A6202100201

A6202100202

 - senior technikus napidíja (1)

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202100203

A6202100204

A6202100205

41

A6202100206 44

42

43

 - senior mérnök/architekt napidíja (1)

 - junior mérnök/architekt napidíja (1)



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft/modell-termék

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202300105

A6202300104

 - senior technikus napidíja (1) A6202300108 62

Szoftver support modell-ára (4)

 - junior technikus napidíja (1) A6202300109 63

A6202300201 64

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) 58

 - junior programozó napidíja (1) A6202300103 57

59

törzsszám

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedévkódjamegnevezése

A6202200102 50

 - projektmenedzser napidíja (1) A6202200101 49

ea b c

 - senior programozó napidíja (1) A6202300102 56

IT- műszaki támogatás (TESZOR'15 6 számjegy) A6202300000 53

 - projektmenedzser napidíja (1) A6202300101 55

Szoftverrendszer felügyelete és támogatás (support) (3)

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) A6202200201 52

A6202300100 54

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202200103 51

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1)

hf g

−−

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) A6202300106 60

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) A6202300107 61



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

−

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) A6202300304 69

SZÁMÍTÓGÉP-ÜZEMELTETÉS (TESZOR'15 4 számjegy) (5)

A6202300301 70

71

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2)

törzsszám

Alkalmazás (pl. vállalatirányításirendszer-modul, ügyviteli 
rendszerek, vírusvédelem) üzemeltetése (havidíj)

Hálózatüzemeltetés (TESZOR'15 6 számjegy)

Infrastruktúra (hardver, hálózat) üzemeltetése (havidíj)

A6203110000 72

A6203000000

A reprezentáns szolgáltatás

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

tárgy- 
negyedév

Sor-
jelö-
léskódja

a b c

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

hf ge

− −

− −

75

A6203110101 74

A6203110100 73

A6203110200 77

A6203110103 76

A6203110102

A6203110201 78

A6203110202 79

A6203110203 80

Hardver rendszer felügyelete és támogatás (support) (3) A6202300300 65

 - projektmenedzser napidíja (1) A6202300301 66

 - senior programozó napidíja (1) A6202300302 67

 - junior programozó napidíja (1) A6202300303 68



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

2020. negyedév

d

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

−

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

−

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

A6203110303 84

Rendszerüzemeltetés (hardverek és szoftverek együtt; havidíj) A6203110300

A6203110302 83

81

A6203110301 82

A6203110304 85

A6203120000 86 −Számítógépes rendszer menedzselése (TESZOR'15 6 számjegy)

Számítógép,periféria telepítése (TESZOR'15 6 számjegy)

 - projektmenedzser napidíja (1)

A6209100000 91

A6209100001 92

−

 - senior mérnök/architekt napidíja (1)

 - junior technikus napidíja (1)

 - senior technikus napidíja (1)

 - junior mérnök/architekt napidíja (1)

A6209100005 96

A6209100003 94

A6209100004 95

törzsszám

A6209000000

87

c

előző 
negyedév

−

89

90 −

hf g

−

EGYÉB INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 
(TESZOR'15 4 számjegy)

−

A6203120001

e

A6209100002 93

A6203120002 88

A6203120003

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység tárgy- 

negyedév
a b

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja



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

2020. negyedév

d

Ft / óra

Ft / óra

−

Ft / óra

 - adatmentés… MB-os (0-1 GB tartományban) flash memóriából (8) Ft / db

Ft / db

Ft/modell-termék

Ft/név

Ft/név

Ft/név

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/név

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/név

Rendelkezésre állás heti 5x8 óra (óradíj) (1)

Rendelkezésre állás heti 7x24 óra (óradíj) (1)

97A6209100006

A6209100007 98

112

109

− −99

100

101

Számítástechnikai berendezés (pl. szerver, hálózat, folyamat) 
működésének auditálása, dokumentálása vagy felmérése, 

107

A6209200400

A6209200402

106

a b

102

ge

Adatmentés: ügyfél adatainak kinyerése sérült vagy instabil 
adathordozóról 

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

A6209200401 111

Sor-
jelö-
léskódja

Vevőszolgálati tanácsadás (help desk) szoftver, hardver, vagy ezek 
együttese használatához, vagy problémamegoldáshoz

 - adatmentés 1 db DVD-ről

előző 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

f

A6209200000

Egyéb számítástechnikai szakértés

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás 
(TESZOR'15 6 számjegy)

A6209200100

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

h

A6209200300

A6209200200

105

A6209200201 103

104A6209200202

 - adatmentés 1 db mágneslemezről (winchesterről): modellár (9) A6209200203

c

mértékegység
Kibocsátási egységár

Üzleti megoldásokkal (ERP, CRM, HR-, marketing-, banki rendszerek 
stb.) kapcsolatos tanácsadás (óradíj) (1) A6209200101

törzsszám

megnevezése

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)
tárgy- 

negyedév

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

A6209200301

A6209200302

A6209200303

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító:

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító:

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító:

108

110



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

2020. negyedév

d

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/név

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap
Ft/eset v. 
Ft/időszak

Máshová nem sorolt IT-jellegű támogató szolgáltatás A6209200500 114

A6209200503 117

 - senior mérnök/architekt napidíja (1)

A6209200501 115

A6209200403 113

A6209200502 116

 - senior technikus napidíja (1) A6209200504

 - junior mérnök/architekt napidíja (1)

 - projektmenedzser napidíja (1)

A6209200505 - junior technikus napidíja (1)

122

121

124

128

127

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

123

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) A6209200701 120

hf g

119

118

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

a b e

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

törzsszám

előző 
negyedév

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

c

kódjamegnevezése

125

126

Kibocsátási egységár
mértékegység



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

2020. negyedév

d

−

−

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

Ft / nap

Ft / nap

a h

− −

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

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

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

IT alkalmazás tervezés, fejlesztés (TESZOR'15 6 számjegy) B6201110000

előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

SZÁMÍTÓGÉPES PROGRAMOZÁS (TESZOR'15 4 számjegy) B6201000000 2

B6201110102 6

b c

Információ-technológiai szolgáltatás (TESZOR'15 2 számjegy) B6200000000 1

 - projektmenedzser napidíja (1) B6201110101 5

B6201110105 9

3
Szoftverfejlesztés és/vagy implementálás és/vagy csomagolt 
szoftver testre szabása B6201110100 4

 - junior programozó napidíja (1) B6201110103 7

 - senior programozó napidíja (1)

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) B6201110107 11

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6201110104 8

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6201110106 10

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1)

f g

− −

e

− −

törzsszám

IT hálózat rendszer tervezése, fejlesztése (TESZOR'15 6 számjegy) B6201120000

B6201120100Rendszerelemzés, -programozás

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) B6201110201

15

13

14

12

 - projektmenedzser napidíja (1) B6201120101

−−

 - senior programozó napidíja (1) B6201120102 16



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

 - szoftver/1 (név: Ft / licenc

 - szoftver/2 (név: Ft / licenc

−

 - szoftver/1 (név: Ft / licenc

 - szoftver/2 (név: Ft / licenc

−

−

Ft / nap

Ft / nap

24

− −

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) B6201120107 21

törzsszám

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1)

− −

−−

hf g

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202100102 32

 - projektmenedzser napidíja (1) B6202100101 31

B6202100100 30

Hardver-szaktanácsadás (TESZOR'15 6 számjegy) B6202100000 29

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6201120106 20

B6201210001

B6201210002

B6201120105 19

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6201120104 18

ea b c

tárgy- 
negyedév

Játékszoftver eredeti példány (TESZOR'15 6 számjegy) B6201210000 22

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

 - junior programozó napidíja (1) B6201120103 17

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

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

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

Egyéb szoftver eredeti példány (TESZOR'15 6 számjegy) B6201290000 25

B6202000000 28

23

26

27

B6201290001

B6201290002
INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI-SZAKTANÁCSADÁS (TESZOR'15 4 
számjegy)

Hardver rendszerek integrációjával kapcsolatos szaktanácsadás

− −



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

42

43

 - senior mérnök/architekt napidíja (1)

 - junior mérnök/architekt napidíja (1)

B6202100204

B6202100205

 - senior technikus napidíja (1)

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202100203 41

B6202100206 44

 - projektmenedzser napidíja (1)

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1)

B6202100201

B6202100202

IT biztonsággal kapcsolatos szaktanácsadás B6202100200 38

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

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

megnevezése

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
léskódja

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202100103 33

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6202100104 34

ea b c

 - senior technikus napidíja (1) B6202100106 36

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) B6202100105 35

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) B6202100301 46

 - junior technikus napidíja (1) B6202100207 45

Rendszer (hardver és szoftver) integrációjával kapcsolatos 
szaktanácsadás B6202200100 48

Rendszer- és szoftver-szaktanácsadás (TESZOR'15 6 számjegy) B6202200000 47

hf g

− −

törzsszám

 - junior technikus napidíja (1) B6202100107 37

39

40



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft/modell-termékSzoftver support modell-ára (4)

62

Nyilvánta rtá s i szám: 2130

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

tárgy- 
negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)előző 
negyedév

−−

hf g

 - senior programozó napidíja (1) B6202300102 56

IT műszaki támogatás (TESZOR'15 6 számjegy) B6202300000 53

 - projektmenedzser napidíja (1) B6202300101 55

Szoftverrendszer felügyelete és támogatás (support) (3)

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) B6202200201 52

B6202300100 54

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202200103 51

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202200102 50

 - projektmenedzser napidíja (1) B6202200101 49

ea b c

törzsszám

Kibocsátási egységár
mértékegység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)kódjamegnevezése

59

 - junior programozó napidíja (1) B6202300103

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) 58

63

B6202300201 64

 - junior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202300105

B6202300104

B6202300107 61

 - senior technikus napidíja (1) B6202300108

 - junior technikus napidíja (1) B6202300109

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6202300106

 - junior mérnök/architekt napidíja (1)

60

57



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

2020. negyedév

d

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

−

−

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hóB6203110203 80

B6203110202 79

B6203110201 78

Alkalmazás (pl. vállalatirányításirendszer-modul, ügyviteli 
rendszerek, vírusvédelem) üzemeltetése (havidíj) B6203110200 77

B6203110103 76

B6203110102 75

Hálózatüzemeltetés (TESZOR'15 6 számjegy) B6203110000

B6203110101 74

Infrastruktúra (hardver, hálózat) üzemeltetése (havidíj) B6203110100 73

SZÁMÍTÓGÉP-ÜZEMELTETÉS (TESZOR'15 4 számjegy) (5) B6203000000 71 − −

72 − −

 - junior programozó napidíja (1) B6202300303

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) B6202300301 70

 - senior elemző/tanácsadó napidíja (1) B6202300304 69

 - senior programozó napidíja (1) B6202300302 67

68

a b

 - projektmenedzser napidíja (1) B6202300301 66

Hardver rendszer felügyelete és támogatás (support) (3) B6202300300 65

c e f g

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

h

megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mértékegység
Kibocsátási egységár

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



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

2020. negyedév

d

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

−

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/hó

−

−

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap - junior technikus napidíja (1) B6209100005 96

 - senior technikus napidíja (1) B6209100004 95

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) B6209100003 94

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6209100002 93

 - projektmenedzser napidíja (1) B6209100001 92

Számítógép,periféria telepítése (TESZOR'15 6 számjegy) B6209100000 91 − −

EGYÉB INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 
(TESZOR'15 4 számjegy) B6209000000 90 − −

B6203120003 89

B6203120002 88

B6203120001 87

B6203110303

Számítógépes rendszer menedzselése (TESZOR'15 6 számjegy) B6203120000 86 − −

B6203110304 85

B6203110302 83

84

a b

B6203110301 82

Rendszerüzemeltetés (hardverek és szoftverek együtt; havidíj) B6203110300 81

c e f g

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

h

megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mértékegység
Kibocsátási egységár

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



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

2020. negyedév

d

Ft / óra

Ft / óra

−

Ft / óra

 - adatmentés… MB-os (0-1 GB tartományban) flash memóriából (8) Ft / db

Ft / db

Ft/modell-termék

Ft/név

Ft/név

Ft/név

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/név

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/névB6209200402 112

B6209200401 111

Számítástechnikai berendezés (pl. szerver, hálózat, folyamat) 
működésének auditálása, dokumentálása vagy felmérése, B6209200400 110

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: B6209200303 109

 - ügylet/2 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: B6209200302 108

 - ügylet/1 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: B6209200301 107

Vevőszolgálati tanácsadás (help desk) szoftver, hardver, vagy ezek 
együttese használatához, vagy problémamegoldáshoz B6209200300 106

 - adatmentés 1 db mágneslemezről (winchesterről): modellár (9) B6209200203 105

 - adatmentés 1 db DVD-ről B6209200202 104

B6209200201 103

Egyéb számítástechnikai szakértés B6209200100

Adatmentés: ügyfél adatainak kinyerése sérült vagy instabil 
adathordozóról B6209200200 102

Üzleti megoldásokkal (ERP, CRM, HR-, marketing-, banki rendszerek 
stb.) kapcsolatos tanácsadás (óradíj) (1) B6209200101 101

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás 
(TESZOR'15 6 számjegy) B6209200000 99 − −

100

a b

Rendelkezésre állás heti 7x24 óra (óradíj) (1) B6209100007 98

Rendelkezésre állás heti 5x8 óra (óradíj) (1) B6209100006 97

c e f g

Szolgáltatások 
éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 
indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

h

megnevezése kódja előző 
negyedév

tárgy- 
negyedév

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

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mértékegység
Kibocsátási egységár

Nyilvánta rtá s i szám: 2130
törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



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

2020. negyedév

d

 - ügylet/3 (belső ügyfél-, vagy szerződésazonosító: ) (7) Ft/név

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap

Ft / nap
Ft/eset v. 
Ft/időszak

128

127

126

125

124

123

122

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 
reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)! 121

Kiszállási díj (azonos viszonylatra vonatkoztatva) (2) B6209200701 120

 - junior technikus napidíja (1) B6209200505 119

 - senior technikus napidíja (1) B6209200504 118

 - junior mérnök/architekt napidíja (1) B6209200503 117

 - senior mérnök/architekt napidíja (1) B6209200502 116

 - projektmenedzser napidíja (1) B6209200501 115

Máshová nem sorolt IT-jellegű támogató szolgáltatás B6209200500 114

h

B6209200403 113

a b c e f g

A reprezentáns szolgáltatás Sor-
jelö-
lés

mértékegység
Kibocsátási egységár Szolgáltatások 

éves árbevétele 
(nem lakossági) 

2019-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

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