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


A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

–

törzsszám

megnevezése kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

mérték-

egység

hf ge

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

a c

3

–

5

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

Lakótelek adásvétele (TESZOR'15 6 számjegy)

b

2

SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE 

(TESZOR'15 4 számjegy) A6810000000

A6810140001
   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)
   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan1 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

A6810130002

A6810130000

A6810120002

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

A6810140000

A6810130003

A6810130001

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)
Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele  (TESZOR'15 6 

számjegy)

A6810120003 9

10

12

8

–

13

15

14

Nyilvántartási szám: 2130

–

–

–

1
– –

11

A6810110000

Kibocsátási egységár

előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A6810110001

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele 

(TESZOR'15 6 számjegy)
   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

–

A6810110002

A6810120000

A6810110003

4

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

7

6

A6810120001

–

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)
Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan adásvétele 

(TESZOR'15 6 számjegy)

–

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) A6810140001 16



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)
   Ingatlan5 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

a b c

Nem lakótelek adásvétele (TESZOR'15 6 számjegy)

   Ingatlan1 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2)
SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, 

ÜZEMELTETÉSE  (TESZOR'15 4 számjegy)

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(TESZOR'15 6 számjegy)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

törzsszám

megnevezése kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

18

A6810140002

21

20

19A6810150000

   Ingatlan2 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2)

–

A6820110001

A6820110004

A6820110002

A6820110003

A6820110000

28

A6820110005

Nyilvántartási szám: 2130

–

31

30

29

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

hg

előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

17

fe

A6810150003

A6810150001

A6810150002

A6820000000 23

22

A6810140003

– –

– –

24

25

26

27

32



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási szám: 2130

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

mérték-

egység

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
a b c e f g

34
– –

h
Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(TESZOR'15 6 számjegy) A6820120000 33
– –

Iroda / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682501_51_)
A6820125101 35

Iroda, Irodaház / elhelyezkedés / mérekategória
A6820125000

Iroda / Buda központ / mérekat. (682502_51_)
A6820125111 36

38

Iroda / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682503_51_)
A6820125121 37

Iroda / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682505_51_)
A6820125141 39

Iroda / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682504_51_)
A6820125131

Iroda / Pest-többi / mérekat. (682506_51_)
A6820125151 40

42

Iroda / Váci úti irodafolyosó / mérekat. (682507_51_)
A6820125155 41

Iroda / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682519_51_)
A6820125165 43

Iroda / Budapest agglomeráció / mérekat. (682511_51_)
A6820125161

Iroda / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682521_51_)
A6820125171 44

46

Iroda / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682529_51_)
A6820125175 45

Iroda /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682539_51_)
A6820125185 47

Iroda /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682531_51_)
A6820125181

Irodaház / elhelyezkedés / mérekat.  (6825___52_)
A6820125291 48



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Szálloda / elhelyezkedés / mérekat.  (6828___80) 
A6820128001 64

Vendéglátó egység / elhelyezkedés / mérekat. (6826___64_) 
A6820126400 63

Üzlet /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682639_63_)
A6820126385 62

Üzlet /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682631_63_)
A6820126381 61

Üzlet / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682629_63_)
A6820126375 60

Üzlet / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682621_63_)
A6820126371 59

Üzlet / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682619_63_)
A6820126365 58

Üzlet / Budapest agglomeráció / mérekat. (682611_63_)
A6820126361 57

Üzlet / Váci úti Üzletfolyosó / mérekat. (682607_63_)
A6820126355 56

Üzlet / Pest-többi / mérekat. (682606_63_)
A6820126351 55

Üzlet / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682605_63_)
A6820126341 54

Üzlet / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682604_63_)
A6820126331 53

Üzlet / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682603_63_)
A6820126321 52

Üzlet / Buda központ / mérekat. (682602_63_)
A6820126311 51

Üzlet / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682601_63_)
A6820126301 50

– –

h

Üzlet, vendéglátó egység / elhelyezkedés / mérekategória
A6820126000 49

– –

a b c e f g

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)megnevezése kódja
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

mérték-

egység

Kibocsátási egységár

Nyilvántartási szám: 2130

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Egyéb logisztikai egység / elhelyezkedés /  (6827___72__)
A68201272000 80

Parkoló / elhelyezkedés /  (6827__73__)
A68201273000 79

Raktár /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682739_74_)
A6820127185 78

Raktár /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682731_74_)
A6820127181 77

Raktár / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682729_74_)
A6820127175 76

Raktár / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682721_74_)
A6820127171 75

Raktár / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682719_74_)
A6820127165 74

Raktár / Budapest agglomeráció / mérekat. (682711_74_)
A6820127161 73

Raktár / Váci úti Raktárfolyosó / mérekat. (682707_74_)
A6820127155 72

Raktár / Pest-többi / mérekat. (682706_74_)
A6820127151 71

Raktár / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682705_74_)
A6820127141 70

Raktár / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682704_74_)
A6820127131 69

Raktár / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682703_74_)
A6820127121 68

Raktár / Buda központ / mérekat. (682702_74_)
A6820127111 67

Raktár / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682701_74_)
A6820127101 66

– –

h

Raktár, parkoló / elhelyezkedés / mérekategória
A6820127000 65

– –

a b c e f g

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)megnevezése kódja
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

mérték-

egység

Kibocsátási egységár

Nyilvántartási szám: 2130

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

96

Egyéb üzleti ingatlan / elhelyezkedés /  (6828___62__)
A6820126200 95

Ipari egys. /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682939_75_)
A6820127585 94

Ipari egys. /K-Magyarország, régióközp. / mérekat. (682931_75_)
A6820127581 93

Ipari egys. / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682929_75_)
A6820127575 92

Ipari egys. / Ny-Magyarország, régióközp. / mérekat. (682921_75_)
A6820127571 91

Ipari egys. / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682919_75_)
A6820127565 90

Ipari egys. / Budapest agglomeráció / mérekat. (682911_75_)
A6820127561 89

Ipari egys. / Váci úti Ipari egységfolyosó / mérekat. (682907_75_)
A6820127555 88

Ipari egys. / Pest-többi / mérekat. (682906_75_)
A6820127551 87

Ipari egys. / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682905_75_)
A6820127541 86

Ipari egys. / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682904_75_)
A6820127531 85

Ipari egys. / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682903_75_)
A6820127521 84

Ipari egys. / Buda központ / mérekat. (682902_75_)
A6820127511 83

Ipari egység / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682901_75_)
A6820127501 82

– –

h

Ipari egység / elhelyezkedés / mérekategória
A6820127500 81

– –

a b c e f g

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)megnevezése kódja
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

mérték-

egység

Kibocsátási egységár

Nyilvántartási szám: 2130

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

–

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek ügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy)
   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan ügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2)

Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy) A6831130000

   Ingatlan3 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

   Ingatlan1 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

105

106

   Ingatlan2 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

–

A6831130001 107

101

A6831110002 100

99

–

Nyilvántartási szám: 2130

– –

hf

–

– –

111

110

109

–

–

A6831140001

Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó ingatlanügynöki értékesítés 

(TESZOR'15 6 számjegy)
–

A6831130003

A6831140000

A6831130002 108

A6831120001 103

A6831120002 104

A6831120003

A6831120000 102

98

A6831110003

A6831110001

A6831110000

97
INGATLANÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG  (TESZOR'15 4 számjegy)

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

a b c

A6831000000

ge

előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

törzsszám

megnevezése kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Kibocsátási egységár

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) A6831140001 112



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

törzsszám

megnevezése kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Kibocsátási egységár

hf ge

előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

a b c

A6831140002

A6831140003 114

A6831150003

A6831150001

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

113

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2)

   Ingatlan2 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2)

120

A6831160002 121

A6831160003 122

A6832110003

   Ingatlan2 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2)

A6832110001

A6832110002

–

–

127

126

125

– –

–

Nyilvántartási szám: 2130

116

115A6831150000
–

118

A6831150002 117

–
124

A6831160000 119

A6832110000

A6831160001

123
–INGATLANKEZELÉS  (TESZOR'15 4 számjegy)

A6832000000

   Ingatlan1 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2)

Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy)
   Ingatlan1 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2)

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2)

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2)

Ingatlan-értékbecslés

(TESZOR'15 6 számjegy)

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2)

Lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon (TESZOR'15 

6 számjegy)

   Ingatlan4 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2) A6832110003 128



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2)
   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2)

   Ingatlan1 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

   Ingatlan3 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2)

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 

reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

Nem lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon 

(TESZOR'15 6 számjegy)

138

139

140

–

134

A6832130000 133

132

Nyilvántartási szám: 2130

– –

–

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

144

143

142

141

A6832130003 136

137

A6832130002 135

A6832120001 130

A6832130001

A6832120003

131A6832120002

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2)

129

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan kezelése díjazásért vagy 

szerződéses alapon (TESZOR'15 6 számjegy)

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

a b c

A6832120000

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2019-ben (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

hf ge

törzsszám

megnevezése kódja

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

2
– –

h
SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE 

(TESZOR'15 4 számjegy) B6810000000 1
– –

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810110001 3

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6810110000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810110002 4

6
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810110003 5

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810120001 7

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan adásvétele 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6810120000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810120002 8

10
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6810120003 9

   Ingatlan1 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6810130001 11

Lakótelek adásvétele (TESZOR'15 6 számjegy)
B6810130000

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6810130002 12

14
– –

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6810130003 13

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6810140001 15

Nem lakóingatlan és a hozzá tartozó telek adásvétele  (TESZOR'15 6 

számjegy) B6810140000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6810140001 16



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

18

h
   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6810140002 17

Nem lakótelek adásvétele (TESZOR'15 6 számjegy)
B6810150000 19

– –

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6810140003

   Ingatlan1 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2) B6810150001 20

22

   Ingatlan2 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2) B6810150002 21

SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, 

ÜZEMELTETÉSE  (TESZOR'15 4 számjegy) B6820000000 23
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész), 

méret (m2) B6810150003

Saját tulajdonú és bérelt lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6820110000 24
– –

26

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6820110001 25

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6820110003 27

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6820110002

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6820110004 28

30

   Ingatlan5 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6820110005 29

31

32



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

34
– –

h
Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6820120000 33
– –

Iroda / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682501_51_)
B6820125101 35

Iroda, Irodaház / elhelyezkedés / mérekategória
B6820125000

Iroda / Buda központ / mérekat. (682502_51_)
B6820125111 36

38

Iroda / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682503_51_)
B6820125121 37

Iroda / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682505_51_)
B6820125141 39

Iroda / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682504_51_)
B6820125131

Iroda / Pest-többi / mérekat. (682506_51_)
B6820125151 40

42

Iroda / Váci úti irodafolyosó / mérekat. (682507_51_)
B6820125155 41

Iroda / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682519_51_)
B6820125165 43

Iroda / Budapest agglomeráció / mérekat. (682511_51_)
B6820125161

Iroda / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682521_51_)
B6820125171 44

46

Iroda / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682529_51_)
B6820125175 45

Iroda /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682539_51_)
B6820125185 47

Iroda /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682531_51_)
B6820125181

Irodaház / elhelyezkedés / mérekat.  (6825___52_)
B6820125291 48



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

50
– –

h

Üzlet, vendéglátó egység / elhelyezkedés / mérekategória
B6820126000 49

– –

Üzlet / Buda központ / mérekat. (682602_63_)
B6820126311 51

Üzlet / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682601_63_)
B6820126301

Üzlet / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682603_63_)
B6820126321 52

54

Üzlet / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682604_63_)
B6820126331 53

Üzlet / Pest-többi / mérekat. (682606_63_)
B6820126351 55

Üzlet / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682605_63_)
B6820126341

Üzlet / Váci úti Üzletfolyosó / mérekat. (682607_63_)
B6820126355 56

58

Üzlet / Budapest agglomeráció / mérekat. (682611_63_)
B6820126361 57

Üzlet / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682621_63_)
B6820126371 59

Üzlet / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682619_63_)
B6820126365

Üzlet / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682629_63_)
B6820126375 60

62

Üzlet /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682631_63_)
B6820126381 61

Vendéglátó egység / elhelyezkedés / mérekat. (6826___64_) 
B6820126400 63

Üzlet /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682639_63_)
B6820126385

Szálloda / elhelyezkedés / mérekat.  (6828___80) 
B6820128001 64



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

66
– –

h

Raktár, parkoló / elhelyezkedés / mérekategória
B6820127000 65

– –

Raktár / Buda központ / mérekat. (682702_74_)
B6820127111 67

Raktár / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682701_74_)
B6820127101

Raktár / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682703_74_)
B6820127121 68

70

Raktár / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682704_74_)
B6820127131 69

Raktár / Pest-többi / mérekat. (682706_74_)
B6820127151 71

Raktár / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682705_74_)
B6820127141

Raktár / Váci úti Raktárfolyosó / mérekat. (682707_74_)
B6820127155 72

74

Raktár / Budapest agglomeráció / mérekat. (682711_74_)
B6820127161 73

Raktár / Ny-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682721_74_)
B6820127171 75

Raktár / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682719_74_)
B6820127165

Raktár / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682729_74_)
B6820127175 76

78

Raktár /K-Magyarország, régióközpont / mérekat. (682731_74_)
B6820127181 77

Parkoló / elhelyezkedés /  (6827__73__)
B68201273000 79

Raktár /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682739_74_)
B6820127185

Egyéb logisztikai egység / elhelyezkedés /  (6827___72__)
B68201272000 80



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

82
– –

h

Ipari egység / elhelyezkedés / mérekategória
B6820127500 81

– –

Ipari egys. / Buda központ / mérekat. (682902_75_)
B6820127511 83

Ipari egység / Pest-belv. (5. ker.) / mérekat. (682901_75_)
B6820127501

Ipari egys. / Pest-közp. (6,7,8 ker.) / mérekat. (682903_75_)
B6820127521 84

86

Ipari egys. / Buda Észak (2,3,12 ker.) / mérekat. (682904_75_)
B6820127531 85

Ipari egys. / Pest-többi / mérekat. (682906_75_)
B6820127551 87

Ipari egys. / Buda Dél (11, 22 ker.)  / mérekat. (682905_75_)
B6820127541

Ipari egys. / Váci úti Ipari egységfolyosó / mérekat. (682907_75_)
B6820127555 88

90

Ipari egys. / Budapest agglomeráció / mérekat. (682911_75_)
B6820127561 89

Ipari egys. / Ny-Magyarország, régióközp. / mérekat. (682921_75_)
B6820127571 91

Ipari egys. / Pest megye agglom.nélkül / mérekat. (682919_75_)
B6820127565

Ipari egys. / Ny-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682929_75_)
B6820127575 92

94

Ipari egys. /K-Magyarország, régióközp. / mérekat. (682931_75_)
B6820127581 93

Egyéb üzleti ingatlan / elhelyezkedés /  (6828___62__)
B6820126200 95

Ipari egys. /K-Magyarorsz. régióközp. nélkül / mérekat. (682939_75_)
B6820127585

96



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

98
– –

h

INGATLANÜGYNÖKI TEVÉKENYSÉG  (TESZOR'15 4 számjegy)
B6831000000 97

– –

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831110001 99

Lakóingatlan és a hozzá tartozó telek ügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831110000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831110002 100

102
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, családi ház) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831110003 101

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831120001 103

Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan ügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831120000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831120002 104

106
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (pl: körzet, település rész), 

fajta (pl.:lakás, üzlethelység, garázs) , típus (pl: tégla, panel), méret (m2) B6831120003 105

   Ingatlan1 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6831130001 107

Lakótelek ingatlanügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831130000

   Ingatlan2 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6831130002 108

110
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6831130003 109

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6831140001 111

Nem lakóingatlanhoz kapcsolódó ingatlanügynöki értékesítés 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831140000

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6831140001 112



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

114

h
   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6831140002 113

Nem lakótelek ingatlanügynöki értékesítése 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831150000 115
– –

   Ingatlan4 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: üzlethelység, garázs), méret (m2) B6831140003

   Ingatlan1 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2) B6831150001 116

118

   Ingatlan2 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2) B6831150002 117

Ingatlan-értékbecslés

(TESZOR'15 6 számjegy) B6831160000 119
– –

   Ingatlan3 - Paraméterek:, város, kerület/zóna (körzet, település rész, 

méret (m2) B6831150003

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2) B6831160001 120

122

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2) B6831160002 121

INGATLANKEZELÉS  (TESZOR'15 4 számjegy)
B6832000000 123

– –

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan, telek), méret (m2) B6831160003

Lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon (TESZOR'15 

6 számjegy) B6832110000 124
– –

126

   Ingatlan1 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2) B6832110001 125

   Ingatlan3 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2) B6832110003 127

   Ingatlan2 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2) B6832110002

   Ingatlan4 - Paraméterek:  város, kerület/zóna (körzet. település rész, 

méret (m2) B6832110003 128



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2020. negyedév

d

–

–

Nyilvántartási 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

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
a b c e f g

130

h
Időmegosztásos üzemeltetésű ingatlan kezelése díjazásért vagy 

szerződéses alapon (TESZOR'15 6 számjegy) B6832120000 129
– –

   Ingatlan2 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2) B6832120002 131

   Ingatlan1 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2) B6832120001

   Ingatlan3 - Paraméterek: város, kerület/zóna (körzet, település rész), típus 

(pl: lakóingatlan, nem lakóingatlan), méret (m2) B6832120003 132

134

Nem lakóingatlan-kezelés díjazásért vagy szerződéses alapon 

(TESZOR'15 6 számjegy) B6832130000 133
– –

   Ingatlan2 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6832130002 135

   Ingatlan1 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6832130001

   Ingatlan3 Paraméterek:város, kerület/zóna (pl.:körzet, település rész), 

méret (m2) B6832130003 136

138

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 

reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)! 137

139

140

142

141

143

144


