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város

község

út,

utca,

tér

2021. 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 2019/2152/EU, 2020/1197/EU, 1158/2005/EK rendeletekre, valamint a 98/715/EK és a 2002/990/EK határozatokra.

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

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

Piac-, közvélemény-kutatás

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


A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

−

−

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport
Paramé-

terek:

3

2

1

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

PIACKUTATÁS (TESZOR'15 5 számjegy) A7320100000

hf g

Nyilvántartási szám: 2130

− −

− −

−

   Vizsgálat8 (az Önök cégére jellemző, de a felsorolásból kimaradt további 

fókuszcsoportos viszgálat. A paramétereket kérjük megadni a 'h' oszlopban!)
A7320110108

6

8

   Vizsgálat7 (paraméterek: minifókuszcsoport, üzleti döntéshozók vagy 

orvosi/szakértői célcsoporton, 1.5-2 óra hosszú)
A7320110107

12

   Vizsgálat4 (paraméterek: fókuszcsoport, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoporton, 6 fős, 1.5-2 óra hosszú)
A7320110104

   Vizsgálat6 (paraméterek: minifókuszcsoport, lakosság körében, 1.5-2 óra 

hosszú)
A7320110106

   Vizsgálat5 (paraméterek: fókuszcsoport, 6-8 fő, üzleti döntéshozók vagy 

orvosi/szakértői célcsoporton, 1.5-2 óra hosszú)
A7320110105

I. Piackutatás: minőségi felmérés (KVALITATÍV kutatások) (TESZOR'15 

6 számjegy)
A7320110000

PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS (TESZOR'15 4 számjegy) A7320000000 −

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kibocsátási egységár

tárgy- 

negyedév

mérték-

egység

ea b c

előző 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

1. Fókuszcsoportos vizsgálat (csoportos interjú) A7320110100 4

5

   Vizsgálat3 (paraméterek: fókuszcsoport, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoporton, 8 fős, 1.5-2 óra hosszú)
A7320110103 7

   Vizsgálat1 (paraméterek: fókuszcsoport, általános lakosság körében, 8 fős, 

1.5-2 óra hosszú, speciális megoldások/ eszközök használata nélkül)
A7320110101

   Vizsgálat2 (paraméterek: fókuszcsoport, általános lakosság körében, 6 fős, 

1.5-2 óra hosszú, speciális megoldások/ eszközök használata nélkül)
A7320110102

11

9

10

Kiegészítő szolgáltatások (pl. 

tolmácsolás, stimulus anyagok stb.) 

nélküli árat kérjük megadni!



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

Ft/interjú

Ft/interjú

Ft/interjú

Ft/interjú
Paramé-

terek:

Ft/interjú
Paramé-

terek:

Ft/ 

látogatás

Paramé-

terek:
Ft/ 

megfigyelé-

si egység

Paramé-

terek:

Ft/ kísért 

vásárlás

Paramé-

terek:

törzsszám

20

21

22

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

   Interjú3 (paraméterek: személyes mélyinterjú, üzleti döntéshozókkal, 45-90 

perc hosszúságú)
A7320110203 16

17

2. Egyéni interjú A7320110200

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lésmegnevezése 

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

ea b c

kódja

f

19

   Páros mélyinterjú  (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!)

23

   Interjú4 (az Önök cégére jellemző, de a felsorolásból kimaradt további 

egyéni interjú. A paramétereket kérjük megadni a 'h' oszlopban!)
A7320110204

   Próbavásárlás/ Mystery shopping (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' 

oszlopban!)
A7320110302

18

A7320110301

   Megfigyelés/etnográfia (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!) A7320110303

A7320110304

24

3. Piackutatás további kvalitatív kutatási módszerekkel (pl. páros 

interjúk, megfigyelés, próbavásárlás stb.)

   Kísért vásárlás (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!)

Nyilvántartási szám: 2130

hg

   Interjú2 (paraméterek: személyes mélyinterjú, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoport, 45-90 perc hosszúságú)
A7320110202

A7320110300

   Interjú1 (paraméterek: személyes mélyinterjú, általános lakossági 

célcsoport, 45-90 perc hosszúságú)
A7320110201

15

14

13



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

megnevezése 

mérték-

egység

a b c

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

33

34

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

27

35

29

Sor-

jelö-

léskódja

Kibocsátási egységár

e

−

előző 

negyedév

A7320121110

31

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Nyilvántartási szám: 2130

II. Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés (KVANTITATÍV ad-hoc 

kutatások) (TESZOR'15 6 számjegy)
A7320120000 25 −

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

26

   In home megkérdezés A7320121100

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

     B) Csak terepmunka (adatfájl előállítása) A7320121120

A7320121115

     A) Terepmunka és adatfeldolgozás zárótanulmánnyal (reporttal)

A7320121113

A7320121111

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

A7320121122

30A7320121112

A7320121121

36

A7320121114 32

28

f g

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kérjük pontosítani a jellemzően 

előforduló kategóriák paramétereit!

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

1. SZEMÉLYES kérdőíves felvételek (PAPI, CAPI) A7320121000

h

vidéken is vagy 

csak városban



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

A7320121124

a b

A reprezentáns szolgáltatás

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

törzsszám

vidéken is vagy 

csak városban

Nyilvántartási szám: 2130

hgf

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

ec

országos vagy 

csak Budapest

42

A7320121211 43

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

   In hall (central location) teszt A7320121200

     A) Terepmunka és adatfeldolgozás zárótanulmánnyal (reporttal) A7320121210

A7320121214

A7320121213

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

A7320121215

48

A7320121125

A7320121123

39

38

37

47

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

Kibocsátási egységár
mérték-

egység előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

A7320121212 44

vidéken is vagy 

csak városban

40

41

45

46

Kérjük pontosítani a jellemzően 

előforduló kategóriák paramétereit!

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

a b c

törzsszám

59

57

58

55

56

A7320121223 52

53

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódja

     B) Csak terepmunka (adatfájl előállítása) A7320121220

országos vagy 

csak Budapest

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

megnevezése 

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

49

60

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban
54

A7320121224

A7320121225

Nyilvántartási szám: 2130

h
A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

g

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

f

51

50A7320121221

A7320121222

e



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjúországos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

vidéken is vagy 

csak városban
A7320122102

63

     A) Telefonos megkérdezés zárótanulmánnyal (reporttal)

országos vagy 

csak Budapest

törzsszám

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

a b c

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

hf g

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

A7320122204 72

A7320122202 70

A7320122203 71

A7320122201 69

66

     B) Telefonos megkérdezés (adatfájl előállítása, report nélkül) A7320122200 68

A7320122105 67

A7320122104

országos vagy 

csak Budapest

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

vidéken is vagy 

csak városban

A7320122103

62

A7320122101

65

64

A7320122100

2. TELEFONOS megkérdezések (CATI) A7320122000

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

61

e

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..
75

74

A7320123002

3. ONLINE kutatások (CAWI) A7320123000

törzsszám

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

83

h
Az 'a' és 'h' oszlopban kérjük 

megadni a konkrét kutatást jellemző 

paramétereket!

f g

A7320125003 84

81

78

A7320124003 80

A7320125001 82

A7320125002

 4. Postai, önkitöltős kérdőíves felvételek

A7320124002 79

A7320124001
     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

A7320124000

a b c

5. Egyéb kvantitatív, ad-hoc kutatások A7320125000

     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

77

76

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A7320123001

A7320123003
     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

73

e

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/időszak
Paramé-

terek:

) Ft/jelentés
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..
A7320130131

Rendszeresen (minimum évente egyszer) ismétlődő, módszertanban 

azonos kvantitatív kutatások (pl. omnibusz)
94

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

A7320130111

87

A7320130112

A7320130110

III. Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés 

(KVANTITATÍV folyamatos és rendszeres kutatások) (TESZOR'15 6 

számjegy)

A7320130000 85

a b c

törzsszám

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

95

hg

−

Az 'a' és 'h' oszlopban kérjük 

megadni a konkrét kutatást jellemző 

paramétereket!

A7320130132 96

f

A7320130130

A7320130122 93

90

A7320130121 92

Rendszeresen (minimum évente egyszer) ismétlődő kvantitatív, 

szindikált  kutatások
A7320130120 91

A7320130113
     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

89

88

   Rendszeresen, MINIMUM ÉVENTE ismétlődő kvantitatív kutatások A7320130100 86

Rendszeresen (min. évente egyszer) ismétlődő kvantitatív, nem 

szindikált  kutatások (80-90%-ban változatlan kérdőívvel) = tracking

−

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár

e

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

Ft/óra v. 

Ft/nap

Ft/óra v. 

Ft/nap

−

Ft/vizsgálat

törzsszám

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

107

108

106

   Desk research jellegű kutatások A7320140100

Nyilvántartási szám: 2130

−−

hg

−

105

102

     Pl. Egy speciális termék vizsgálata az előzőektől eltérő módon A7320190101 104

   Egyéb, speciális kutatások A7320190100 103

tárgy- 

negyedév

V. Egyéb piackutatás (TESZOR'15 6 számjegy) A7320190000

98

     Pl. Belső adatelemzés, "adatbányászat" stb. óradíja vagy napidíja A7320140101

101

100

     Tanácsadás, oktatás óradíja vagy napidíja

   Piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadás, oktatás

IV. Nem felmérés jellegű piackutatás (TESZOR'15 6 számjegy) A7320140000 97

ea b c

99

A7320140201

−

f

A7320140200

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kibocsátási egységár

előző 

negyedév



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódja

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS (TESZOR'15 6 számjegy) A7320200000 109

megnevezése 

ea b c

−

110

2. A reprezentáns szolgáltatások tekintetében a piackutatás kategóriái 

az érvényesek (a kérdőív 1-108. sorainak megfelelően)
111

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 

reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

3. A kiválasztott kutatások esetében a 'h' oszlopban kérjük jelezni, ha 

közvélemény-kutatási tevékenységről van szó

120

116

119

113

112

118

115

114

−

hf g

Nyilvántartási szám: 2130

A) Magyarországon rezidens (belföldi) megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetében

1. Ha volt, kérjük megadni a  közvélemény-kutatási tevékenységből 

származó előző évi árbevételt (109. sor 'g' oszlopa)

117



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

−

−

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport

Ft/csoport
Paramé-

terek:

törzsszám

PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS (TESZOR'15 4 számjegy) B7320000000 1

a b c

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódja

e

−

megnevezése 

f

−

előző 

negyedév

Kibocsátási egységár
mérték-

egység tárgy- 

negyedév

B7320110102

B7320110101

B7320110105

I. Piackutatás: minőségi felmérés (KVALITATÍV kutatások) (TESZOR'15 

6 számjegy)
B7320110000

   Vizsgálat3 (paraméterek: fókuszcsoport, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoporton, 8 fős, 1.5-2 óra hosszú)
B7320110103

   Vizsgálat4 (paraméterek: fókuszcsoport, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoporton, 6 fős, 1.5-2 óra hosszú)
B7320110104

   Vizsgálat5 (paraméterek: fókuszcsoport, 6-8 fő, üzleti döntéshozók vagy 

orvosi/szakértői célcsoporton, 1.5-2 óra hosszú)

   Vizsgálat8 (az Önök cégére jellemző, de a felsorolásból kimaradt további 

fókuszcsoportos viszgálat. A paramétereket kérjük megadni a 'h' oszlopban!)

   Vizsgálat6 (paraméterek: minifókuszcsoport, lakosság körében, 1.5-2 óra 

hosszú)
B7320110106

   Vizsgálat7 (paraméterek: minifókuszcsoport, üzleti döntéshozók vagy 

orvosi/szakértői célcsoporton, 1.5-2 óra hosszú)

9

10

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

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

g

−

   Vizsgálat1 (paraméterek: fókuszcsoport, általános lakosság körében, 8 fős, 

1.5-2 óra hosszú, speciális megoldások/ eszközök használata nélkül)

1. Fókuszcsoportos vizsgálat (csoportos interjú) B7320110100

Nyilvántartási szám: 2130

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kiegészítő szolgáltatások (pl. 

tolmácsolás, stimulus anyagok stb.) 

nélküli árat kérjük megadni!

h

4

PIACKUTATÁS (TESZOR'15 5 számjegy) B7320100000

−3

2

6

7

8

−

−

5

   Vizsgálat2 (paraméterek: fókuszcsoport, általános lakosság körében, 6 fős, 

1.5-2 óra hosszú, speciális megoldások/ eszközök használata nélkül)

12B7320110108

B7320110107 11



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

Ft/interjú

Ft/interjú

Ft/interjú

Ft/interjú
Paramé-

terek:

Ft/interjú
Paramé-

terek:

Ft/ 

látogatás

Paramé-

terek:
Ft/ 

megfigyelé-

si egység

Paramé-

terek:

Ft/ kísért 

vásárlás

Paramé-

terek:
23

B7320110303 22

B7320110302

törzsszám

Nyilvántartási szám: 2130

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

h

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

   Interjú2 (paraméterek: személyes mélyinterjú, speciális, szűkebb lakossági 

célcsoport, 45-90 perc hosszúságú)
B7320110202

   Interjú4 (az Önök cégére jellemző, de a felsorolásból kimaradt további 

egyéni interjú. A paramétereket kérjük megadni a 'h' oszlopban!)

   Interjú1 (paraméterek: személyes mélyinterjú, általános lakossági 

célcsoport, 45-90 perc hosszúságú)

B7320110203

B7320110201

18

f g

19

20

21

24

3. Piackutatás további kvalitatív kutatási módszerekkel (pl. páros 

interjúk, megfigyelés, próbavásárlás stb.)
B7320110300

   Páros mélyinterjú  (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!) B7320110301

   Próbavásárlás/ Mystery shopping (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' 

oszlopban!)

B7320110304   Kísért vásárlás (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!)

   Megfigyelés/etnográfia (A paramétereket kérjük feltüntetni a 'h' oszlopban!)

B7320110204 17

16
   Interjú3 (paraméterek: személyes mélyinterjú, üzleti döntéshozókkal, 45-90 

perc hosszúságú)

b c

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

a

előző 

negyedév

15

14

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Kibocsátási egységár
mérték-

egység tárgy- 

negyedév

2. Egyéni interjú B7320110200 13

e



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

26

   In home megkérdezés

II. Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés (KVANTITATÍV ad-hoc 

kutatások) (TESZOR'15 6 számjegy)
B7320120000 25

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

1. SZEMÉLYES kérdőíves felvételek (PAPI, CAPI) B7320121000

h

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

Nyilvántartási szám: 2130

Kérjük pontosítani a jellemzően 

előforduló kategóriák paramétereit!

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

B7320121100

29

f

−

27

B7320121122

30

B7320121111

B7320121112

36

32

B7320121121

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

B7320121114

B7320121113 31vidéken is vagy 

csak városban

mérték-

egység

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

−

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Kibocsátási egységár

tárgy- 

negyedév

g

előző 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

törzsszám

     A) Terepmunka és adatfeldolgozás zárótanulmánnyal (reporttal) B7320121110 28

kódjamegnevezése 

ea b

     B) Csak terepmunka (adatfájl előállítása) B7320121120

B7320121115országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

c

Sor-

jelö-

lés

országos vagy 

csak Budapest

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

35

33

34

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás

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

törzsszám

Kérjük pontosítani a jellemzően 

előforduló kategóriák paramétereit!

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

vidéken is vagy 

csak városban

40

   In hall (central location) teszt

     A) Terepmunka és adatfeldolgozás zárótanulmánnyal (reporttal)

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

megnevezése 

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban
B7320121124

országos vagy 

csak Budapest

a b c

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

Sor-

jelö-

léskódja

B7320121123

B7320121212

B7320121214

B7320121213

B7320121211

B7320121200

B7320121210

48

B7320121125

47

46

43

44

45

41

42

39

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

B7320121215országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

g

38

e

37

Nyilvántartási szám: 2130

hf



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

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

B7320121221

B7320121222

     B) Csak terepmunka (adatfájl előállítása) B7320121220

törzsszám

e g

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

50

49

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

c

54

Nyilvántartási szám: 2130

h

56

58

55

B7320121225

59

57

60

kódjamegnevezése 

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

vidéken is vagy 

csak városban

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

a b

51

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

B7320121223 52

53

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lés

f

országos vagy 

csak Budapest
B7320121224



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

5. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

1. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

2. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

3. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjú

4. 

kategória: .........

fős 

mintán .........

perces 

interjúkkal,
Ft/interjúországos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

     B) Telefonos megkérdezés (adatfájl előállítása, report nélkül)

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

2. TELEFONOS megkérdezések (CATI) B7320122000 61

     A) Telefonos megkérdezés zárótanulmánnyal (reporttal)

törzsszám

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

országos vagy 

csak Budapest

vidéken is vagy 

csak városban

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

ea b c

67

63

B7320122103

62

B7320122101

65

64

B7320122100

B7320122104

B7320122202 70

B7320122102

B7320122201 69

66

B7320122200 68

B7320122105

B7320122204 72

71B7320122203

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

Nyilvántartási szám: 2130

f

Kibocsátási egységár

hg

A 'h' oszlopban kérjük megadni a 

konkrét kutatást jellemző további 

hiányzó paramétereket!

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



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

megnevezése 

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

3. ONLINE kutatások (CAWI) B7320123000 73

ea b

törzsszám

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódja

c

75

B7320124000

74

B7320123002

77

76

 4. Postai, önkitöltős kérdőíves felvételek

B7320123001

B7320124001

B7320123003

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

5. Egyéb kvantitatív, ad-hoc kutatások B7320125000 81

78

B7320124003 80

B7320124002 79
     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás3 

(paraméterek:
...............................................................................

..

B7320125001 82

83

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

B7320125003 84

B7320125002

h
Az 'a' és 'h' oszlopban kérjük 

megadni a konkrét kutatást jellemző 

paramétereket!

f g

Nyilvántartási szám: 2130

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



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/időszak
Paramé-

terek:

) Ft/jelentés
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

) Ft/interjú
Paramé-

terek:

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..
96B7320130132

Rendszeresen (minimum évente egyszer) ismétlődő, módszertanban 

azonos kvantitatív kutatások (pl. omnibusz)
B7320130130 94

III. Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés 

(KVANTITATÍV folyamatos és rendszeres kutatások) (TESZOR'15 6 

számjegy)

B7320130000 85

     Kutatás3 

(paraméterek:

88

   Rendszeresen, MINIMUM ÉVENTE ismétlődő kvantitatív kutatások

Rendszeresen (min. évente egyszer) ismétlődő kvantitatív, nem 

szindikált  kutatások (80-90%-ban változatlan kérdőívvel) = tracking

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..
95

a b c

B7320130131

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

lésmegnevezése 

törzsszám

...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

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

kódja

−

87

86B7320130100

B7320130111

B7320130110

B7320130112

B7320130122

     Kutatás1 

(paraméterek:

Rendszeresen (minimum évente egyszer) ismétlődő kvantitatív, 

szindikált  kutatások
B7320130120 91

...............................................................................

..
90

     Kutatás1 

(paraméterek:
...............................................................................

..

     Kutatás2 

(paraméterek:
...............................................................................

..

B7320130113

93

B7320130121

89

92

g

Az 'a' és 'h' oszlopban kérjük 

megadni a konkrét kutatást jellemző 

paramétereket!

Nyilvántartási szám: 2130

hfe

−



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

Ft/óra v. 

Ft/nap

Ft/óra v. 

Ft/nap

−

Ft/vizsgálat

törzsszám

Kibocsátási egységár
mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)
előző 

negyedév

tárgy- 

negyedév

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódja

IV. Nem felmérés jellegű piackutatás (TESZOR'15 6 számjegy) B7320140000 97

megnevezése 

ea b c

−

98

     Pl. Belső adatelemzés, "adatbányászat" stb. óradíja vagy napidíja B7320140101 99

     Tanácsadás, oktatás óradíja vagy napidíja

   Piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadás, oktatás B7320140200

B7320140201

   Egyéb, speciális kutatások B7320190100

V. Egyéb piackutatás (TESZOR'15 6 számjegy) B7320190000

108

     Pl. Egy speciális termék vizsgálata az előzőektől eltérő módon B7320190101 104

107

101

100

106

103

102

−

hf g

−−

Nyilvántartási szám: 2130

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

   Desk research jellegű kutatások B7320140100

105



A gazdasági szervezet adatai:

statisztikai főtevékenység megyekód

2021. negyedév

d

−

törzsszám

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

119

120

118

1. Ha volt, kérjük megadni a  közvélemény-kutatási tevékenységből 

származó előző évi árbevételt (109. sor 'g' oszlopa)

Nyilvántartási szám: 2130

hg

−

117

114

116

115

tárgy- 

negyedév

110

2. A reprezentáns szolgáltatások tekintetében a piackutatás kategóriái 

az érvényesek (a kérdőív 1-108. sorainak megfelelően)

113

112

Kérjük, tüntesse fel javaslatát a kérdőíven nem szereplő, egyéb 

reprezentánsokra (a legfontosabb paraméterekkel együtt)!

3. A kiválasztott kutatások esetében a 'h' oszlopban kérjük jelezni, ha 

közvélemény-kutatási tevékenységről van szó

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS (TESZOR'15 6 számjegy) B7320200000 109

ea b c

111

−

f

mérték-

egység

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

A reprezentáns szolgáltatás Sor-

jelö-

léskódjamegnevezése 

Szolgáltatások 

éves árbevétele 

(nem lakossági) 

2020-ban (ezer Ft)

Megjegyzés (árváltozás 

indoklása, engedmény, felár, 

eltérés az áruleírástól.)

Kibocsátási egységár

előző 

negyedév


