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SZOLGÁLTATÁSFAJTÁK 
 

 
 

Rezidens – hazai vállalat/egyén 
Nem rezidens – külföldi vállalat/egyén 
 

001 Javítási és karbantartási szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása; TESZOR’15 45.2 
Gépjárműjavítás, karbantartás; TESZOR’15 95.2 Személyi, háztartási cikk javítása. 
 
A javítás olyan termelőtevékenység, amely már meglévő termék csökkent értékének helyreállí-
tására irányul. 
Ide tartozik a rezidensek által nem rezidensek tulajdonában lévő árukon / nem rezidensek által 
rezidensek tulajdonában lévő árukon végzett javítási, karbantartási munkák értéke (például ha-
jók, repülőgépek és egyéb szállítóeszközök, gépek, berendezések javításáért, karbantartásáért 
fizetett/kapott díjak). A javítás egyaránt történhet a javítást végző telephelyén és azon kívül is. 
 
Nem tartozik ide:  

– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javí-
tások (250 vagy 251 Építési-szerelési szolgáltatás) 

– számítástechnikai eszközök javítása (263 Számítástechnikai szolgáltatás) 
– szállítóeszközök tisztítása (szállítási szolgáltatások) 
 
 
002 Külső gyártás 

A külső gyártás során egy rezidens vállalkozás külföldön alap- és segédanyagokat, termékeket 
vásárol, amelyeket külföldön nem rezidensek által feldolgoztat, és a kapott félkész-, ill. készter-
méket külföldön (feldolgozás országa vagy egyéb ország) értékesíti. A termék a feldolgozás 
során végig a rezidens tulajdonában marad, miközben nem lépi át a magyar határt. 
 

 
Ha a külső gyártás során az áru vásárlása és a feldolgozás, valamint az értékesítés nem ugyan-
abban a jelentési időszakban történt, a vásárlást és feldolgozást (import) csak akkor kell jelen-
teni, amikor az értékesítés (export) megtörtént. 
 
 

003 Bunker üzemanyag 

Export: a szállítóeszközzel rendelkező külföldi vállalatok által Magyarországon vásárolt keres-

kedelmi célú üzemanyag értéke. 
Import: a szállítóeszközzel rendelkező magyar vállalatok által külföldön vásárolt üzemanyag 

értéke. 
 
A bunker üzemanyaggal kapcsolatos jelentési kötelezettséget szállítási ágazatonként az egyes 
export/import definíció után zárójelben tüntettük fel: 

– Tengeri, belvízi és folyami szállítás: 
– Export: Magyarországon az üzemanyag-forgalmazók által a külföldön regisztrált hajók-

nak közvetlenül kiszolgált üzemanyag értéke (üzemanyag-forgalmazók). 
– Import: a magyar hajók által külföldön felvett üzemanyag értéke (tengeri, belvízi és fo-

lyami szállítással foglalkozó vállalatok). 
– Légi szállítás: 

– Import: a magyar légitársaságok által külföldön felvett üzemanyag értéke (légitársasá-
gok). 

– Vasúti szállítás: 
– Export: a külföldi vasúttársaságok által Magyarországon felvett áram és gázolaj értéke 

(vasúttársaságok). 
– Import: a magyar vasúttársaságok által külföldön felvett áram és gázolaj értéke (vasút-

társaságok). 
– Közúti szállítás: 
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– Export: külföldi autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által magyaror-

szági benzinkutaknál vásárolt üzemanyag értéke, amennyiben a tankolás üzemanyag-
kártyával történt (üzemanyag-forgalmazók). 

– Import: 

– magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön vásá-
rolt üzemanyag értéke 

– magyar autóbuszok (menetrend szerinti) és tehergépjárművek által külföldön ma-
gyar kibocsátású üzemanyagkártyával fizetett üzemanyag értéke (üzemanyag-for-
galmazók). 

 
Nem tartozik ide: 

– magánszemélyek üzemanyag-vásárlása Magyarországon és külföldön, 
– rezidens vállalatok üzemanyag-vásárlása Magyarországon, 
– a külföldi légitársaságok részére Magyarországon kiszolgált üzemanyag értéke (termékfor-

galom). 
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A nemzetközi szállítási szolgáltatások 
 

 
Szállítási módozatok: tengeri, légi, vasúti, közúti, belvízi, csővezetékes szállítás, 
villamosenergia-átvitel, egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások. 
 

1. Személyszállítás (EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 207, 211, 220, 224, 228)  
Rezidens szállítók által nem rezidens utazóknak nyújtott (export), illetve rezidens utazók 
által nem rezidens szállítóktól igénybe vett (import) személyszállítási és egyéb szolgáltatá-
sok, beleértve az adókat és illetékeket is, pl: 

– társasutazások részét képező díjak (csomagturizmus) 
– túlsúlyos csomagért, járműért fizetett díjak, illetve egyéb kapcsolódó költségek 
– a szállítóeszköz fedélzetén az utazó étel-, italfogyasztási kiadásai és egyéb költségei 
– a szállító által az utazási irodáknak, és egyéb, foglalási szolgáltatást végző cégnek 

fizetett díjak 
– rezidens és nem rezidens közötti korlátozott időtartamra vonatkozó szállítóeszköz 

(hajó, repülő, közúti, belvízi jármű) bérlése személyzettel (például egyetlen utazásra) 
személyszállítási célból. 

 Részletesebben ld. módozatonként. 
 

2. Áruszállítás (EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 208, 212, 221, 225, 229) 
Rezidens és nem rezidens között létrejövő árufuvarozási szolgáltatásügyletek, továbbá 
áruszállítást végző tengerjáró hajó, repülő, közúti, belvízi jármű bérlése személyzettel, so-
főrrel; fúrótorony, úszódaru és kotróhajó szállításához kapcsolódó vontatás. 

 
3. Szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

(EBOPS-kódok szállítási módozatonként: 209, 213, 222, 226, 230) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, a szállítást kiegészítő, ahhoz 
kapcsolódó (de külön kiszámlázott) logisztikai, szállítmányozási és egyéb szolgáltatások, 
amennyiben besorolhatók szállítási módonként, úgymint: 

– rakománykezelés, mint konténerek be- és kirakodása TESZOR’15 52.24 
– tárolás, raktározás TESZOR’15 52.10 
– csomagolás, átcsomagolás TESZOR’15 82.92 
– vontatás, révkalauzolás, közlekedés-, légi forgalomirányítás, navigáció 
– járműmentés 
– szállítóeszközök tisztítása kikötőkben és repülőtereken, 
– jegyértékesítők jutaléka. 

 
4. Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) (EBOPS-

kód: 232) 

Ide tartoznak azok a szolgáltatások, amelyeknél a szállítási mód meghatározása nem egy-
értelmű, pl. a nem rezidensnek nyújtott/nem rezidens szállítmányozótól igénybe vett 
multimodális szállítmányozás (megbízási díj teljes összege), illetve a több szállítási mód-
hoz kapcsolódó rakománykezelés, tárolás, raktározás. 

 
Nem a szállítási szolgáltatások körébe tartozó, de a szállítással kapcsolatosan felmerülő, 
szolgáltatások: 

– szállítóeszközök javítása, karbantartása (001 Javítási és karbantartási szolgáltatások) 
– tengerjáró hajó, repülő, közúti, belvízi jármű bérlése személyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
– személyzet bérlése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgál-

tatások) 
– biztonsági szolgálat (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgál-

tatások) 
– garanciajegy vétele, értékesítése tranzitfuvarozáshoz (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üz-

leti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– szállítmánybiztosítás (255 Szállítmánybiztosítás) 
– vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javítások (építési-szerelési szolgáltatások) 

 egyéb szolgáltatások: 
– tengeri körutazás (turizmus) 
– szállítási szolgáltatást nyújtó cégek által utazásszerző iroda részére fizetett jutalékok (turiz-

mus) 
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– rezidens szállítók által nem rezidenseknek nyújtott belföldi személyszállítási szolgáltatások 
(turizmus) 

– Üzleti úton lévő munkatárs repülőjegye, szállásköltsége, járműbérlése (turizmus) 
– pénzügyi lízingszerződés keretében történő járműbérlés (termékforgalom). 

 
 
207 Tengeri személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 50.1 Tengeri személyszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri személyszállítási szolgál-
tatások. 
Ide tartozik továbbá: tengeri, tengerpart menti jármű kölcsönzése legénységgel személyszállí-
táshoz (TESZOR’15 50.10.2.) 
 
 
208 Tengeri áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 50.2 Tengeri áruszállítás, kivéve: TESZOR’15 50.20.22 Tengeri, 
tengerpart menti vontatás, tolatás (209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások). 
 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri áruszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: áruszállító tengeri, tengerpart menti hajó kölcsönzése legénységgel 

(TESZOR’15 50.20.21.) 
 
209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett tengeri szállítmányozási szolgálta-
tás (megbízási díj teljes összege), illetve közvetlenül a tengeri áruszállításhoz kapcsolódó szol-
gáltatások, például a tengeri, tengerpart menti vontatás, tolatás (TESZOR’15 50.20.22). 
Ide tartoznak továbbá a TESZOR’15 52.22 szakágazat alá tartozó azon szolgáltatások, ame-

lyek tengeri szállítással kapcsolatban merülnek fel: kikötői, vízi út üzemeltetése, révkalauzi és 
hajókikötési szolgáltatás, vontatás, tolatás, hajómentés, vízre emelés, egyéb vízi szállítást ki-
egészítő szolgáltatás, jegyértékesítési jutalékok, raktározás, tárolás, csomagolás, a tehergép-
kocsik, továbbá vontató és szerelvényének hajón/kompon történő szállításáért fizetett díj (RO-
RO, RO-LA jegyek vétele/eladása), továbbá tengeri jármű tisztítása (TESZOR’15 81.29.19). 
 
 

211 Légi személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 51.1 Légi személyszállítás, kivéve: TESZOR’15 51.10.15 Város- 
és tájnéző nem menetrend szerinti légi személyszállítás. 
 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi személyszállítási szolgáltatá-
sok. 
Ide tartozik még: légi személyszállító jármű kölcsönzése személyzettel (TESZOR’15 51.10.2) 
személyszállítás céljából. 
Ide tartozik az az eset is, ha rezidens légitársaságok veszik igénybe nem rezidens légitársasá-
gok járatait. 
 
 
212 Légi áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 51.2 Légi áruszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi áruszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: áruszállító légi jármű kölcsönzése személyzettel (TESZOR’15 51.21.2), 

postai küldemények légi szállítása. 
 
213 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’15 52.23 Légi szállítást kiegészítő szolgáltatás, kivéve: TESZOR’15 
52.23.2 Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett légi szállítmányozási szolgáltatás 
(megbízási díj teljes összege), illetve közvetlenül a légi szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások: 
repülőtér üzemeltetése, légiforgalmi szolgáltatás, raktározás, tárolás, csomagolás, ground 
handling, reptéri szolgáltatások (pl. leszállási díj), egyéb légi szállítást kiegészítő szolgáltatás, 
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jegyértékesítési jutalékok, légi jármű tisztítása (TESZOR’15 81.29.19), ill. a légi személyszállí-
tást kiegészítő szolgáltatások (pl. catering, utasellátás céljából történő beszerzés TESZOR'15 
56.29.11)  
 
 

218 Űrszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 51.22 Űrszállítás szakágazat alá tartozó összes szolgáltatás; 
TESZOR’15 52.23.2 Űrszállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidensek (például távközlési vállalat) részére nyújtott/nem rezidensektől (például műhold 
tulajdonos) igénybe vett műhold kilövéssel kapcsolatos szolgáltatások és egyéb, űreszközök 
kezelői által végrehajtott műveletek, úgy, mint a műholdak felbocsátásáért járó díjak, áruk és 
utasok szállítása tudományos kísérlet céljából. Ide tartozik továbbá egy ország rezidenseinek 
űrutazásáért nem rezidensnek kifizetett/nem rezidenstől kapott összegek. 
 
Nem tartozik ide: légi jármű javítása, valamint a műhold űrben történő javítása, karbantartása 

(001 Javítási és karbantartási szolgáltatások). 
 
220 Vasúti személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 49.1 Helyközi vasúti személyszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott, ill. nem rezidensektől igénybe vett vasúti személyszállítás. 
Ide tartozik továbbá: mozdony bérlése személyzettel, személyszállítás céljára. 
 
 
221 Vasúti áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 49.2 Vasúti áruszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott, ill. nem rezidensektől igénybe vett vasúti teherszállítás. 
 
222 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’15 52.21.1 Vasúti szállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett vasúti szállítmányozási szolgálta-
tás (megbízási díj teljes összege), illetve közvetlenül a vasúti szállításhoz kapcsolódó szolgál-
tatások, például: vasúti szállítást segítő szolgáltatás, raktározás, tárolás, csomagolás, jegyérté-
kesítési jutalékok. 
Ide tartozik továbbá a vasúti tolatás, vontatás, a tehergépkocsik és szerelvények vasúti szállí-
tása is (RO-RO és RO-LA-jegyek vétele/eladása). 
 

 
224 Közúti személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 49.31. Városi és elővárosi szárazföldi személyszállítás; 
TESZOR’15 49.32 Taxis személyszállítás; TESZOR’15 49.39 Egyéb máshová nem sorolt 
szárazföldi személyszállítás, kivéve: TESZOR’15 49.39.20 Személyszállítás drótkötélpá-
lyán, siklón, síliften és TESZOR’15 49.39.32 Város- és tájnézőbusz szolgáltatás (turizmus, 
nem képezi az adatszolgáltatás részét). 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, autóbusszal vagy minibusszal le-
bonyolított menetrend szerinti és nem menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: közúti jármű bérlése személyzettel személyszállítás céljából. 
 
225 Közúti áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 49.4 Közúti áruszállítás, költöztetés. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, tehergépjárművel és szerelvény-
nyel lebonyolított teherszállítási szolgáltatások, költöztetés. 
Ide tartozik továbbá: közúti jármű bérlése személyzettel áruszállítás céljából. 
 
 
226 Közúti szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Ide tartozik: TESZOR’15 52.21.2 Közúti áruszállítást kiegészítő szolgáltatás. 
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Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett közúti szállítmányozási szolgálta-
tás (megbízási díj teljes összege), illetve közvetlenül a közúti szállításhoz kapcsolódó szolgá l-
tatások: közút, híd, alagút használatáért fizetett/kapott díjak, autóbusz-pályaudvari szolgáltatás, 
parkolási szolgáltatás, jegyirodáknak jegyértékesítés után kifizetett jutalékok, fuvarközvetítői 
ügynöki jutalékok, raktározás, tárolás, rakománykezelés, csomagolás. 
 
 

228 Belvízi és folyami személyszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 50.3 Belvízi személyszállítás, kivéve: TESZOR’15 50.30.13 Belvízi 
személyszállítás városnéző és kiránduló hajóval. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett belvízi, folyami és tavi személy-
szállítási szolgáltatások. 
Ide tartozik továbbá: TESZOR’15 50.30.2 Belvízi személyszállító hajó kölcsönzése legénység-

gel, személyszállítás céljából. 
 

229 Belvízi és folyami áruszállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 50.40.1 Belvízi áruszállítás. 
Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett, folyókon, csatornákon, tavakon 
történő teherszállítás. 
Ide tartozik továbbá: TESZOR’15 50.40.21 Belvízi áruszállító hajó kölcsönzése legénységgel, 

áruszállítás céljából. 
 
 

230 Belvízi és folyami szállítást kiegészítő szolgáltatások (szállítmányozás, egyéb) 

Nem rezidenseknek nyújtott/nem rezidensektől igénybe vett belvízi, folyami és tavi szállítmá-
nyozási szolgáltatás (megbízási díj teljes összege), illetve közvetlenül a belvízi szállításhoz 
kapcsolódó szolgáltatások, például a belvízi vontatás, tolatás (TESZOR’15 50.40.22). 
Ide tartoznak továbbá a TESZOR’15 52.22 szakágazat alá tartozó azon szolgáltatások, ame-

lyek belvízi, folyami szállítással kapcsolatban merülnek fel: kikötő-, vízi út üzemeltetése, révka-
lauzi szolgáltatás, hajókikötési szolgáltatás, navigáció támogatás, hajómentés, vízre emelés, 
máshova nem sorolt, vízi szállítást segítő szolgáltatás, belvízi jármű tisztítása (TESZOR’15 
81.29.19). jegyértékesítési jutalékok, raktározás, tárolás, rakománykezelés, csomagolás. 
 
 
232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások (szállítmányozás, raktározás) 

Ide tartozik: TESZOR’15 52.1 Raktározás, tárolás; TESZOR’15 52.24. Rakománykezelés; 
TESZOR’15 52.29 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Itt szükséges feltüntetni azokat a szolgáltatásokat, amelyeknél a szállítási mód nem sorolható 
be egyértelműen, például multimodális szállítás esetén a fuvareszközzel nem rendelkező szál-
lítmányozó által nem rezidensnek nyújtott, ill. nem rezidens szállítmányozótól igénybe vett szál-
lítmányozási szolgáltatás díja (megbízási díj teljes összege), illetve a több szállítási módhoz 
kapcsolódó rakománykezelés, tárolás, raktározás, csomagolás, jegyértékesítési jutalékok. 
 
 

233 Csővezetékes szállítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 49.5 Csővezetékes szállítás; TESZOR’15 52.21.3 Csővezetékes 
szállítást kiegészítő szolgáltatás. 
Gáz, víz, kőolaj és kapcsolódó termékek csővezetéken történő szállításáért nem rezidenseknek 
fizetett/nem rezidensektől kapott díjak. 
 
Nem tartozik ide: 

– termelési és elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, amennyiben azok a szállí-
tási szolgáltatástól egyértelműen elkülöníthetőek (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üz-
leti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 

– gáz, víz, kőolaj és kapcsolódó termékek vétele/eladása (termékforgalom). 
 
 
234 Villamosenergia-átvitel 

Ide tartozik: TESZOR’15 35.12 Villamosenergia-szállítás. 
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A villamos energia nagyfeszültségen történő átvitele az ellátási pont és azon pontok között, 
melyeken a villamos energiát a fogyasztókhoz történő szállítás céljából alacsony feszültségűvé 
alakítják. Ide tartoznak a villamosenergia továbbításáért felszámított díjak, amennyiben azok a 
termelési és elosztási folyamattól elkülönülnek. 
 
Nem tartozik ide: 
– termelési és villamosenergia-elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, amennyiben 

azok a szállítási szolgáltatástól egyértelműen elkülöníthetőek (284 Egyéb /máshová nem 
sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 

– elektromos áram vétele/eladása (termékforgalom). 
 
 
244 Életbiztosítások 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.11 Életbiztosítás. 
 
Bruttó biztosítási díjak 

Rezidens biztosítottak által nem rezidens biztosítótársaságoknak fizetett díjak (import), illetve 
nem rezidens biztosítottak által rezidens biztosítótársaságnak fizetett díjak (export), amelyért 
cserébe a biztosított részére garantálják, hogy: 
– egy adott időpontban, vagy amennyiben halála előbb bekövetkezik, akkor annak időpontjá-

ban kifizetik a szerződés szerinti összeget 
 
Bruttó kifizetések, ill. kártérítések 

Rezidens biztosítótársaságok által nem rezidens biztosítottnak (import), és nem rezidens bizto-
sítótársaságok által rezidens biztosítottnak kifizetett összegek, kártérítések (export): 
– a szerződés szerinti időpontban, vagy a biztosított halálakor kifizetett összegek 
 
Nem tartozik ide: 

– határozott tartamú (kockázati) életbiztosítás, amikor a biztosítási összeg csak a biztosított 
halálakor kerül kifizetésre (256 Egyéb közvetlen biztosítás) 

– a kötelező társadalombiztosítási rendszerből származó kifizetések (viszonzatlan folyó át-
utalások) 

 
 
247 Távközlési szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 61 Távközlés. 
Nem rezidensnek nyújtott, illetve nem rezidenstől igénybe vett hang, kép, adat, jel és egyéb 
információk továbbításával kapcsolatos szolgáltatások. (pl. roaming díjak) 
 
Az információ továbbításának eszköze lehet: telefon, mobiltelefon, telex, távirat, rádió és tele-

vízió (kábel-, illetve földi sugárzású), műhold, elektronikus levél, fax, stb. 
 
 nyilvános távbeszélő szolgáltatás 
 vezeték nélküli távközlési szolgáltatás (földfelszíni, nyalábolt, műholdas) 
 osztott, illetve dedikált (magánhálózati) üzleti hálózati szolgáltatás 
 adathálózati szolgáltatás 
 internet-hozzáférés, -ellátás szolgáltatása  
 internet-alapú távközlési szolgáltatások  
 egyéb távközlési szolgáltatás (televízióműsor-szórás, rádióműsor-szórás, összekapcsolási 

/távbeszélő, adatátviteli/ szolgáltatás, telex, távirat, telefax, telekonferencia) 
 vezetékes műsorjel-elosztás 
 fenntartással kapcsolatos szolgáltatások 
 
Nem tartozik ide: 
– a továbbított információ értéke (nem képezi részét a szolgáltatásnak!) 

– (telefon)hálózat telepítése (250 vagy 251 Építési-szerelési szolgáltatások) 
– adatbázis-szolgáltatások (890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás) 
– MNB részére jelentett jogvásárlások 
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248 Nyugdíjalapok 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.30 Nyugdíjalapok. 
 
Bruttó biztosítási díjak (megszolgált díjak) 
Rezidens biztosítottak által nem rezidens nyugdíjalapoknak fizetett díjak (import), illetve nem 
rezidens biztosítottak által rezidens nyugdíjalapoknak fizetett díjak (export): öregségi és rok-
kantsági nyugdíj. 
 
Bruttó kifizetések, ill. kártérítések 

Rezidens nyugdíjbiztosítási alapok által nem rezidens biztosítottnak (import), és nem rezidens 
nyugdíjbiztosítási alapok által rezidens biztosítottnak kifizetett összegek, kártérítések (export): 
– nyugdíjba vonuláskor kifizetett összegek 
 
Nem tartozik ide: 
– a kötelező társadalombiztosítási rendszerből származó kifizetések (viszonzatlan folyó átuta-

lások) 
 
 
250 Külföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 

 
Ide tartozik: TESZOR’15 41 Épületek építése; TESZOR’15 42 Egyéb építmény építése; 
TESZOR’15 43 Speciális szaképítés, kivéve: TESZOR’15 43.13 Talajmintavétel, próbafú-
rás (882 Mérnöki szolgáltatások); TESZOR’15 71.12.2 Építési projektvezetés. 
 
Export: 
Rezidens vállalat által külföldön nem rezidenseknek nyújtott építési-szerelési tevékenységből 
származó teljes árbevétel: 
– munkaterület előkészítése, és kapcsolódó szolgáltatások (pl. festés, bontás, csőhálózat ki-

építés, talajrendezés) 
– épületek építése, felújítása, karbantartása, bővítése 
– lakóépületeken, egyéb (például ipari) létesítményeken végzett építési munkák, mélyépítés 
– magas- és egyéb építési munkálatok (pl. utak, alagutak, vasutak, hidak, gátak, erőművek 

építése) 
– épületgépészeti berendezések összeszerelése, kezelése, üzembe helyezése, felújítása, 

bővítése, javítása, telepítése 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzettel 
– épületek külső tisztítása 
– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javí-

tások 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet 
 
Nem tartozik ide: 
– bányaművelés, olaj- és gázkitermelés helyszínének előkészítése (283 Mezőgazdasági, bá-

nyászati szolgáltatások) 
– szennyezett talajréteg eltávolítása (282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés) 
– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’15 33.2 alágazat alá tartoznak 

(284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 

Operatív lízing) 
– az épületekben található berendezések javítása és egyéb javítások (001 Javítási és karban-

tartási szolgáltatások) 
– állami, kormányzati tulajdonban lévő épületeken (pl. konzulátus) végzett építési-szerelési, 

javítási szolgáltatás (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– az építővállalat által az építkezéshez harmadik országból importált áruk (áruforgalom) és 

szolgáltatások (megfelelő szolgáltatás-kategória) értéke 
 
 
Nem tartozik ide: 

– az építővállalat által az építkezéshez az építővállalat országából/harmadik országból impor-
tált árukra és szolgáltatásokra fordított kiadások 
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– a kifizetett munkabérek összege, amennyiben azok közvetlenül a dolgozóknak kerültek ki-
fizetésre. 

 
 
251 Belföldön teljesített építési-szerelési szolgáltatások 

 
Ide tartozik: TESZOR’15 41 Épületek építése; TESZOR’15 42 Egyéb építmény építése; 
TESZOR’15 43 Speciális szaképítés, kivéve: TESZOR’15 43.13 Talajmintavétel, próbafú-
rás (882 Mérnöki szolgáltatások); TESZOR’15 71.12.2 Építési projektvezetés. 
 
Export: 
A nem rezidens építővállalat által a magyarországi kivitelezéshez helyben, rezidensektől vásá-
rolt árukra (pl. építőanyagok) és igénybe vett szolgáltatásokra fordított kiadások összege. 
 
Import: 
Magyarországon rezidens által nem rezidens vállalattól igénybe vett építési-szerelési szolgál-
tatások teljes értéke: 
– munkaterület előkészítése, és kapcsolódó szolgáltatások (pl. festés, bontás, csőhálózat ki-

építés, talajrendezés) 
– épületek építése, felújítása, karbantartása, bővítése 
– lakóépületeken, egyéb (például ipari) létesítményeken végzett építési munkák, mélyépítés 
– magas- és egyéb építési munkálatok (pl. utak, alagutak, vasutak, hidak, gátak, erőművek 

építése) 
– épületgépészeti berendezések összeszerelése, kezelése, üzembe helyezése, felújítása, 

bővítése, javítása, telepítése 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzettel 
– épületek külső tisztítása 
– építési-szerelési javítások, továbbá a vasúti, légi és kikötői építményeken végrehajtott javí-

tások 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet 
 
Nem tartozik ide: 

– bányaművelés, olaj- és gázkitermelés helyszínének előkészítése (283 Mezőgazdasági, bá-
nyászati szolgáltatások) 

– szennyezett talajréteg eltávolítása (282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés) 
– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’15 33.2 alágazat alá tartoznak 

(284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások) 
– tereprendező- és építőgépek, berendezések bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 

Operatív lízing) 
– az épületekben található berendezések javítása és egyéb javítások (001 Javítási és karban-

tartási szolgáltatások) 
– állami, kormányzati tulajdonban lévő épületeken (pl. konzulátus) végzett építési-szerelési, 

javítási szolgáltatás 
– az építővállalat által az építkezéshez az építővállalat országából/harmadik országból impor-

tált árukra és szolgáltatásokra fordított kiadások 
– a kifizetett munkabérek összege, amennyiben azok közvetlenül a dolgozóknak kerültek ki-

fizetésre (nem képezi az adatszolgáltatás részét). 
 
 
252 Standardizált (egységesített) garanciavállalás 

A garanciák olyan megállapodások, amelyekben a kezes vállalja a hitelezővel szemben, hogy 
a hitelfelvevő nemfizetése esetén kezesként fedezni fogja azt a veszteséget, amely a hitelező-
nél keletkezne. 
Csak a pénzügyi eszközök esetében nyújtott garanciákra vonatkoznak gyártók által nyújtott 
szavatosságra és egyéb gyártói garanciákra nem. 
 
Ide tartoznak a nagy számban, általában kis összegben kibocsátott, hasonló jellemzőkkel és 
kockázattal rendelkező pénzügyi garanciák (pl.: export hitelgaranciák vagy diákkölcsön-garan-
ciák). 
 
Import: rezidens hitelezőnél nem rezidens kezesnek fizetett garancianyújtási díj 
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Export: rezidens kezesnek nem rezidens hitelező által fizetett garancianyújtási díj  
 
 

255 Szállítmánybiztosítás 

Van biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens ügyfél, valamint a nem rezidens 
biztosító és rezidens ügyfél között. 
 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.12.36 Szállítmánybiztosítás. 
Rezidens és nem rezidens között árufuvarozás biztosítására kifizetett bruttó díjak, ill. befo lyt 
kártérítések, amelyért cserébe a megbízó biztosítottá válik lopás, kár, vagy a szállítmány teljes 
megsemmisülése esetére. 
 
Nem tartozik ide: 
– az árufuvarozáshoz használt járművek biztosítása (256 Egyéb közvetlen biztosítás) 
 
 
256 Egyéb közvetlen biztosítás 

Van biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens ügyfél, valamint a nem rezidens 
biztosító és rezidens ügyfél között. 
 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.12 Nem életbiztosítás, kivéve: TESZOR’15 65.12.36 Szállít-
mánybiztosítás (255 Szállítmánybiztosítás). 
 

Ide tartoznak például: 
– kötelező felelősségbiztosításhoz és CASCO-hoz 
– határozott tartamú (kockázati) életbiztosításhoz 
– utasbiztosításhoz, baleset- és egészségbiztosításhoz 
– szállítóeszközök biztosításához (hajó, teherautó, repülőgép, stb.) 
– tűz- és egyéb ingatlankár, valamint vagyoni kár biztosításához 
– pénzügyi veszteség biztosításához 
– általános felelősségbiztosításhoz 
– egyéb (például utazási, hitel- és hitelkártyákra vonatkozó) biztosításhoz  

kapcsolódó bruttó biztosítási díjak és kifizetett biztosítási összegek (kártérítések) 
 
Nem tartozik ide: 

– a kötelező társadalombiztosítási rendszerbe történő befizetések (viszonzatlan folyó átutalá-
sok) 

– szállítmánybiztosítás (255 Szállítmánybiztosítás) 
 
 
257 Passzív viszontbiztosítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.20 Viszontbiztosítás szakágazat alá tartozó összes passzív 
viszontbiztosítás. 
 

Import: Megszolgált díjak 
Export: Kártérítés  
 
258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 66.2 Biztosítást, nyugdíjalapot kiegészítő tevékenység. 
 
A biztosítók és nyugdíjbiztosítási alapok működéséhez szorosan kapcsolódó, rezidensek és 
nem rezidensek közötti szolgáltatások, például: 

– biztosítási ügynökök jutalékai, közvetítői és ügynökségi szolgáltatásai 
– tanácsadói szolgáltatások 
– érték- és kárbecslési szolgáltatások 
– aktuáriusi szolgáltatások 
– kármentési szolgáltatások 
– kártalanítási és helyreállítási szolgáltatások szabályozásával és felügyeletével kapcsolatos 

szolgáltatások 
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259 Aktív viszontbiztosítás 

Ide tartozik: TESZOR’15 65.20 Viszontbiztosítás szakágazat alá tartozó összes aktív vi-
szontbiztosítás. 
 

Import: Kártérítés nettó 
Export: Megszolgált díjbevétel 
 
 
260 Pénzügyi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 64 Pénzügyi tevékenység; TESZOR’15 66.1 Pénzügyi kiegészítő 
szolgáltatás, kivéve: TESZOR’15 66.11 Pénz-, tőkepiac igazgatása; TESZOR’15 66.3 Alap-
kezelés; TESZOR’15 82.91 Követelésbehajtás. 
Nem rezidensnek nyújtott (export) vagy nem rezidenstől igénybe vett (import), pénzügyi közve-
títői és kiegészítő szolgáltatások. 
 

Tartalmazza a pénzügyi, tőzsdei tranzakciók, ügyletek után kapott/fizetett explicit jutalékokat és 
díjakat, így például a következő pénzügyi eszközökhöz, tevékenységekhez kapcsolódó jutalé-
kokat: 
– pénzügyi szolgáltatások ügynöki jutaléka, hitelszervezési díj (pl. szindikált hitel után járó 

jutalék), pénzügyi tanácsadás 
– betétek elhelyezése és kölcsönzése, jelzálog és nem jelzálog alapú üzleti és személyes 

célú kölcsönzés 
– akkreditív, bankelfogadvány, hitelkeret és egyéb hasonló eszközök 
– bankszámlavezetéshez, pénzügyi lízinghez, faktoráláshoz, pénzügyi derivatíva tranzakci-

ókhoz kapcsolódó díjak és jutalékok  
– jegyzési garanciavállalás, értékpapírok forgalomba hozatala, értékpapírok visszaváltása 

(ide tartozik az értékpapírok utáni pénzjövedelmek kifizetésének jutaléka is) 
– elszámolási (klíring / clearing) szolgáltatások 
– nemzeti postaszolgálatok által nyújtott pénzügyi szolgáltatások. 
 
Tartalmazza továbbá a tőzsdei ügyletek során (devizák, részvények, kötvények, váltók, pénz-
ügyi derivatívák és egyéb pénzügyi eszközök kapcsán) felmerült implicit pénzügyi szolgáltatási 
díjakat: jutalékok, számlavezetési díjak, spread (a vételi és eladási ár különbözete az átlagár-
folyamtól (piaci ár), lényegében a kereskedést bonyolító jutaléka). 
 
Ide tartoznak továbbá az egyéb pénzügyi tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások, például: 

– pénzügyi tanácsadás 
– pénzügyi eszközökkel, illetve rúdarany/rúdezüsttel kapcsolatos letétkezelői, illetve letétőr-

zési szolgáltatások 
– vagyonkezeléssel kapcsolatos szolgáltatások (TESZOR’15 64.20), befektetési és más 

pénzügyi alapokkal kapcsolatos szolgáltatás (TESZOR’15 64.30) 
– vállalati összeolvadással és felvásárlással kapcsolatos szolgáltatások 
– vállalati pénzügyekkel és kockázati tőkével kapcsolatos szolgáltatások 
– hitelkártya és egyéb pénzutalásokkal összefüggő szolgáltatások 
– hitel rendelkezésre tartási jutaléka, garanciaköltsége 
– árutőzsdei szolgáltatások (pl. brókerek jutaléka) 
– pénzügyi piacokon végzett tranzakciók adminisztrációjának költségei 
– hitelminősítés 
– kockázatvállalási –kezelési szolgáltatások (ami nem biztosítás) 
– pénzügyi szolgáltatásokhoz köthető kényelmi szolgáltatások  
 
Tulajdonosi kapcsolatban levő (holdingok, trösztök, speciális célú vállalkozások, pénzügyi ala-
pok) rezidens és nem rezidens vállalatok közötti szolgáltatás tranzakciók, például banki letét-
kezelés, pénzügyi eszközök kezelése kapcsán vagy vagyonkezeléssel kapcsolatos adminiszt-
ratív költségek (alapkezelők, letétkezelők, bankok, könyvelők, ügyvédek, vagy saját stábnak 
fizetett díjak). 
 
Nem tartozik ide: 

– kamat, osztalék, opciós díj 
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– pénzügyi lízing (termékforgalom) 
– életbiztosítás és nyugdíjközvetítéssel kapcsolatos szolgáltatások (244 Életbiztosítások, il-

letve 248 Nyugdíjalapok) 
– bankok által nyújtott nem pénzügyi tanácsadás (a megfelelő szolgáltatáshoz tartozik) 
– értékpapírok és pénzügyi derivatívák saját számlás adásvételéből származó nyereségek és 

veszteségek (tőkeművelet, nem szolgáltatás) 
– vállalatok és egyének jelzálog és nem jelzálog alapú hiteleikhez kapcsolódó letétek és köl-

csönök szolgáltatási díja. 
 
 
263 Számítástechnikai szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 62 Információ-technológiai szolgáltatás, kivéve: TESZOR’15 
62.01.2 Szoftver eredeti példány; TESZOR’15 63.1 Adatfeldolgozás, webhoszting, világ-
háló-portál szolgáltatás, kivéve: TESZOR’15 63.12.10 Világháló-portál tartalom. 
 
Rezidens és nem rezidens közötti, hardverrel, szoftverrel és adatfeldolgozással kapcsolatos 
szolgáltatások, például: 
– egyedi (bármilyen formában kézbesített) szoftvertermék használatához kapcsolódó licencdíj 
– egyedi szoftverek fejlesztése, gyártása, telepítése és dokumentálása 
– letöltött vagy más elektronikus formában (pl. ún. „douge” adathordozón) kézbesített csoma-

golt (tömeggyártott) szoftvertermék (pl. vállalati szoftver, játékszoftver, egyéb alkalmazás), 
valamint egyéb letöltött tartalmak használatáért fizetett licencdíj 

– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) szoftvertermék (pl. vál-
lalati szoftver, játékszoftver, egyéb alkalmazás) meghatározott időre szóló használatáért fi-
zetett licencdíj 

– számítógépes hardver és szoftver üzembe helyezése, beleértve a mainframe-eket és a köz-
ponti számítógépes egységeket 

– kiszervezett szolgáltatások felügyelete 
– hardver-szaktanácsadás (számítástechnikai erőforrások és berendezések gazdálkodásával, 

rendszerrel, rendszerbiztonsággal kapcsolatos tanácsadás) 
– szoftver-szaktanácsadás 
– kivitelezéssel kapcsolatos szolgáltatások, tanácsadás 
– számítógép és perifériák karbantartása, javítása TESZOR’15 95.11 
– sérült szoftverek helyreállítása 
– használatra kész rendszerek elemzése, tervezése, programozása (ideértve a 

honlapfejlesztést és –design-t is) 
– rendszerkarbantartás és kapcsolódó szolgáltatások (például tanácsadás keretében tartott 

oktatás) 
– adatfeldolgozással kapcsolatos szolgáltatások (például adatbevitel, táblázatkészítés, adat-

rögzítés, időmegosztásos alapon működő feldolgozás, weboldal-elhelyezéssel kapcsolatos 
szolgáltatások) 

– speciális, megrendelő-orientált számítástechnikai tanfolyamok TESZOR’15 85.59.12 
– webhoszting szolgáltatás, internetes tárhely biztosítása 
 
Nem tartozik ide: 

– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott és nem egyedi fejlesz-
tésű) szoftvertermék értékesítése örökös használati joga (az áruforgalom része) 

– szoftvertermék másolásához és/vagy terjesztéséhez kapcsolódó licencdíjak (893 Szellemi 
tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 

– általános, nem vevőspecifikus (például Word, Excel) számítástechnikai tanfolyamok (895 
Oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások) 

– adatbázis-szolgáltatások (890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás) 
– internetes hirdetési hely és idő eladása (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– számítástechnikai eszközök bérbeadása kezelőszemélyzet nélkül (272 Operatív lízing) 
– MNB részére jelentett jogvásárlások 
 
270 Reexport 

Valamely magyar adószámmal rendelkező gazdasági szervezet azért vásárol árut egy másik 
országban, hogy azt a vásárlás országában vagy egy harmadik országban értékesítse. 
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– Közvetlen reexport: az árut Magyarország területének érintése nélkül, közvetlenül szállít-

ják két tagállam, két közösségen kívüli állam, vagy egy tagállam és egy Közösségen kívüli 
ország között. Közvetlen reexportnak minősül az az eset is, amikor a vásárlás és az érté-
kesítés – Magyarországon kívül – ugyanazon ország területén történt. 

–  Közvetett reexport: az áru Magyarországon is áthalad. Ekkor a következő két esetet kell 

megkülönböztetni: 

 az áru csak tranzitként érinti Magyarországot, azaz legfeljebb csak a szállításból adó-
dóan áll meg (pl. átrakodás egyik szállítóeszközről a másikra); 

 az árut Magyarországon (akár rövid időre is) beraktározzák, illetve azon legfeljebb a 
2454/1993 Bizottsági rendelet 69. mellékletében felsorolt szokásos kereskedelmi műve-
leteket végzik.  

 
 

271 Egyéb, kereskedelemhez kapcsolódó szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 46.1 Ügynöki nagykereskedelem. 
Rezidens és nem rezidens közötti, áru- és szolgáltatás tranzakciók közvetítéséhez kapcsolódó 
jutalékok: 

– nem rezidens kereskedőknek, ügynököknek, bizományosoknak kifizetett / rezidens kereske-
dők, ügynökök, bizományosok által kapott ügynöki jutalékok, bizományosi díjak, 

– árverésen eladott áruk után járó bizományosi díjak, 
– hajók, repülőgépek és egyéb áruk értékesítése után járó ügynöki jutalékok. 

 
Nem tartozik ide: 

– saját számlára kötött ügyletek díjai 
– saját tulajdonú áru értékesítése (ez esetben a bevétel tartalmazza a kereskedelmi árrést) 
– franchise-díjak (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 
– pénzügyi közvetítés díja (260 Pénzügyi szolgáltatások) 
– szállításhoz kapcsolódó jutalékok (szállítási szolgáltatások) 
– biztosítási alkuszdíj (258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások) 
 
 
272 Operatív lízing (tartós bérlet) 

Ide tartozik: TESZOR’15 77 Kölcsönzés, operatív lízing, kivéve: TESZOR’15 77.4 Immate-
riális javak kölcsönzése. 
 
– hajók, légi járművek, egyéb szállítási eszközök (például vasúti kocsi, konténer, vitorlázat) 
– egyéb berendezések, tartós fogyasztási cikkek (mezőgazdasági-, építőipari gépek, iroda-

gép, számítógép, műszaki cikkek, távközlési berendezések, háztartási eszközök, máshová 
nem sorolt gépek) rezidensek és nem rezidensek közötti kezelőszemélyzet nélküli haszon-
bérbe adása. 

 
Ide tartozik a lakó- és egyéb épületek bérlése. 
 
Nem tartozik ide: 
– nemzetközi szervezetek, követségek ingatlanbérlése (nem képezi az adatszolgáltatás ré-

szét) 
– ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatások (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai 

és műszaki szolgáltatások) 
– szállítóeszközök bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (szállítási szolgáltatások) 
– tereprendező és építőgépek, berendezések bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (250, 

251 Építési-szerelési szolgáltatások) 
– mezőgazdasági gépek bérbeadása, bérlése kezelőszemélyzettel (283 Mezőgazdasági, bá-

nyászati szolgáltatások) 
– távközlési vonalak és kapacitások bérlése (247 Távközlési szolgáltatások) 
– utazók szállás- és járműbérlése személyes használatra (turizmus, nem képezi az adatszol-

gáltatás részét) 
– pénzügyi lízing (nem szolgáltatás, az áruforgalom része) 
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275 Jogi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 69.1 Jogi tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 

– jogi tanácsadás és jogi képviselet bármilyen jogi, bírósági és törvénykezési eljárásban 
– jogi dokumentumok és okiratok megfogalmazása 
– közjegyzői szolgáltatás 
– zálog/letét és ingatlan-átruházás jogi ügyintézése 
 
Nem tartozik ide: adójellegű befizetések (illetékek, bírságok) 

 
 
276 Számviteli, könyvelési, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 69.2 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 

– könyvvizsgálat (audit) 
– beszámoló felülvizsgálata 
– pénzügyi és számviteli jelentés összeállítása 
– egyéb számviteli szolgáltatás (például termékdíj-elszámolás) 
– könyvelés 
– adótanácsadás 
– csőd- és felszámolási eljáráshoz kapcsolódó szolgáltatások 
 
 
277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 70 Üzletvezetési, vezetői tanácsadás, kivéve: TESZOR’15 70.22.4 
Védjegy, franchise. 
Rezidens és nem rezidens közötti  

– üzletviteli tanácsadás, operatív támogatás (általános, pénzügyi, marketing, humánpolitikai, 
termelésszervezési, PR)  

– egyéb üzletviteli tanácsadás (témamenedzselés, programkoordinálás, máshová nem sorol-
ható, egyéb üzleti tanácsadás). 

 
Ide tartozik például: 
– az üzletpolitikával és stratégiával 
– a szervezet átfogó tervezésével, kialakításával és irányításával 
– arculattervezéssel, a közvéleménnyel és egyéb intézményekkel szembeni kapcsolatok fej-

lesztésével kapcsolatos tanácsadói, vezetési és működtetési, tanácsadási szolgáltatások 
– vállalatirányítás auditálása 
– piac-, munkaerő- és termékgazdálkodással kapcsolatos tanácsadás 
– nem építés-szereléssel kapcsolatos projektirányítási tanácsadás. 
 
Ide tartoznak a tulajdonosi kapcsolatban levő rezidens és nem rezidens vállalatok közötti szol-

gáltatás-tranzakciók is, amennyiben azok nem sorolhatóak be más szolgáltatás-kategóriába. 
Ilyen tranzakciók lehetnek a telephelyek, leányvállalatok, társult vállalatok kifizetései anyavál-
lalatuk és egyéb gazdasági szervezetcsoporton belüli cégek felé, melyek az általános ügyviteli 
költségekhez (tervezés, szervezés, ellenőrzés) való hozzájárulást foglalják magukba, illetve a 
rezsiköltségekkel kapcsolatosak. Ezek az ún. intercompany számlák. 
 
Nem tartozik ide:  

– hirdetési szolgáltatások (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– építéstervezéssel kapcsolatos szolgáltatások (280 Mérnöki, műszaki /építészeti, tervezési, 

egyéb/ szolgáltatások) 
– építési projektvezetés, építési és műszaki felügyelet (Építési-szerelési szolgáltatások) 
– fizetésképtelenség miatti csődeljárás végrehajtása (276 Számviteli, könyvelési, könyvvizs-

gálói és adótanácsadói szolgáltatások) 
– védjegy, franchise- (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 
 
278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás 

Ide tartozik: TESZOR’15 73 Reklám, piackutatás. 
Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás-tranzakciók, például: 
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– reklámügynökségek reklámtervező, -készítő és -forgalmazó tevékenysége 
– média elhelyezés, mely magába foglalja hirdetési hely és idő adásvételét nyomtatott médiá-

ban, tv-ben, rádióban, internetes és egyéb felületen (ide tartozik mind a saját hirdetési hely 
és idő értékesítése, mind a megbízás alapján történő értékesítés) TESZOR’15 59.11.3 

– kereskedelmi vásárok által nyújtott kiállítási szolgáltatások TESZOR’15 82.3 
– termékreklámozás 
– telemarketing, direktmarketing 
– különböző témákban végzett piac-, illetve közvélemény-kutatás 
– sportesemény promóciója TESZOR’15 93.19.11 
 
Nem tartozik ide: 

– PR-szolgáltatások (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgáltatások) 
 
 
282 Hulladékkezelés, szennyeződésmentesítés 

Ide tartozik: TESZOR’15 37 Szennyvíz gyűjtése, kezelése; TESZOR’15 38 Hulladékgazdál-
kodás; TESZOR’15 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés. 
– Hulladékok gyűjtése, kezelése és újrahasznosítása, ártalmatlanítása, kármentesítés 
– radioaktív és egyéb hulladékok kezelése (gyűjtése, tárolása, ártalmatlanítása) 
– szennyeződésmentesítés (például olajfoltok, fertőzött talaj tisztítása) 
– bányászati terület helyreállítása 
– minden egyéb, a környezet tisztításával és helyreállításával kapcsolatos szolgáltatás, bele-

értve a CO2-kibocsátást csökkentő, illetve a légköri CO2-t megkötő eljárásokat is 
– szennyvíztisztítás, elvezetés, emésztőgödör, szennyvízülepítő tisztítása, fertőtlenítés 
– szennyezett talajréteg eltávolítása 
– csatornázás 
– hó eltakarítás. 
 
Nem tartozik ide: 

Szén-dioxid kibocsátási kvótával kapcsolatos kifizetések. 
 
 
283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 01.6 Mezőgazdasági, betakarítást követő szolgáltatás; 
TESZOR’15 01.7 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás; TESZOR’15 02 Erdő-
gazdálkodás; TESZOR’15 75 Állat-egészségügyi ellátás ágazatok; TESZOR’15 81.3 Zöld-
terület-kezelés; B Bányászat, kőfejtés nemzetgazdasági ág alá tartozó összes szolgálta-
tás. 
Mezőgazdasági szolgáltatások, például: 
– mezőgazdasági gépek kezelőszemélyzettel történő bérbeadása, bérlése 
– növénytermesztési szolgáltatás (például betakarítás, terményfeldolgozás) 
– növényvédelem, kártevőkkel szembeni védekezés 
– állatok takarmányozásával, gondozásával, illetve tenyésztésével kapcsolatos szolgáltatások 
– állatorvosi szolgáltatások 
– vadászattal, erdőgazdálkodással, fakitermeléssel, halászattal kapcsolatos szolgáltatások 

 
Bányászati szolgáltatások, például: 

– olaj- és gázkutatással, kitermeléssel kapcsolatos szolgáltatások: fúrás, fúrótorony-építés, ja-
vítással és szétszereléssel kapcsolatos szolgáltatások, olaj- és gázkutak cementtel történő 
megerősítése TESZOR’15 09.10.12 

– ásványi olajok kutatásával és kitermelésével kapcsolatos szolgáltatások 
– bányászati terület előkészítése TESZOR’15 09.9 
– bányamérnöki szolgáltatások és geológiai mérések végzése 
 
Nem tartozik ide:  

Nem mezőgazdasági kártevőirtás (284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki 
szolgáltatások) 
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284 Egyéb (máshová nem sorolt) üzleti, szakmai és műszaki szolgáltatások 

Rezidens és nem rezidens közötti szolgáltatás tranzakciók, például: 

– munkaerő-közvetítés, munkaerő-kölcsönzés TESZOR’15 78.1, TESZOR’15 78.2, 
TESZOR’15 78.3 

– biztonsági szolgálat (pl. repülőtereken, pályaudvarokon) 
– nyomozási és biztonsági szolgáltatások TESZOR’15 80 
– fordítás, tolmácsolás TESZOR’15 74.3 
– fényképészet TESZOR’15 74.2 (kivéve fotóriportereknek fizetett díjak) 
– épület-, ingatlantakarítás, fertőtlenítés, kártevőirtás TESZOR’15 81.2 
– ingatlanügynöki, -kezelési szolgáltatások  
– áram-, víz-, gáz- és egyéb ásványolaj-szolgáltatással kapcsolatos szolgáltatások, így pél-

dául: határkeresztezőkapacitás értékesítése, vétele, rendszerhasználati díjak, a termelési és 
elosztási folyamatok során fizetett/kapott díjak, TESZOR’15 35.13, TESZOR’15 35.22, 
TESZOR’15 35.30.12, TESZOR’15 35.30.22, TESZOR’15 36.00.2;  

– könyvkiadás, napilapkiadás TESZOR’15 58.11, TESZOR’15 58.13, nyomdai tevékenység, 
egyéb sokszorosítás TESZOR’15 18, kivéve TESZOR’15 18.13.2 

– ipari üzembe helyezési szolgáltatások, amelyek a TESZOR’15 33.2 alágazat alá tartoznak 
– klimatizálás 
– állatkitömési szolgáltatás TESZOR’15 32.99.6 
– divat-, formatervezés, lakberendezés 
– közvetett vámjogi képviselet 
– konferencián való részvételi díj 
– postai küldemények előkészítése 
– csomagolás TESZOR’15 82.92.10 
– call-center és egyéb irodai támogató szolgáltatás 
– rendezvényszervezés 
– máshova nem sorolt szolgáltatások 
 
Nem tartozik ide: 

– áram-, víz-, gáz- és egyéb ásványolaj-termék szállítása (szállítási szolgáltatás) 
– intercompany elszámolások 

 
 
 
288 Audiovizuális és kapcsolódó szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 59 Film, video, televízióműsor gyártása, hangfelvétel-kiadás, ki-
véve: TESZOR’15 59.11.21 Film, video-, televíziós műsor eredeti példánya; TESZOR’15 
60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás; TESZOR’15 90.01 Előadó-művészet; 
TESZOR’15 90.02 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység; TESZOR’15 90.03 Alkotó-
művészet. 
– Filmek (filmszalagon, videokazettán, lemezen vagy elektronikusan sugározva), rádió- és te-

levízió-műsorok (élő vagy felvételről), zenei felvételek gyártásához, előállításához kapcso-
lódó szolgáltatások (pl. film vagy reality show forgatások) 

– audiovizuális termékeken végzett egyéb tevékenység és utómunka (digitális javítás, zenei 
szerkesztés, feliratozás, stb.) 

– kódolt tv-csatornákra (kábel, műhold, egyéb műsorszórás) való előfizetés 
– videó, DVD kölcsönzése TESZOR’15 77.22 
– filmek, műsorok, zenei felvételek, on-line tv-műsor és rádióadás interneten keresztül történő 

megtekintéséért (streaming) fizetett díjak 
– előadó-művészettel kapcsolatos és egyéb szórakoztató előadások (például koncertek, 

színi-, tánc- és egyéb előadások) készítése, szervezése, bemutatása, valamint az előadá-
sokról felvétel készítése 

– előadó-művészek (színészek, zenészek, táncosok, stb.), írók, zeneszerzők, szobrászok és 
más művészek művészeti, alkotó tevékenységért kapott díjai (például rezidensek külföldi, 
valamint nem rezidensek magyarországi fellépése) 

– független (szabadúszó) jelmeztervezők, díszlettervezők, világosítók tevékenységéért kifize-
tett díjak 

 
Ide tartozik az audiovizuális szolgáltatásokhoz kapcsolódóan fizetett/kapott jogdíjak ér-
téke a következő esetekben: 

– egyedi audiovizuális termék (pl. film, zene) használatáért fizetett licencdíj  
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– letöltött (nem eredeti példány) vagy más elektronikus formában kézbesített csomagolt (tö-
meggyártott) audiovizuális termék (például filmek, zene, előadások felvétele, irodalmi művek, 
könyvek) örökös használati jogáért, felhasználásáért fizetett licencdíj 

– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) audiovizuális termék 
(például filmek, zene, előadások felvétele, irodalmi művek, könyvek) meghatározott időre 
szóló használatáért, felhasználásáért fizetett licencdíj (vetítési díj) 

 
Nem tartozik ide: 

– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott csomagolt (tömeggyártott) audiovizuális termék 
örökös használati joggal (az áruforgalom része) 

– audiovizuális termék másolásához és/vagy terjesztéséhez (disztribúció) kapcsolódó licenc-
díjak (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 

– kép-, hang- és videofelvétel sokszorosítása (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szak-
mai és műszaki szolgáltatások) 

– hirdetési hely, idő értékesítése filmben, video-, televízió-műsorban (278 Hirdetés, piackuta-
tás és közvélemény-kutatás) 

– film-, videogyártás, televízióműsor-készítés termékeinek eredeti példánya, irodalmi művek 
eredeti példánya (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 

– kizárólagos jogok adásvételével kapcsolatos tranzakciók (például kiadók kizárólagos közzé-
tételi joga egy adott szerző műveire) (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett dí-
jak) 

– MNB részére jelentett jogvásárlások 
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Kormányzati szolgáltatások (EBOPS 292, 293, 294) 

Azon intézmény jelenthet Kormányzati szolgáltatást, aki az államháztartás központi al-
rendszerébe tartozó költségvetési szerv, központi kezelésű előirányzat, fejezeti kezelésű 
előirányzat, elkülönített állami pénzalap, vagy a társadalombiztosítás pénzügyi alapja ke-
zelő szerve.  
 
 
Import: 
A külföldi magyar kulturális intézetek, konzulátusok munkatársainak és családtagjainak 
árukra, szolgáltatásokra, például 
– iroda-felszerelési cikkekre, lakberendezésre 
– közmű-szolgáltatásokra, lakásbérlésre 
– szolgálati járművekre 
– működtetésre és karbantartásra 
– beruházásra (kivétel: telek-, ill. lakásvásárlásra fordított kiadások) 
– felújításra 
– hivatalos programokra, rendezvényszervezésre 
– tagdíjakra 
– képzésre, oktatásra és kiküldetésre fordított költségei, valamint személyes kiadásaik a ki-

küldetési országban (feltételezve, hogy a munkabér teljes egésze külföldön kerül elköl-
tésre, a teljes munkabért is tartalmazza az értékadat), amit nem rezidenseknek (külföldiek-
nek) fizetnek. 
 
Export: 

A nem rezidensektől (külföldiektől) származó bevételeket kell jelenteni, így például: 
– bérleti díjakból származó bevételek 
– egyéb (pl. szolgálati autó értékesítése) bevételeket. 
 

292 Diplomáciai szolgáltatások 

Nagykövetségek és konzulátusok szolgáltatásai 
– A külföldön lévő magyarországi diplomáciai képviseletek költségei, például működési költ-

ségek, irodaszer-vásárlás, külföldi alkalmazottak bére (import). 
– A külföldön lévő magyarországi diplomáciai képviseletek bevételei, például pl. vízumbevé-

telek, útlevél-készítésből származó bevétel (export). 
–  

293 Katonai szolgáltatások 

Kormányzati szervek hadászattal kapcsolatos költségei és bevételei. 
Ide tartozik a katonai egységek és ügynökségeknél felmerült: 
 
- katonai gépek, berendezések, járművek bérleti díja,  

- katonai gépek, berendezések kezeléséhez kapcsolódó tanfolyamok, 

- külföldi hadgyakorlatok és ahhoz kapcsolódó logisztikai költségek, hozzájárulások (im-

port) 

- Magyarország területén rendezett hadgyakorlatok és ahhoz kapcsolódó logisztikai költ-

ségek, hozzájárulások (export) 

294 Egyéb, (máshová nem sorolt) kormányzati szolgáltatások 

- Nemzetközi szervezettől származó adó-visszatérítés (pl: cukor termelésekor fizetendő 

cukorilleték beszedési költségeinek visszatérítése. Vám- és pénzügyőri igazgatóságok 

vámkezelései alapján az uniós vámbevételek Magyarország költségvetését megillető 

része.) 

- A kulturális intézet külképviseleteinek költségei és bevételei.  

Nem tartozik ide:  
- Országimázshoz kapcsolódó külföldi marketing költségek (278 Hirdetés, piackutatás, 

közvélemény-kutatás) 
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858 Szállítmánybiztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 

Nincs biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens, valamint a nem rezidens biz-
tosító és rezidens között. 
 
Ide tartoznak azok a szállítmánybiztosítással kapcsolatos nem rezidensektől kapott (export), ill. 
nem rezidenseknek fizetett kártérítések (import), amelyeknél a két fél (magyar/külföldi károsult, 
külföldi/magyar biztosító) között csak a kártérítés rendezése történik. 
 
 
859 Egyéb közvetlen biztosításhoz kapcsolódó kártérítés elszámolások 

Nincs biztosítási szerződés a rezidens biztosító és nem rezidens, valamint a nem rezidens biz-
tosító és rezidens között. 
 

Ide tartoznak azok az egyéb közvetlen biztosítással (pl. általános és kötelező felelősségbizto-
sítás) kapcsolatos nem rezidensektől kapott (export), ill. nem rezidenseknek fizetett kártérítések 
(import), amelyeknél a két fél (magyar/külföldi károsult, külföldi/magyar biztosító) között csak a 
kártérítés rendezése történik. 
 
Ide tartoznak például: 
– kötelező felelősségbiztosításhoz és CASCO-hoz 
– határozott tartamú (kockázati) életbiztosításhoz 
– utasbiztosításhoz, baleset- és egészségbiztosításhoz 
– szállítóeszközök biztosításához (hajó, teherautó stb.) 
– tűz-és egyéb vagyonbiztosításhoz 
– pénzügyi veszteség biztosításához 
– általános felelősségbiztosításhoz 
– egyéb (például utazási, hitel- és hitelkártyákra vonatkozó) biztosításhoz  
kapcsolódó biztosítási kártérítések, amelyeknél nincs szerződés a rezidens biztosító és a nem 
rezidens, ill. a nem rezidens biztosító és a rezidens között. 
 
 
876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás 

Ide tartozik: TESZOR’15 72 Tudományos kutatás, fejlesztés az alábbi esetekben: saját 
tevékenységi körben, saját eredményre és kockázatra / megrendelésre / kutatás-fejlesz-
tési megállapodás alapján, közös K+F tevékenység keretében egymás között megosztva 
végzett egyedi, illetve nem egyedi kutatás-fejlesztési tevékenység. 
 
Rezidens és nem rezidens közötti 

– alapkutatással 
– alkalmazott kutatással 
– új termékek és technológiák kísérleti fejlesztésével  
kapcsolatos szolgáltatás-tranzakciók a műszaki kutatás, fejlesztés (természettani, kémiai, bio-

lógiai, műszaki, technológiai, biotechnológiai, elektronikai, agrártudományi, orvostudományi, 
gyógyszerészeti, egyéb természettudományi kutatás), illetve a humán kutatás, fejlesztés (kul-

turális, pszichológiai, szociológiai, közgazdaság-, illetve jogtudományi, nyelvészeti, nyelvi, iro-
dalomtudományi, egyéb társadalomtudományi humán kutatás) területén. Ide tartozik továbbá 
az ipari formatervezés. Elsősorban az új termékek fejlesztése sorolható ide. 
A kutatás-fejlesztési tevékenység olyan alkotómunkát jelent, amely a meglévő ismeretanyag 
bővítését, új alkalmazások kidolgozását célozza, valamely tudományos vagy műszaki bizony-
talanság feloldása érdekében. A kutatás-fejlesztésbe sorolandó, és az abba nem tartozó tevé-
kenységek elhatárolásának alapvető szempontja, hogy a tevékenységekben fellelhető-e az új-
szerűség és valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldásának számottevő 
eleme. 
 

A K+F szolgáltatások meghatározásával kapcsolatban a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
által megfogalmazott „A Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatója”, vala-
mint a Frascati Kézikönyvben foglaltak az irányadóak.1 
 

                                                
1 A Frascati Kézikönyv letölthető a Nemzeti Innovációs Hivatal honlapjáról (http://www.nih.gov.hu).  
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Nem tartozik ide:  

– kutatás-fejlesztési tevékenységből származó tulajdonjogok értékesítése (nem képezi az 
adatszolgáltatás részét) 

– kutatás-fejlesztési tevékenység eredményének (szellemi tulajdon) használatáért kapott/fize-
tett licencdíjak (893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 

– piackutatás (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– szakmai tanulmány-írás és tanácsadói munka (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgálta-

tások) 
– K+F-el kapcsolatos oktatás, képzés (895 Oktatási szolgáltatások) 
– egyéb, kapcsolódó tudományos és műszaki tevékenység (883 Tudományos és egyéb mű-

szaki szolgáltatások) 
– jogvásárlások 

 
 
878 Egyéb, máshová nem sorolt K+F szolgáltatás 

Ide tartozik minden olyan rezidens és nem rezidens közötti K+F szolgáltatásnyújtás, amely az 
előző kategóriába (876 Egyedi és nem egyedi K+F szolgáltatásnyújtás) nem sorolható. 
Például: 
– egy már létező szabadalmon történő fejlesztés, tesztelés 
– próbaüzem, kísérleti üzem tapasztalatok szerzésére, adatok gyűjtésére 
– prototípus tervezése, vizsgálata, fejlesztési célú tesztelése 
– klinikai próbavizsgálatok a gyártás engedélyezése előtt 
– műszaki vizsgálat, elemzés 
– termékek/eljárások máshová nem sorolt kutatás-fejlesztése. 
 
Nem tartozik ide:  

– kutatás-fejlesztési tevékenységből származó tulajdonjogok értékesítése (nem képezi az 
adatszolgáltatás részét) 

– kutatás-fejlesztési tevékenység eredményének használatáért kapott/fizetett licencdíjak (893 
Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak) 

– piackutatás (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
– szakmai tanulmány-írás és tanácsadói munka (277 Üzletviteli tanácsadás és PR-szolgálta-

tások) 
– K+F-el kapcsolatos oktatás, képzés (895 Oktatási szolgáltatások) 
– egyéb, kapcsolódó tudományos és műszaki tevékenység (883 Tudományos és egyéb mű-

szaki szolgáltatások) 
– jogvásárlások 

 
 
881 Építészeti szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 71.11 Építészmérnöki tevékenység. 
Ide tartozik az építészeti szolgáltatás (szakértés, tanácsadás, tervezés, egyéb). 
– Városi és más fejlesztési beruházások építészeti tervezése, tervdokumentáció készítése 
– kert és környezettervezés 
– település, tájrendezés, tervezés. 
 
Nem tartozik ide: 

– ipari folyamatellenőrző berendezések és automatizált termelőüzemek tervezése és össze-
szerelése (250 vagy 251 Építési-szerelési szolgáltatások) 

– az építkezéshez tartozó egyéb (statikai, épületgépészeti, stb.) tervek (882 Mérnöki szolgál-
tatások) 

 
 
882 Mérnöki szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 71.12.1 Mérnöki szolgáltatás; TESZOR’15 74.90.13 Környezetvé-
delmi tanácsadás; TESZOR’15 43.13 Talajmintavétel, próbafúrás. 
– műszaki mérnöki szolgáltatás (épület tartószerkezet, alapozás tervezése, építmény gépé-

szeti, villamossági tervezése, mélyépítmény műszaki tervezése, technológia és termékter-
vezés, egyéb műszaki tervezés) 

– ipari, közlekedési, távközlési és egyéb projektekkel kapcsolatos mérnöki tevékenység 
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További példák: 

– tanácsadói anyagok (műszaki megvalósíthatósági tanulmányok és beruházás-hatásvizsgá-
lat) elkészítése és konzultáció 

– ipari folyamatok és termelés műszaki tervezése (például munkagépek elhelyezése, ipari üze-
mek, műszerezettség tervezése és leírása) 

 
Nem tartozik ide: 

– bányamérnöki szolgáltatások (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatások) 
– kárfelmérés (258 Biztosítási tevékenységhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások) 
 
 
883 Tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 71.12.3 Földtani, geofizikai és ehhez kapcsolódó kutatás és ta-
nácsadás; TESZOR’15 71.2 Műszaki vizsgálat, elemzés. 
Ide tartoznak a tudományos és egyéb műszaki szolgáltatások, úgymint: 

– földmérés, térképészet 
– műszaki vizsgálat, elemzés 
– terméktesztelés, terméktanúsítás 
– minőségellenőrzés, minőségtanúsítvány 
– összetétel-, tisztaságvizsgálat 
– környezetvédelmi szaktanácsadás 
– meteorológiai szolgáltatások 
 
 
889 Hírügynökségi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 63.9 Egyéb információ-szolgáltatás. 
A média (újság, folyóirat, audiovizuális média) ellátása hírekkel, fényképekkel és cikkekkel, pél-
dául: 
– előfizetés hírügynökségi szolgáltatásokra, amely tartalmazhat online adatbázis-szolgáltatá-

sokat is 
– kizárólagos információk vétele, eladása 
– szabadúszó vagy vállalkozó újságíróknak, fotósoknak, fotóriportereknek fizetett díjak  
 
 
890 Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás 

Ide tartozik: TESZOR’15 58.12 Címtár, levelezőjegyzék kiadása; TESZOR’15 58.13 Napi-
lapkiadás; TESZOR’15 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység. 
Rezidens és nem rezidens közötti adatbázis-szolgáltatások, például: 

– adatbázis-tervezés 
– adattárolás 
– mágneses, optikai vagy nyomtatott eszközökön 
– webes keresőportálok üzemeltetése TESZOR’15 63.12.10 
– könyvtári és levéltári szolgáltatások 
– letöltött tartalom (képek, szövegek, információk, elektronikus kiadványok stb.), mely nem 

szoftver, vagy audiovizuális termék 
– közvetlen, kis tételben történő napilap- és folyóirat-előfizetés (levélben, elektronikus úton 

vagy egyéb módon) 
– előfizetés újságok, folyóiratok, térképek (pl. GPS) adatbázisára  
– online napilap, folyóirat, időszaki kiadvány TESZOR’15 58.14.20 
– online tartalom felnőtteknek (TESZOR’15 58.19.21), egyéb máshová nem sorolt online tar-

talom, például képek, szöveg, információk, elektronikus kiadványok (TESZOR’15 58.19.29), 
 
Nem tartozik ide: 

– nagy tételben történő napilap- és folyóirat-előfizetés (az áruforgalom része) 
– internetes hirdetési felület eladása (278 Hirdetés, piackutatás és közvélemény-kutatás) 
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893 Szellemi tulajdon használatáért kapott/fizetett díjak 

Tartalmazza a szellemi tulajdon használatáért, felhasználásáért, hasznosítási/használati enge-
délyéért fizetett/kapott díjakat, amennyiben azok kutatás-fejlesztésből, illetve marketingből 
származnak: 
– szabadalmak, más iparjogvédelmi oltalomban részesülő szellemi alkotás 
– védjegyek (szó, szimbólum, design vagy ezek kombinációja, mely megkülönbözteti a birto-

kos termékét vagy szolgáltatását a többi terméktől/szolgáltatástól) 
– szerzői jogok (copyright) 
– ipari eljárások és tervek 
– kereskedelmi titkok 
– royalty (márkanév) 
– franchise (arculat /üzlet, termék/ használatának átruházása, ipari technológia használatának 

átruházása, a franchise-díj tartalmazhatja a nem elkülönülten végzett oktatási, tanácsadási, 
hirdetési stb. szolgáltatások ellenértékét is). 

 
Ide tartoznak az alábbi eredeti példányok, prototípusok másolásáért és/vagy terjesztéséért fi-

zetett/kapott szerzői jogdíjak (amennyiben a terjesztés nem nagy- vagy kiskereskedelemnek 
minősül) – függetlenül a termék egyedi vagy tömeggyártott voltától, a licenc típusától (ideiglenes 
vagy örökös használat), illetve attól, hogy a termék a disztribútorhoz vagy a végfelhasználóhoz 
kerül: 
– számítógépes szoftverek 
– könyvek, kéziratok 
– mozifilmek, hangfelvételek és egyéb audiovizuális termékek 
– élő előadások rögzített felvétele 
– sportesemények élő közvetítése 
– egyéb jogok (például műfordítás, festők, szobrászok műveiről másolat készítése). 
 
 
Nem tartozik ide: 

– egyedi szoftver- / audiovizuális termék használatáért kapott/fizetett licencdíj (263 Számítás-
technikai szolgáltatások / 288 Audiovizuális szolgáltatások) 

– letöltött vagy más elektronikus formában kézbesített tömeggyártott szoftver-, illetve audiovi-
zuális termék használatáért kapott/fizetett licencdíj (263 Számítástechnikai szolgáltatások / 
288 Audiovizuális szolgáltatások) 

– fizikai hordozóeszközön (cd, dvd) átadott tömeggyártott szoftver-, illetve audiovizuális termék 
meghatározott időre szóló licencdíja (263 Számítástechnikai szolgáltatások / 288 Audiovizu-
ális szolgáltatások) 

– ezen eszközök és jogok adásvételéből származó bevételek és kiadások (nem képezi az 
adatszolgáltatás részét) 

– csomagolt (tömeggyártott és nem egyedi fejlesztésű) szoftver- és audiovizuális termék érté-
kesítése örökös használati joggal (az áruforgalom része) 

– MNB részére jelentett jogvásárlások 
 
 

895 Oktatási szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 85 Oktatás, kivéve: TESZOR’15 85.59.12 Informatikai oktatás 
(263 Számítástechnikai szolgáltatások). 
Rezidens és nem rezidens közötti, oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások, például: 

– alap-, közép-, felsőfokú, és egyéb oktatás (ide tartozik az oktatás minden formája, például 
hagyományos oktatás, levelező tanfolyam, televízión vagy interneten keresztül történő okta-
tás) 

– oktatóprogramok sugárzása 
– közvetlenül a tanuló országában oktatási szolgáltatást nyújtó tanárok díjazása 
 
Nem tartozik ide: 

– speciális, megrendelő orientált számítástechnikai tanfolyamok (263 Számítástechnikai szol-
gáltatások) 

– turisták/diákok által igénybe vett oktatási szolgáltatások az általuk felkeresett országban (tu-
rizmus, nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
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896 Egészségügyi szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 86 Humán-egészségügyi ellátás. 
Rezidensek és nem rezidensek közötti egészségügyi szolgáltatások, melyeket orvosok, nővé-

rek, mentősök és egyéb egészségügyi dolgozók nyújtanak (akár távolról, akár a helyszínen), 
valamint a laboratóriumi szolgáltatások. 
 
Például: 
– egészségügyi fekvőbeteg-, alap-, szakellátás 
– fogorvosi szakellátás 
– diagnózis-feldolgozás 
– gyógyszerészettel kapcsolatos szolgáltatások 
– rehabilitáció 
– egyéb humán-egészségügyi ellátás (ápolói, szülészet, mentőszolgálat, pszichiátria, stb.) 
– radiológiai szolgáltatások 
– vér-, szervbanki szolgáltatások 
  
Nem tartozik ide: 
– egészségügyi céllal utazók által igénybe vett szolgáltatások az általuk felkeresett országban 

(turizmus, nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
– patikai szolgáltatások 
– állategészségügyi, állatorvosi szolgáltatások (283 Mezőgazdasági, bányászati szolgáltatá-

sok). 
 
 
897 Egyéb személyes szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 87 Szociális ellátás bentlakással; TESZOR’15 88 Szociális ellátás 
bentlakás nélkül; TESZOR’15 94 Érdekképviselet; TESZOR’15 96 Egyéb személyi szol-
gáltatás. 
Például: szociális ellátás, szakmai érdekképviselet, egyházi, politikai tevékenység, szakmai 
egyesületeknek fizetett tagdíjak, mosás, tisztítás, textilfestés, szépségápolással kapcsolatos 
szolgáltatások. 
 
Nem tartozik ide: 

– nemzetközi szervezetek részére fizetett tagdíjak (nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
 
 
898 Szabadidős tevékenységekkel és kulturális örökséggel kapcsolatos szolgáltatások 

Ide tartozik: TESZOR’15 56 Vendéglátás, kivéve: TESZOR’15 56.10.12 Ételszolgáltatás 
vasúti étkezőkocsiban, hajón (209 Tengeri szállítást kiegészítő szolgáltatás/222 Vasúti 
szállítást kiegészítő szolgáltatás); TESZOR’15 91 Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb 
kulturális tevékenység, kivéve: TESZOR’15 91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység (890 
Adatbázis-szolgáltatás, on-line kiadás); TESZOR’15 92 Szerencsejáték, fogadás; 
TESZOR’15 93 Sport-, szórakoztató, szabadidős tevékenység. 
Ide tartozik: múzeumokkal, állat- és botanikai kertekkel, kulturális, sport- és rekreációs tevé-

kenységgel, pihenéssel, valamint a szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások, sportesemé-
nyek szervezése, sportklubok szolgáltatásai, jegy foglalása szórakoztató és szabadidős ese-
ményekre, egyéb máshová nem sorolt foglalás (TESZOR’15 79.90.39). 
A szerencsejátékkal kapcsolatos szolgáltatások magukban foglalják a lottószelvények értéke-
sítését, valamint a fogadási és sportfogadási díjakat rezidens és nem rezidens között. 
 
Nem tartozik ide: 

– rezidens utazók által külföldön igénybe vett szolgáltatások (turizmus, nem képezi az adat-
szolgáltatás részét) 

 
 
958 Postai szolgáltatás 

Ide tartozik: TESZOR’15 53.1 Postai tevékenység. 
Postai küldemények, levelek, postai csomagok, napilapok, folyóiratok, katalógusok, egyéb 
nyomtatott anyagok felvétele, kívánt helyre továbbítása és kézbesítése rezidens és nem rezi-
dens között nemzeti postahivatal, valamint egyéb postai szolgáltató által. 
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További példák: 

– postahivatali szolgáltatások (például bélyegértékesítés, távirati szolgáltatás, postafiók bér-
lése, postai küldemény nyomon követhető kezelése, időgarantált szolgáltatás, utánvétel 
szolgáltatás) 

– kézbesítetlen küldeményekkel kapcsolatos szolgáltatások 
– postaláda bérbeadása, és egyéb postai és levelezési szolgáltatás (TESZOR’15 82.19.13) 
– expressz és háztól házig szolgáltatások: 

 határidős kézbesítés 
 újrapostázási szolgáltatások (olyan ország felé, ahol a postaköltség kevésbé drága). 

 
Nem tartozik ide: 

– nemzeti postaszolgálatok által nyújtott pénzügyi szolgáltatások, giro, megtakarítási számla 
(260 Pénzügyi szolgáltatások) 

– postaküldemények előkészítése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és mű-
szaki szolgáltatások) 

– postai kommunikációs rendszerekkel kapcsolatos szolgáltatások (247 Távközlési szolgálta-
tások) 

– postai küldemények légi szállítása (212 Légi áruszállítás) 
– fuvarozó, szállító által, postahivatalokkal és futárszolgálatokkal kötött szerződés, megbízás 

alapján végzett nemzetközi postaküldemény-szállítás (szállítási szolgáltatások) 
– turisták által igénybe vett postai szolgáltatások az általuk felkeresett országban (turizmus, 

nem képezi az adatszolgáltatás részét) 
 
 
959 Futárszolgálat 

Ide tartozik: TESZOR’15 53.2 Egyéb postai, futárpostai tevékenység. 
Küldemények, csomagok, levelek, napilapok, folyóiratok, katalógusok, egyéb nyomtatott anya-
gok felvétele, kívánt helyre továbbítása és kézbesítése rezidens és nem rezidens között. 
További példák: 

– futárszolgálatok által nyújtott szolgáltatások: 
 expressz és háztól házig szolgáltatások: 
 határidős kézbesítés, 
 küldeményfelvétel a feladónál 

– vásárolt áruk házhozszállítása 
– étel házhozszállítása. 
 
Nem tartozik ide: 

– postai küldemények előkészítése (284 Egyéb /máshová nem sorolt/ üzleti, szakmai és mű-
szaki szolgáltatások) 

– postai küldemények légi szállítása (212 Légi áruszállítás) 
– fuvarozó, szállító által, postahivatalokkal és futárszolgálatokkal kötött szerződés, megbízás 

alapján végzett nemzetközi postaküldemény-szállítás (szállítási szolgáltatások) 
– áruk raktározása (232 Egyéb kiegészítő szállítási szolgáltatások) 

 
 


