
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:

Köszönjük az együttműködésüket!
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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

2020. második negyedév

Adatszolgáltatók: az 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 Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik.

Törzsszám: 14823495 Statisztikai főtevékenység: 6820 Megye: 07

Neve: Székesfehérvár Városgondnoksága Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe: 8000 Székesfehérvár,Szent Vendel utca 17/A.

Beérkezési határidő: 2020.07.08

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérése a honlapon: https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés (A)

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2130

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Rimai Cecilia főkönyvelő 22/202202 zsedely.cecilia@varosgondnosag.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Málitsné Illés Judit 22/513484 malitsne.judit@varosgondnoksag.hu

http://elektra.ksh.hu
https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/


Iránymutatás a kérdőív kitöltéséhez

A KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ tartalmazza az egyes adatmezők tartalmára, illetve a kitöltésre vonatkozó
legfontosabb tudnivalókat. (A kérdőív mellett jobb oldalon, a "Kitöltési útmutató"-ra kattintva érhető el.)

Ezeken túl az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

Szakmai kérdésekben, valamint a kérdőív kitöltésével, a reprezentánsok kiválasztásával, cseréjével
kapcsolatos kérdések egyeztetésében készséggel állunk rendelkezésére:

Szakágazati mintakérdőívek: i t t érhetők el.    2130 számú kérdőív kitöltésének lépései i t t.

Informatikai kérdésekben tájékoztatást kaphat:
Telefon:06-80/200-766 (zöld szám)

○ A kérdőív "b" oszlopában szereplő kód "A"-val kezdődik, ha belföldi, "B"-vel, ha külföldi
(nem rezidens) igénybevevőnek nyújtott szolgáltatásról van szó.

○

Kérjük, mindenképpen töltse ki a kérdőív „e” oszlopát (tárgynegyedév), ahol az adott
negyedévben nyújtott (teljesített) szolgáltatások kibocsátási egységárát (ÁFA nélkül) a
megadott mértékegységben kérjük beírni, függetlenül a számla kiállításának, illetve az
ellenérték kifizetésének idejétől. Új reprezentáns esetében a „d” oszlop (bázisidőszaki
egységár) kitöltése is szükséges. A nemzetközi statisztikai gyakorlatnak megfelelően a
szakszerű becsléssel készült adatokat is elfogadjuk és nagyra értékeljük.

○
A kérdőív „f” oszlopában – "A", illetve "B" kód esetén is – az üzleti partnereknek nyújtott
(nem lakossági) értékesítés árbevételét kérjük feltüntetni ÁFA nélkül, 1000 Ft-ban. Előzetes,
illetve becsült adatokat is elfogadunk.

○
Amennyiben a reprezentáns-szolgáltatás előző negyedévhez viszonyított árváltozása ( „g”
oszlop) jelentős, szíveskedjen azt indokolni a szolgáltatáshoz tartozó „+/-10%-ot
meghaladó árváltozás” rovatban ( „h” oszlop).
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Szakterület Név Szakterület E-mailTelefon

Témafelelős
---------------

Koordinátor

---------------

Szakágazati
felelősök

Hamvainé dr. Holocsy Ildikó
----------------------------------------

Szabó-Kis Réka

----------------------------------------
Bognár Bertilla

Gátos Erika

Dr. Horváth Zsuzsanna

Kondákor Dániel

Schindele Kornélia

Szabó Dóra Ágnes

Zentay Tamás

53, 61
---------------

495, 51, 62, 63

---------------
71, 77

58, 79, 821

494, 492, 69, 702

52, 59, 78, 823

73, 74, 822

68, 829

60, 80, 81

ildiko.holocsy@ksh.hu
---------------------

reka.szabo-kis@ksh.hu

---------------------
bertilla.bognar@ksh.hu

erika.gatos@ksh.hu
zsuzsanna.horvath@ksh.hu

daniel.kondakor@ksh.hu

kornelia.schindele@ksh.hu

dora.szabo@ksh.hu

tamas.zentay@ksh.hu

1/345-6646
----------

1/487-4337

----------
1/345-6755

1/345-6278

1/345-6552

1/345-6246

1/345-6966

1/345-6899

1/345-6853

http://www.ksh.hu/uzleti_szolgaltatasok_arjelentese_2020
http://www.ksh.hu/docs/hun/info/02osap/2020/segedlet/s202130.doc


Új szolgáltatásról a következő fejezetben jelenthet.

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

a Magyarországon rezidens (belföldi - A), illetve a Magyarországon nem rezidens (külföldi - B) megrendelőnek nyújtott szolgáltatásról
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A reprezentáns szolgáltatás Kibocsátási egységár Szolgáltatás
éves

árbevétele
(nem

lakossági)
2019-ben
(ezer Ft)

Árvál
-

tozás
(%)

+/-10%-ot meghaladó árváltozás

megnevezése kódja mérték- egysége előző
negyedév

tárgy-
negyedév

kód- ja  indoklása

egyéb megjegyzés

a b d ec f g h
SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT
INGATLAN BÉRBEADÁSA,
ÜZEMELTETÉSE (TESZOR 15 4 SZJ)

A 6820000000 217273
-

Saját tulajdonú és bérelt nem
lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
(TESZOR 15 6 SZJ)

A 6820120000 217273
-

Iroda épület bérbeadás -
Székesfehérvár A 6820120001 600000 600000.00 77660 0.0

Ft/hónap
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Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

a Magyarországon rezidens (belföldi - A), illetve a Magyarországon nem rezidens (külföldi - B) megrendelőnek nyújtott szolgáltatásról
ÚJ SZAKTERÜLET / ÚJ SOROK FELVÉTELE

TESZOR’15 4 számjegy: Belföldi - A, külföldi - B

Szakágazat megnevezése:

Szolgáltatás éves árbevétele 4 számjegyen (nem lakossági) 2019-ben (ezer Ft)

+► TESZOR’15 6 számjegy:

Megnevezése:

Szolgáltatás éves árbevétele 6 számjegyen (nem lakossági) 2019-ben (ezer Ft)■

A reprezentáns szolgáltatás Kibocsátási egységár Szolgáltatás
éves

árbevétele
(nem lakossági)
2019-ben (ezer

Ft)

Árvál
-

tozás
(%)

+/-10%-ot meghaladó árváltozás

megnevezése kódja mértékegysége előző
negyedév

tárgy-
negyedév

kódja  indoklása

egyéb megjegyzés
a b c d e f g h


