
Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Nyilvántartási szám:

2130

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

2022. első 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: 10759028 Statisztikai főtevékenység: 6820 Megye: 01

Neve: Budapesti Nagybani Piac Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1239 Budapest 23. ker.,NAGYKŐRÖSI ÚT 353.

Beérkezési határidő: 2022.04.08

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

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős
munkatársunknak akár telefonon akár e-mailen (http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok),

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

(http://www.ksh.hu/kapcsolat).

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

Boros András vezérigazgató 0630/558-7844 titkarsag@nagybani.hu

A kitöltő adatai
neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Ludánszki Anikó főkönyvelő 0630/558-7844 ludanszki.aniko@nagybani.hu

Megjegyzés (A)

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc20

Köszönjük az együttműködésüket!
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Új szolgáltatásról a következő fejezetben jelenthet. Amennyiben korábban jelentett reprezentáns tételeket, amelyek adatai ebben a
fejezetben megjelennek, akkor kérjük, csak az aktuális egységárat adja meg, ne vegye fel újra ugyanazokat a tételeket a következő
fejezetben.

Az üzleti szolgáltatások kibocsátási árjelentése

a Magyarországon rezidens (belföldi - A), illetve a Magyarországon nem rezidens (külföldi - B) megrendelőnek nyújtott szolgáltatásról

A reprezentáns szolgáltatás Kibocsátási egységár Szolgáltatás
éves

árbevétele
(nem

lakossági)
2021-ben
(ezer Ft)

Árvál
-

tozás
(%)

+/-10%-ot meghaladó árváltozás

megnevezése kódja mérték- egysége előző
negyedév

tárgy-
negyedév

kód- ja indoklása

egyéb megjegyzés

a b c d e f g h
SZÁRAZFÖLDI SZÁLLÍTÁST
KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁS (TESZOR
15 4 SZJ)

A 5221000000
-

40783

Parkolási szolgáltatás (TESZOR 15 6
SZJ) A 5221240000

-
21984

Parkolási szolgáltatás1
A 5221240001

Ft/db
750,00 750,00 20152 0,0

Parkolási szolgáltatás2
A 5221240002

Ft/db
1360,00 1360,00 57356 0,0

SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT
INGATLAN BÉRBEADÁSA,
ÜZEMELTETÉSE (TESZOR 15 4 SZJ)

A 6820000000
-

316927

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

A 6820120000
-

938676
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Járművek helyfoglalása
A 6820120001

Ft/db
2720,00 2720,00 99492 0,0

Raktárak bérbeadása
A 6820120002

Ft/m2
2994,00 3205,00 1706170 7,0

Irodák bérbeadása
A 6820120003

Ft/m2
2491,00 2665,00 18232 7,0
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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) 2021-ben (ezer Ft)

TESZOR’15 6 számjegy:

Megnevezése:
Új 6 számjegyű kód felvitele, törlése:
Felvitelhez álljon bele a Teszor 6 számjegy
kitöltendő mezőbe, majd a bal oldalon
megjelenő zöld nyíllal tud hozzáadni.
Törléshez kattinstson rá a bal oldalon
megjelenő piros ismétlődő elem törlése
gombra!

Szolgáltatás éves árbevétele 6 számjegyen (nem lakossági) 2021-ben (ezer Ft)

A reprezentáns szolgáltatás Kibocsátási egységár Szolgáltatás
éves

 árbevétele
(nem lakossági)
2021-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
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