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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

001 154 35.1 Villamosenergia 987 551

002 158 36 Ivóvíz, ipari és egyéb víz

003 155 35.2 Vezetékes gáz**** 67 074

004 075 19.20.26 Gázolaj 171 192

005 071 19.20.21; 19.20.22 Motorbenzin; repülőbenzin 44 601

006 067 17.22; 17.23 Háztartási és egészségügyi papírtermék, irodai papíráru 15 491

007 093 20.4 Tisztítószerek, testápolási cikkek (pl.: glicerin, szappan, parfüm, púder stb.) 9 517

008 143 28 Gép, gépi berendezés része, alkatrésze, tartozéka 106 143

009 058 14.1-14.3 Ruházat (kivéve szőrmeruházat) (pl.: bőrruházat, munkaruházat, alsóruházat, kalap stb.), szőrmecikk, kötött, hurkolt cikk
(pl.: harisnya, mellény) 26 053

010 066 17.21 Papír csomagolóeszköz (pl.: hullámpapír-, lemez, karton, papírzsák, zacskó, doboz stb.)

011 132 26.2 Számítógép alkatrészei, perifériás egységek alkatrészei, tartozékai 7 926
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

012 160 58.11; 58.13; 58.14 Kiadói termékek (könyv, napilap, folyóirat, időszaki kiadvány stb.)

013 102 22.22 Műanyag csomagolóeszközök 458

014 092 20.3 Festékek, lakkok, bevonóanyagok 4 279

015 078 19.20.29 Kenőolajok; m.n.s. egyéb nehéz kőolajpárlatok és készítményeik 13 291

016 095 20.59 M.n.s. egyéb vegyi termékek (pl.: kenőanyagok, adalékanyagok, fagyásgátló anyagok, fotokémiai anyagok, felvétel
nélküli hang-, kép- és adathordozó eszközök, tinta, mintázó paszta, aktív szén stb.) 20 819

017 129 25.93; 25.94 Huzaltermék, kötőelemek, csavar (pl: lánc, rugó, fémszövet, fémrács stb.) 12 069

018 140 27.3 Vezetékek, kábelek, áramköri szerelvények 36 254

019 127 25.7 Evőeszköz, szerszám, általános fémáru (pl.: lakat, zár, öntőforma stb.) 5 584

020 141 27.4 Villamos világítóeszközök (pl.: lámpák, világítástechnikai szerelvények stb.)

021 032 08.1 Építőanyagok: építő-díszítőkő, márvány, mészkő, gipsz, kréta, palakő, kavics, homok, sóder, agyag, kaolin stb. 75

022 045 10.81 Cukoripari termékek 351

023 047 10.83; 10.84 Tea, kávé, fűszer, ételízesítő 433
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

024 053 11.07 Üdítőital; ásványvíz és egyéb palackozott víz

025 060 15.2 Lábbeli; lábbelirészek

026 061 16.1; 16.22 Fűrészáru, parketta

027 062 16.21 Falemez termékek (pl.: rétegelt lemez, farostlemez, furnér lemez stb.)

028 079 19.20.31 Cseppfolyósított propán- és butángáz

029 084 20.11 Ipari gázok

030 086 20.13 Szervetlen vegyi alapanyagok 148 923

031 087 20.14 Szerves vegyi alapanyagok 13 552

032 099 22.11 Gumiabroncs, gumitömlő

033 100 22.19 Egyéb gumitermékek 11 460

034 101 22.21 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil 65 327

035 104 22.29 Egyéb műanyag termékek (pl.: műanyag részegységek, alkatrészek; elektromos szigetelő szerelvény, bútor-,
karosszéria-szerelvény, irodai felszerelések, ruházati kellékek műanyagból stb.) 9 110
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

036 113 23.5 Cement-, mész-, gipsz 1 062

037 114 23.6 Beton-, gipsz-, cementtermékek 5 183

038 116 23.9 Egyéb csiszolótermék és egyéb nemfém ásványi termékek 36 524

039 117 24.1 Vas-, acél-, vasötvözet-alapanyag

040 118 24.2 Acélcső 5 958

041 119 24.3 Egyéb kohászati termék acélból (pl.: rúd, laposacél, acélhuzal stb.) 6 412

042 120 24.41; 24.43-24.46 Nemesfém, ólom, cink, ón, réz és egyéb nem vas fém alapanyagok és termékek 30 008

043 122 24.5 Vas-, acél- és színesfém öntvények 181 828

044 135 26.5 Mérőműszerek alkatrészei és tartozékai, óra és alkatrészei 48 876

045 138 27.1 Villamos motorok, áramfejlesztők, áramátalakítók; áramelosztók, -szabályozó készülékek alkatrészei, tartozékai 2 260

046 139 27.2 Akkumulátorok és alkatrészeik, szárazelemek

047 142 27.5; 27.9 Háztartási készülékek alkatrészei; Egyéb villamos berendezések (pl.: villamos szigetelők, folyadékkristályt tartalmazó
kijelző, villamos forrasztó, hegesztő, villamos kondenzátor, vasúti jelző stb.) 1 755
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

048 147 29.31 Járművillamossági, -elektronikai készülékek és alkatrészeik

049 148 29.32 Közúti jármű alkatrészei, részegységei (pl: gépjárműülés, biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és
karosszériatartozék stb.) 5 603

050 152 32.3; 32.9 Egyéb feldolgozóipari termékek (írószer, egyes irodaszerek, sportszer, seprű, kefe stb.) 16 000

051 001 01.11.1 Búza

052 002 01.11.2 Kukorica

053 003 01.11.3-01.11.5; 01.12 Árpa, rozs, zab, cirok, köles, egyéb gabonaféle, gabonaszalma és csuhé; rizs 27 804

054 004 01.11.6-.01.11.7 Zöld és száraz hüvelyesek (pl.: bab, borsó, lencse stb.)

055 005 01.11.8-01.11.9 Szójabab, földimogyoró, gyapotmag és egyéb olajos mag (pl.: napraforgómag, repcemag, szezámmag, mustármag,
lenmag stb.)

056 006 01.13.1-01.13.4; 01.13.6
Levél- és szárzöldség (pl.: spárga, káposztaféle, karfiol, saláta stb.), dinnye, gyümölcszöldség (pl.: zöldpaprika, uborka,
paradicsom, padlizsán stb.), hagymaféle,  gyökér- és gumós zöldség , zöldségszaporító-anyag (kivéve gyökérfélék
magvai)

057 007 01.13.5 Ehető gyökér- és gumós zöldség magas keményítő- és inulintartalommal (pl.: burgonya stb.)

058 008 01.13.7 Cukorrépa és cukorrépamag

059 009 01.15 Dohány
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

060 010 01.16 Rostnövény (pl.: len, kender gyapot, juta stb.)

061 011 01.19.1 Takarmánynövény

062 012 01.19-ből egyéb Vágott virág, virágsarj, virágmag és m.n.s. gyökérfélék, takarmánynövények magvai, egyéb nyers zöldségfélék

063 013 01.21 Szőlő

064 014 01.22-01.24, 01.25.1,
01.25.2

Trópusi, szubtrópusi gyümölcs, citrusféle, almatermésű, csonthéjas, bogyós termésű gyümölcs és egyéb nemzetségbe
tartozó gyümölcs; gyümölcsmag

065 015 01.25.3-01.26 Héjas termésű gyümölcs (kivéve vadon termő ehető mogyoró, földimogyoró és kókuszdió) (pl.: dió, mogyoró, pisztácia,
mandula, gesztenye, kókuszdió stb.) és olajtartalmú gyümölcs (pl.: olíva stb.)

066 016 01.27 Italgyártási növény (pl.: kávébab, tea levél, kakaó bab)

067 017 01.28 Fűszer-, aroma-, narkotikus és gyógynövény 291

068 018 01.29-01.30 Egyéb évelő növény (pl.: természetes gumi, kivágott karácsonyfa stb.); növényi szaporítóanyag (pl.: palánta, gumó stb.)

069 019 01.41.2, 01.45.2; 01.49.22 Nyers tehéntej, nyers juh-, és kecsketej, máshova nem sorolt nyers tej

070 020
01.42-01.46 (kivéve
01.45.2, 01.45.3) ; 01.49
(kivéve 01.49.22)

Szarvasmarha, ló-, lóféle, teve-, teveféle, juh, kecske, sertés és egyéb állat (pl.: nyúl, madár, hüllők stb.) vágásra

071 021 01.45.3; 01.49.2 (kivéve
01.49.22), 01.49.3

Nyers juhgyapjú és kecskeszőr (zsíros), beleértve a háton mosott gyapjút is, egyéb tenyésztési tevékenységből
származó állati termék (pl.: természetes méz, csiga stb.)
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

072 022 01.47 (kivéve 01.47.2) Baromfi vágásra

073 023 01.47.2 Tojás héjában, friss

074 024 02.10.1 Élő erdei fás szárú növények, szaporítóanyagai

075 025 02.20.14; 02.20.15 Tűzifa, tuskó, rőzse, erdészeti tevékenység keretében előállított faszén 68

076 026 02 (kivéve: 02.10.1,
02.20.14) Egyéb erdőgazdálkodási termékek (pl.: hengeresfa, vadon termő egyéb erdei termék)

077 027 03 Halak, egyéb halászati termékek

078 028 05 Szén és lignit 468

079 029 06.1 Kőolaj

080 030 06.2 Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű****

081 031 07 Fémtartalmú ércek és dúsítmányaik (vasérc, urán- és tóriumérc)

082 033 08.9 Vegyi és trágyázásra alkalmas ásványok, tőzeg, só, m.n.s. bányászati termékek

083 034 10.11.1-10.11.3; 10.12.1,
10.12.2, 10.12.4

Friss, hűtött vagy fagyasztott hús (pl.: baromfi-, szarvasmarha-, sertés-, juh-, kecske-, lóhús és más lófélék húsa és ezek
ehető belsőségei)
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

084 035 10.11.4 -10.11.6, 10.12.3,
10.12.5

Zsíros gyapjú, irha, nyersbőr, zsiradék szarvasmarha- vagy lófélékből, juhból, kecskéből, sertésből és baromfiból;
étkezésre alkalmatlan nyers belsőség; toll és tollas madárbőr

085 036 10.13 Hús-, baromfihús-készítmények

086 037 10.3 Feldolgozott, tartósított gyümölcs, zöldség és burgonya

087 038 10.41.2; 10.41.5;10.42 Nyers növényi olajok (pl.: olívaolaj, napraforgóolaj, repce és mustármagolaj stb.), finomított olaj (vegyi átalakítás nélkül),
margarin

088 039 10.41.3, 10.41.4, 10.41.6,
10.41.7

Gyapothulladék, növényi zsírokból és olajokból származó olajpogácsa és más szilárd maradék; liszt, korpa olajos
magból és olajtartalmú gyümölcsből; keményített állati vagy növényi zsírok és olajok és frakcióik; növényi viasz

089 040 10.51.1 Feldolgozott folyékony tej és tejszín

090 041 10.5 (kivéve 10.51.1) Más tejtermékek, kivéve a folyékony tej és tejszín (pl.: sajt, túró, sűrített tej, joghurt, jégkrém stb.)

091 042 10.61 Malomipari termékek

092 043 10.62 Keményítő, keményítőtermékek (pl.: glukóz, fruktóz, cukorszirup, kukoricaolaj)

093 044 10.7 Kenyér, friss pékáru, tésztafélék, tartósított lisztes áru (pl.: extrudált kenyér, keksz, kétszersült stb.)

094 046 10.82 Édesipari termékek (pl.: kakaóvaj, -massza, -por, csokoládé, cukorka)

095 048 10.85; 10.86; 10.89 Készétel, homogenizált ételkészítmény és diétás étel  és máshova nem sorolt egyéb élelmiszer-ipari termékek (pl.: tojás
héj nélkül és tojássárgája, élesztő, sütőpor, malátakivonat stb.)
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

096 049 10.9 Takarmányok

097 050 11.01 Desztillált szeszes italok

098 051 11.02-11.05 Szőlőbor és más gyümölcsbor; egyéb nem desztillált, erjesztett ital (pl.: vermut); sör

099 052 11.06 Maláta

100 054 13.1 Textilalapanyagok, fonalak, varrócérnák

101 055 13.2 Textilszövetek és kelmék

102 056 13.91-13.93 Kötött-hurkolt kelme, konfekcionált textiláruk (pl.: ágynemű, konyhai textília, függöny), szőnyeg és egyéb textil
padlóburkoló

103 057 13.94-13.96; 13.99 Kötéláru, műszaki textiláru, nem szőtt textília és textiláru (kivéve ruházat) és egyéb  máshova nem sorolt textiláru (pl.:
tüll, csipke, nemez stb.)

104 059 15.1 Készbőr, feldolgozott bőr, szőrme; táskafélék; szíjazat

105 063 16.23 Ács és épületasztalos-ipari termékek fából 1 530

106 064 16.24; 16.29 Tároló fatermék, egyéb fa-, parafatermék, fonottáru, a faanyagból, növényi hulladékból gyártott brikettel együtt 69

107 065 17.1 Papíripari rostanyag, papír, karton
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

108 068 17.24; 17.29 Egyéb papír- és kartontermék; tapéta

109 069 19.1 Koksz

110 070 19.20.1 Brikett és hasonló szilárd tüzelőanyagok

111 072 19.20.23 Lakkbenzin

112 073 19.20.24 Benzin típusú repülőgépturbina-üzemanyag, (repülőgép kerozin típusú üzemanyaga)

113 074 19.20.25 M.n.s. könnyű kőolajpárlatok és készítményeik

114 076 19.20.27 Kerozin; m.n.s. közepes kőolajpárlatok és készítményeik

115 077 19.20.28 M.n.s. egyéb fűtőolajok

116 080 19.20.32 Etilén, propilén, butilén, butadién

117 081 19.20.39 Egyéb kőolajgázok és gáznemű szénhidrogének (kivéve földgáz)

118 082 19.20.41 Kőolaj vazelin, parafin-, kőolaj- és egyéb viaszok

119 083 19.20.42 Kőolaj koksz és bitumen, a kőolajlepárlás egyéb maradéka
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

120 085 20.12 Színezék, pigment

121 088 20.15 Műtrágya, nitrogénvegyületek

122 089 20.16 Műanyag-alapanyagok

123 090 20.17 Szintetikus kaucsuk alapanyagok

124 091 20.20 Mezőgazdasági vegyi termékek (pl.: növényvédő-, gyomirtó-, rovarölőszer stb.)

125 094 20.51-20.53 Robbanóanyag, ragasztó, illóolaj

126 096 20.6 Vegyi szálak

127 097 21.1 Gyógyszeralapanyagok

128 098 21.2 Gyógyszerkészítmények

129 103 22.23 Műanyag építőanyagok

130 105 23.11; 23.12 Síküveg (pl.: öntött, hengerelt, húzott stb.) és megmunkált, továbbfeldolgozott síküveg (pl. biztonsági üveg, üvegtükör
stb.)

131 106 23.13 Öblösüveg



Bizonylatszám: 5375014-2 13 . oldal 2016.07.13. 09:56

Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

132 107 23.14; 23.19 Üvegszálból készített termékek; műszaki, egyéb üvegtermékek 5 117

133 108 23.2 Tűzálló termékek (pl.: tűzálló tégla, tömb, cserép és tűzálló kerámiából készült hasonló építőanyagok stb.)

134 109 23.31 Kerámiacsempék és -lapok

135 110 23.32 Égetett agyagtéglák, cserepek és építőanyagok 10 005

136 111 23.41; 23.42 Háztartási, egészségügyi kerámiatermékek

137 112 23.43-23.49 Kerámia szigetelők, műszaki kerámia, egyéb kerámiatermékek

138 115 23.7 Megmunkált kőtermék (pl.: díszítőkő, építőkő stb.)

139 121 24.42 Alumínium, alumínium termékek

140 123 25.1 Fémszerkezet, -épületelem

141 124 25.2; 25.3 Fémtartály; fűtési kazán, radiátor, gőzkazán és alkatrésze

142 125 25.4 Fegyver-, lőszer

143 126 25.5; 25.6 Méretre alakított fémtermékek (kovácsolt, sajtolt, húzott, hengerelt, kivágott fémtermékek, porkohászati termékek és
felületkezelt fémtermékek)
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

144 128 25.91; 25.92 Acél tárolóeszköz és könnyűfém csomagolóeszköz (pl: tartály, hordó, dob, kanna, doboz stb.) 546

145 130 25.99 M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék (pl: fürdőszoba, konyha fémeszközei, irodai fémeszközök, ruházati fémtermékek
stb.) 10 314

146 131 26.1 Elektronikai alkatrész (pl.: dióda, tranzisztor stb.); elektronikai áramköri kártya (pl.: hang-, video-, memóriakártya stb.); 26 318

147 133 26.3 Híradás-technikai berendezések alkatrészei, tartozékai

148 134 26.4 Elektronikus fogyasztási cikk alkatrészei, tartozékai

149 136 26.6 Elektronikus orvosi berendezések alkatrészei, tartozékai

150 137 26.7; 26.8 Optikai eszközök alkatrészei, tartozékai; mágneses és optikai információhordozók

151 144 29.10.1 Közúti gépjármű belső égésű motorja

152 145 29.20.1 Gépjármű-karosszéria

153 146 29.20.3 Pótkocsi, félpótkocsi és gépi hajtás nélküli egyéb jármű alkatrésze

154 149 30.2 Vasúti, kötöttpályás járművek alkatrészei, részegységei

155 150 30 (kivéve 30.2) Egyéb járművek alkatrészei (pl.: hajó, csónak, repülőgép, harci jármű, motorkerékpár, kerékpár stb.)
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Sor-
rend Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i]

Az összes
felhasználásból a
vásárolt anyag
értéke, beszerzési
vagy elszámoló
áron, 1000 Ft-ban
[i]

156 151 31 Bútorok, bútoralkatrészek 68

157 153 32.5 Orvosi, sebészeti, fogászati és gyógyászati eszköz, készülék, felszerelés

158 156 35.21 Gázgyártási szolgáltatás (Széngáz, vízgáz, biogáz, termelési folyamatokban keletkező gázok és hasonlók)

159 157 35.3 Gőzellátás, légkondicionálás, (NEM távfűtési díj)

160 159 38.3 Hulladékanyag hasznosítása; másodlagos nyersanyag

161 161 58.12; 58.19 Nyomtatott termékek (bélyeg, értékcikk, reklámanyag stb.)

162 162 58.2 Szoftverek

163 163 Egyéb fel nem sorolt anyagok összesen ***** [i] 24 268

164 164 Az elszámoló árak és beszerzési árak értékkülönbözete (+/-)

999 999 ÖSSZES ANYAGFELHASZNÁLÁS*;**;*** [i] 2 225 868

Egyéb anyag/Össz. anyag (max. 10%): 1,09 % A kalkulált és beírt összesen különbsége: 0



* A 01. tábla ÖSSZESEN sora meg kell, hogy egyezzen az (a vendéglátó szervezetek kivételével) Eredménykimutatásban szereplő "Anyagköltség"  értékével (amennyiben az
adatszolgáltatónál az üzleti év megegyezik a naptári évvel).

**Kérjük a vendéglátó szervezeteket, hogy a felszolgált ételekhez és italokhoz tartozó alapanyag beszerzésének értékét − a számviteli törvénytől eltérően − anyagköltségként
jelentsék (és ne elábé-nak tekintsék)!

***A TESZOR 25-től 32-ig terjedő csoportjaiban tárgyi eszközök és anyagok is vannak. Ezek közül csak azokat szabad jelenteni a táblában, amelyeket a gazdasági szervezet
anyagköltségként elszámolt.

**** Földgáz, cseppfolyós vagy gáznemű (06.2) sor nem tartalmazhatja a továbbértékesítésre, elosztásra átvett földgáz értékét (statisztikai szempontból ez elábé-nak minősül).
Ebben a sorban a szállítóvezetékről (tehát nem elosztóvezetékről) közvetlenül kapott, vagy a gazdasági szervezet által importált és felhasznált földgáz értékét szabad jelenteni.
Vezetékes gáz (35.2) nem tartalmazhatja a továbbértékesítésre, elosztásra átvett földgáz értékét (statisztikai szempontból ez elábé-nak minősül). Ebben a sorban kell jelenteni a
gazdasági szervezet által felhasznált földgáz értékét, amennyiben azt nem szállítóvezetékről közvetlenül kapta és nem importálta, hanem más energia szolgáltatótól vagy
kereskedőtől vásárolta.

*****  Az ebben a sorban jelentett adat nem lehet nagyobb, mint az összesen (999) sorban közölt adat 10%-a, maximum 100 Millió Ft. Csak a gazdasági szervezet
anyagfelhasználásának töredékét adó, kis értékű anyagok adatait szabad itt jelenteni!
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2. Igénybe vett szolgáltatások értéke 2015-ben
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Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i] Érték 1000 Ft-ban [i]

01 01.6; 01.7; 02.4 Igénybe vett mezőgazdasági, állattenyésztési, vadgazdálkodási, erdészeti jellegű szolgáltatások költségei

02 09-17; 19-25 Igénybe vett bányászati és feldolgozó ipari szolgáltatások költségei, bérmunka díj

03 18 Igénybe vett nyomdai és egyéb sokszorosítási tevékenység költségei

04 33.1 Járművek (vizi, légi, vasúti), gépek, gépi berendezések (kivéve: számítógép és perifériái) más vállalkozóval végeztetett
karbantartásának, javításának és fenntartásának költségei 103 228

05 35.3 Távfűtési díjak

06 37 Szennyvíz gyűjtése, -kezelési díjak 189 708

07 38.1; 38.2 Hulladékgyűjtés, -kezelés, -ártalmatlanítási díjak 27 470

08 39 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelési díjak

09 42 Más vállalkozóval végeztetett egyéb igénybe vett - egyéb építmény építésével kapcsolatos - építőipari tevékenység 78 057

10 43 Más vállalkozóval végeztetett felújításnak nem minősülő ingatlan-karban-tartás költségei és az egyéb igénybe vett speciális
szaképítési szolgáltatás; 1 082

11 45.2; 45.40.5 Gépjármű, motorkerékpár más vállalkozóval végeztetett javításának, karbantartásának, és fenntartásának költségei
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Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i] Érték 1000 Ft-ban [i]

12 49.1; 49.3; 50.1; 50.3;
51.1 Igénybe vett személyszállítás díja (pl. taxi, vasúti, légi)

13 49.2 Más vállalkozó által végzett vasúti áruszállítás, fuvarozás költsége

14 49.4; 49.5; 50.2; 50.4;
51.2 Más vállalkozó által végzett közúti, légi, vízi és csővezetékes áruszállítás, fuvarozás költsége 13 998

15 52.1 Más vállalkozás által végzett raktározás és tárolás költségei

16 52.2 Más vállalkozás által végzett szállítást kiegészítő tevékenység költségei (pl: rakománykezelés, szállítmányozás stb.)

17 53 Postaköltségek (levél, csomag feladása, postafiók bérlése stb.), futárszolgálat költsége 88 361

18 55 Belföldi és külföldi szállásköltségek 2 056

19 56 Belföldi és külföldi vendéglátási (éttermi) költségek

20 59 Film, videó, televízióműsor gyártás, hangfelvétel-kiadással kapcsolatos szolgáltatás igénybe vétele

21 60 Igénybe vett műsor összeállítás, műsorszolgáltatás díja 2 344

22 61.1; 61.2 Távbeszélési és mobiltelefon-szolgáltatási díjak 58 042

23 61.1-ből egyéb;
 61.2-ből egyéb;

Egyéb vezetékes,  vezetéknélküli távközlési szolgáltatás (telex, távirat, internet-hozzáférés, hálózati szolgáltatás stb.)
költsége 16 416
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Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i] Érték 1000 Ft-ban [i]

24 61.3; 61.9 Műholdas és egyéb  távközlés költsége

25 62 Másnak számítástechnikai tevékenységért fizetett költségek; szaktanácsadás, szoftverkészítés (nem beruházási jellegű),
gépi adatfeldolgozás, adatbázis tevékenység 59 155

26 63 Igénybe vett hírügynökségi, információ-szolgáltatás díja (adatfeldolgozás, letöltött video, világháló portál tartalom) 57

27 64.2 Igénybe vett vagyonkezelési szolgáltatás költségei 11 303

28 64 (kivéve 64.2); 66 Igénybe vett pénzügyi és biztosítási kiegészítő szolgáltatás költségei (kivéve: bankköltség, biztosítási díj)

29 68.20.12 Földbérleti díj

30 68. (kivétel a 68.20.12), Ingatlan (épület, helyiség) naptári évre fizetett bérleti díja, másnak fizetett ingatlankezelési, -üzemeltetési költség -
földbérleti díj nélkül 1 243 620

31 69.1 Másnak jogi tevékenységért fizetett költségek (ügyvédi, közjegyzői díjak, perköltség) 10 046

32 69.2 Másnak fizetett számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői díjak 6 599

33 70.1 Másnak fizetett üzletvezetési, üzletviteli tanácsadás díja

34 71 Másnak fizetett mérnöki, építészmérnöki, műszaki  szakmai tanácsadás, vizsgálat, elemzés (becslés, bírálat, minősítés,
hitelesítés, vizsgáztatás) megbízási költségei 1 215

35 72 Másnak tudományos kutatási, fejlesztési tevékenységért fizetett folyó költségek
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Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i] Érték 1000 Ft-ban [i]

36 73 Hirdetési díjak, reklám, propaganda, piackutatás költségei 11 898

37 74.3 Fordítási, tolmácsolási díjak

38 74.(kivétel a 74.3) Egyéb szakmai, tudományos, műszaki szolgáltatás költségei (pl: divat-, formatervezés; fényképészet; antikvitások, ékszerek
értékbecslése; környezetvédelmi tanácsadás, biztonsági tanácsadás stb.) 18 268

39 75 Másnak fizetett díj állategészségügyi szolgáltatásért

40 77.1-77.3 Jármű, gép, berendezés kölcsönzése, (operatív) lízingdíja, egyéb cikkek kölcsönzési díja 42 379

41 77.4 Immateriális javak kölcsönzési díja (pl: védjegy használata, licence díjak, kivéve amely valamely termék részeként kerül
értékesítésre )

42 78 Igénybe vett munkerőpiaci szolgáltatás díja (munkaközvetítés, munkaerő-kölcsönzés)

43 79 Igénybe vett utazásközvetítés, utazási szolgáltatás költsége 2 215

44 80 Igénybe vett biztonsági, személy- és vagyonvédelmi szolgáltatás költségei 78 663

45 81.1 Más vállalkozó által számlázott építményüzemeltetési költségek

46 81.2; 81.3 Takarítás, zöldterület-kezelés, nem mezőgazdasági kártevőirtás és fertőtlenítés költségei 78 878

47 82 Másnak fizetett adminisztratív, kiegészítő egyéb szolgáltatás díja (fénymásolás, telefoninformáció, konferencia,
kereskedelmi bemutató szervezése, követelésbehajtás, hitelminősítés, csomagolás)



* Nem tartalmazhatja a bankköltséget, hatósági díjat és biztosítási díjat! Ebben a sorban jelentett adat nem lehet nagyobb, mint az összesen (99) sorban közölt adat 10%-a.

** A 02. tábla 99. sora meg kell, hogy egyezzen az Eredménykimutatásban szereplő "Igénybe vett szolgáltatások értéké"-vel (amennyiben az adatszolgáltatónál az üzleti év
megegyezik a naptári évvel).
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Kód TESZOR-kód [info] Megnevezés [i] Érték 1000 Ft-ban [i]

48 84 Kormányzati szolgáltatások  ( pl.: élelmiszerlánc felügyeleti díj, energia felügyeleti díj, úthasználati díj, jármű vizsgáztatási
díj, frekvencia használati díj) 4 375

49 85 Más vállalkozónak fizetett oktatás és továbbképzés költségei 23 717

50 86 Másnak fizetett díj humán egészségügyi szolgáltatásért

51 94 Mások részére fizetett tagsági díjak (pl: kamarai, érdekképviseleti tagdíjak) 7 841

52 95.11 Számítógép és perifériás egységei más vállalkozóval végeztetett javításának költségei

53 95.12 Kommunikációs, távközlési és átviteli eszköz más vállalkozóval végeztetett javításának költségei

54 95.2 Személyi, háztartási cikk javításának költségei (pl.: bútor, irodabútor, lakberendezési tárgy stb.)

55 Egyéb igénybe vett szolgáltatások értéke* [i] 218 050

99 Igénybe vett szolgáltatások értéke összesen** [i] 2 399 041

Egyéb szolgáltatás/Össz. szolgáltatás (max. 10%): 9,09 % A kalkulált és beírt összesen különbsége: 0



3. Anyagjellegű ráfordításokból az egyéb szolgáltatások értéke 2015-ben

*  a kamat kivételével ide tartozik a hitelintézet részére kifizetett díjak (pl. jutalék, folyószámla vezetési díj, kezelési költség, faktoring díj, váltóleszámítolás költsége, bankgarancia
költsége, banknyomtatványokért fizetendő díj).

** Ide kérjük jelenteni a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve (saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót,
járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben.

*** A 03. tábla 99. sora meg kell, hogy egyezzen az Eredménykimutatásban szereplő "Egyéb szolgáltatások értéké"-vel (amennyiben az adatszolgáltatónál az üzleti év
megegyezik a naptári évvel).
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Kód Megnevezés [info] Érték 1000 Ft-ban [i]

01 Bankköltség* 359 735

02 Biztosítási díj 47 096

03 Hatósági igazgatási, szolgáltatási, eljárási díjak, illeték 55 193

04 Egyéb szolgáltatásban elszámolt termékdíj, adó, járulék** 115 903

05 Kormányzati szolgáltatások  (pl. élelmiszerlánc felügyeleti díj, energia felügyeleti díj, úthasználati díj, jármű vizsgáztatási díj,
frekvencia használati díj) 96 996

99 Egyéb szolgáltatások értéke összesen *** [i] 674 923

A kalkulált és beírt összesen különbsége: 0



Ha a 3. tábla „1. Bankköltség”, és/vagy a „2. Biztosítási díj” tételeinél jelent adatot és az OSAP - 2239 Teljesítménystatisztikai kérdőív
kitöltésére kötelezett, akkor az említett adatoknak a 2239 kérdőív  T/3-as „Költségek és ráfordítások” táblájában a 10. Bankköltségek és 11.
Biztosítási díjak alatt jelentett adatokkal meg kell egyeznie.
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