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BEVEZETÉS 
 

A Niveus – Bisnode Transzferár Adatbázis (a továbbiakban: NB-TAB) egy hazai fejlesztésű vállalati 

adatbázis, mely kifejezetten a kapcsolt vállalatok közötti tranzakciók árképzésének elemzését, illetve a 

transzferár nyilvántartások elkészítését hivatott támogatni. 

 

Jelen dokumentum célja az adatbázis fejlesztőinek, adathátterének és tartalmának, valamint 

működésének rövid ismertetése.  

 

 

1. AZ NB-TAB FEJLESZTŐI 
 

Az NB-TAB a Niveus Consulting Group Kft. és a Bisnode Magyarország Kft. 2013-ban elindított 

együttműködésének eredménye. Az együttműködés keretében az adatbázis szakmai koncepcióját a 

Niveus Consulting Group dolgozta ki, míg a fejlesztéshez szükséges informatikai és adathátteret a 

Bisnode Magyarország biztosította. 

 

 

1.1. A Bisnode Magyarországról  
 

A Bisnode Magyarország Kft. a svéd Bisnode csoport tagja, mely Európa egyik vezető digitális üzleti 

információszolgáltatója. A Bisnode csoport kockázatkezelési, marketing és üzleti információs 

megoldásaival Európa szerte több mint 200.000 vállalkozásnak segít a legjobb döntések 

meghozatalában, a kockázatok minimalizálásában, és az értékesítés maximalizálásában. Az 1989-

ben alapított Bisnode-nak nemzetközi szinten több mint 3.000 alkalmazottja van 19 európai 

országban, köztük Magyarországon is. 

 

A társaság hazánkban már évek óta több megoldással, és jól ismert márkákkal/szolgáltatásokkal van 

jelen (Dun & Bradstreet, PartnerControl, HBI, Kompass, AAA).  

 

Bővebb információ: http://www.bisnode.hu  

 

 

1.2. A Niveus Consulting Group-ról 
 

A Niveus Consulting Group Kft. a magyarországi transzferár szabályozási és ellenőrzési gyakorlat 

elismert szakértője. A társaság transzferár csoportjának tagjai képzett és tapasztalt gazdasági 

szakemberek, akik közül többen nemzetközi tanácsadó cégeknél, illetve a Nemzeti Adó és 

Vámhivatalnál tettek szert széles körű ismeretekre az elmúlt években. 

 

A Niveus tanácsadói csapatát a magas szintű szakmai felkészültség mellett a komplex gondolkodás, 

az erős ügyfélközpontúság, a proaktív fellépés, és a nagyfokú rugalmasság jellemzi. A Niveus 

Consulting Group az elmúlt 5 évben több mint 150 Ügyfele részére nyújtott különböző transzferár 

tanácsadási szolgáltatásokat, illetve készített közel 1.000 transzferár nyilvántartást. 

 

Bővebb információ: http://www.ncgtps.hu 

http://www.bisnode.hu/
http://www.ncgtps.hu/
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2. AZ NB-TAB ADATHÁTTERE ÉS TARTALMA 
 

 

2.1. Az adatok forrása 
 

Amint arról már korábban is szó esett, az NB-TAB adathátterét a hazai céginformációs piacon 1993 

óta (korábban Dun & Bradstreet néven) jelen lévő Bisnode Magyarország biztosította. 

 

Az adatbázis a Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok pénzügyi és egyéb azonosító, 

illetve működésre vonatkozó adatait tartalmazza. Az adatbázisban foglalt, Bisnode Magyarország 

tulajdonát képező információk a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az 

Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatától (a továbbiakban: Céginformációs Szolgálat) 

származnak. 

 

Az adatbázisban szereplő adatok forrásai valamennyi gazdasági társaság esetében a következők: 

 

 A Céginformációs Szolgálat rendszereiben tárolt cégkivonatok 

 A Céginformációs Szolgálat rendszereiben tárolt beszámolók (mérlegek és eredmény-

kimutatások) 

 

 

2.2. Az NB-TAB adattartalma 

 

Az adatbázis a következő üzleti évekre vonatkozóan tartalmaz információkat: 2003 – 2012. 

 

Az adatbázisban szereplő gazdasági társaságok száma: üzleti évtől függően 297 ezer – 322 ezer. 

 

Az adatbázis az egyes üzleti évek tekintetében statikus, vagyis ha egy adott üzleti év adatai rögzítésre 

kerülnek, onnantól kezdve abban semmilyen frissítés / módosítás / kiegészítés nem kerül 

végrehajtásra, így egy adott kutatás eredménye bármikor pontosan reprodukálható. 

 

Az adatbázis valamennyi benne szereplő gazdasági társaság esetében a következő adatokat 

tartalmazza: 

 

 Bisnode azonosító 

 Adószám 

 Teljes cégnév 

 Rövid cégnév 

 Alapítás éve 

 Főtevékenység (TEÁOR ’08) 

 Földrajzi elhelyezkedés (19 megye + Budapest) 

 Tulajdonosi szerkezetre vonatkozó besorolás (független vállalat, kapcsolt vállalkozást, vagy 

nem meghatározható) 

 Létszám (2003 – 2012) 
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 Mérlegadatok (2003 - 2012): 

 

Mérlegsor 
Valamennyi cég esetében 

rendelkezésre áll 

Csak a teljes (nem 
egyszerűsített) éves 

beszámolót készítő cégek 
esetében áll rendelkezésre 

Immateriális javak 


Tárgyi eszközök 


Befektetett pénzügyi eszközök 


Készletek 


Követelések 


Vevők 




Értékpapírok 


Pénzeszközök 


Aktív időbeli elhatárolások 


Eszközök összesen 


Saját tőke 


Jegyzett tőke 


Tőketartalék 


Eredmény-tartalék 


Mérleg szerinti eredmény 


Céltartalék 


Hosszú lejáratú kötelezettségek 


Rövid lejáratú kötelezettségek 


Szállítók 




Passzív időbeli elhatárolások 


Források összesen 


 

 Eredmény-kimutatás adatok (2003 – 2012): 

 

Mérlegsor 
Valamennyi cég esetében 

rendelkezésre áll 

Csak a teljes (nem 
egyszerűsített) éves beszámolót 

készítő cégek esetében áll 
rendelkezésre 

Belföldi értékesítés nettó árbevétele 




Export értékesítés nettó árbevétele 




Értékesítés nettó árbevétele  

Egyéb bevételek  

Aktivált saját teljesítmények  

Anyagköltség 




Igénybe vett szolgáltatások 




Eladott (közvetített) szolgáltatások 




Eladott áruk beszerzési értéke 




Egyéb szolgáltatások 




Anyagjellegű ráfordítások  

Személyi jellegű ráfordítások  

Értékcsökkenési leírás  



 
 
 

 
 
Niveus – Bisnode Transzferár Adatbázis   5 

Mérlegsor 
Valamennyi cég esetében 

rendelkezésre áll 

Csak a teljes (nem 
egyszerűsített) éves beszámolót 

készítő cégek esetében áll 
rendelkezésre 

Egyéb ráfordítások  

Üzemi eredmény  

Kapott kamatok 




Pénzügyi műveletek bevételei 


Fizetett kamatok 




Pénzügyi műveletek ráfordításai  

Pénzügyi műveletek eredménye  

Szokásos vállalkozási eredmény  

Rendkívüli bevételek 


Rendkívüli ráfordítások 


Rendkívüli eredmény 


Adózás előtti eredmény 


Adófizetési kötelezettség 


Adózott eredmény 


 

 

2.3. Az adattartalommal kapcsolatos kiegészítő megjegyzések 
 

Tulajdonosi szerkezetre vonatkozó besorolások 

 

Az adatbázisban szereplő cégek valamennyi üzleti év esetében ún. tulajdonosi szerkezetre vonatkozó 

besorolást kaptak. Az egyes vállalatok besorolása a cégkivonatban / cégtörténetben foglalt 

információk alapján történt, és a következő kategóriák kerültek kialakításra: 

 

 Van kapcsolt vállalkozása: Az ezen besorolás alá tartozó gazdasági társaságok bizonyosan 

rendelkeznek a Társasági adótörvény (1996. évi LXXXI. törvény) szerinti kapcsolt 

vállalkozással. Az adott társaság abban az esetben került „Van kapcsolt vállalkozása” 

besorolás alá, ha a vizsgált üzleti év (vagyis Referencia év, lásd 3. fejezet) utolsó napján a 

cégkivonatban foglalt információk alapján: 

 Többségi, minősített többségi, vagy kizárólagos tulajdonosa egy másik gazdasági 

társaság VAGY 

 Többségi, minősített többségi, vagy kizárólagos tulajdonosa egy önkormányzat 

VAGY 

 Többségi, minősített többségi, vagy kizárólagos tulajdonosa egy vagy több 

gazdasági társaságnak VAGY 

 Többségi, minősített többségi, vagy kizárólagos tulajdonosa egy magánszemély, aki 

egy vagy több további gazdasági társaságban is többségi, minősített többségi, vagy 

kizárólagos tulajdonos. 

 

 Nincs kapcsolt vállalkozása: Az ezen besorolás alá tartozó gazdasági társaságok bizonyosan 

nem rendelkeznek a Társasági adótörvény (1996. évi LXXXI. törvény) szerinti kapcsolt 

vállalkozással. Az adott társaság abban az esetben került „Nincs kapcsolt vállalkozása” 

besorolás alá, ha a vizsgált üzleti év (vagyis Referencia év, lásd 3. fejezet) utolsó napján a 
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cégkivonatban foglalt információk alapján nem felel meg a „Van kapcsolt vállalkozása” 

kritériumok egyikének sem, továbbá: 

 Többségi, minősített többségi, vagy kizárólagos tulajdonosa egy magánszemély, aki 

nem tagja további gazdasági társaságnak, és a 

 illetve bizonyosan nem többségi, vagy minősített többségi tulajdonosa további 

gazdasági társaság(ok)nak. 

 Tulajdonosa több magánszemély, akiknek egyike sem rendelkezik többségi vagy 

minősített többségi tulajdonnal a társaságban. 

 

 Nem ismert: Az ezen besorolás alá tartozó gazdasági társaságok esetében nem állapítható 

meg, hogy rendelkeznek-e a Társasági adótörvény (1996. évi LXXXI. törvény) szerinti 

kapcsolt vállalkozással. Az adott társaság abban az esetben került „Nem ismert” besorolás 

alá, ha a vizsgált üzleti év (vagyis Referencia év, lásd 3. fejezet) utolsó napján a 

cégkivonatban foglalt információk alapján nem feleltethető meg egyértelműen a „Van kapcsolt 

vállalkozása” és a „Nincs kapcsolt vállalkozása” kritériumok egyikének sem. Jellemzően ilyen 

esetek: 

 Az adott cég Zrt. formában működik és a tagok adatai a cégkivonatban nem kerültek 

feltüntetésre. 

 Az adott cég tagjai között magánszemély(ek) és gazdasági társaság(ok) is 

szerepel(nek), és nincs a befolyás (tulajdoni hányad) mértékére vonatkozó jelölés. 

 

 

Beszámolóadatok kezelése 

 

A hazánkban működő gazdasági társaságok gyakran a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaznak, 

illetve sok esetben (főleg EUR vagy USD) devizában vezetik könyvelésüket. Az adatok egységes 

kezelése / rendezése érdekében az ilyen esetek kezelése a következőképpen történt: 

 

 Naptáritól eltérő üzleti év: Amennyiben az adott cég üzleti évének fordulónapja június 30, vagy 

azt megelőző dátum, úgy az üzleti év besorolása abba a naptári évbe történik, melyben az 

üzleti év elindult. Ha a társaság üzleti évének fordulónapja június 30. utáni dátum, úgy az 

üzleti év besorolása abba a naptári évbe történik, melyben az üzleti év lezárult. 

 

 Devizás könyvvezetés: A könyvelésüket külföldi pénznemben vezető vállalatok esetében a 

devizában rendelkezésre álló beszámolóadatok minden esetben átváltásra kerültek HUF-ra, 

az adott üzleti év végén érvényes, a szóban forgó devizára vonatkozó, MNB által közzétett 

középárfolyamon.  

 

 

3. AZ NB-TAB MŰKÖDÉSE 
 

Az adatbázis online érhető el, a következő címen: http://niveus.bisnode.hu 

 

Az adatbázis használata, illetve az adatok kinyerése két lépésben történik: 

 

I. Szűrőfeltételek megadása 

II. Exportálandó adatok körének definiálása 

http://niveus.bisnode.hu/
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Az adatok exportálása Excel formátumban történik. Az exportálást követően a rendszer az 

eredményeket tartalmazó Excel fájlt automatikusan elküldi a felhasználó e-mail címére. 

 

 

3.1. Szűrőfeltételek megadása 
 

Az online felületre történő belépést követően azonnal megadhatók a felhasználó preferenciáinak 

megfelelő szűrőfeltételek.  

 

Fontos megemlíteni, hogy valamennyi szűrőmező mellett ún. információs gombok találhatók, melyek 

az egérkurzorral történő érintés esetén felugró szövegbuborékban lényeges információkkal szolgálnak 

az adott szűrőmező funkcióját illetően. 

 

A szűrés menete alapvetően négy lépésre bontható: 

 

1. Referencia év kiválasztása: Az első lépés az ún. Referencia év kiválasztása, ami azt az 

üzleti évet hivatott jelölni, melynek vonatkozásában a rendszer a további (pl.: tevékenységre, 

méretre vonatkozó) szűrési paramétereknek való megfelelést fogja vizsgálni. 

A jelenleg választható referencia évek: 2008, 2009, 2010, 2011 és 2012. 

 

2. Lekérdezésbe bevont időszak hosszának beállítása: A Referencia év megadása után a 

vizsgálandó időszak terjedelmének kiválasztása következik. Kétféle opció áll a felhasználó 

rendelkezésére, a 3 éves és az 5 éves lekérdezés: 

 

 3 éves lekérdezésnél valamennyi, a megadott szűrési kritériumoknak megfelelő cég 

esetében az előzetesen definiált Referencia év és az azt megelőző 2 üzleti év 

(későbbiekben kiválasztásra kerülő) beszámolóadatai kerülnek be az exportlistába. 

 

 5 éves lekérdezésnél valamennyi, a megadott szűrési kritériumoknak megfelelő cég 

esetében az előzetesen definiált Referencia év és az azt megelőző 4 üzleti év 

(későbbiekben kiválasztásra kerülő) beszámolóadatai kerülnek be az exportlistába. 

 

3. Vállalati jellemzőkre vonatkozó szűrési kritériumok megadása: A szűrés következő 

lépése a felhasználó preferenciáinak megfelelő, tevékenységre, működésre és méretre 

vonatkozó lekérdezési kritériumok megadása. A rendszerben a következő vállalati jellemzőkre 

definiálhatók kritériumok, a táblázatban foglaltak szerint: 

 

Jellemző Szűrési mód Szűrési opciók 

Megye Checkbox 19 megye + Budapest 

Főtevékenység (TEÁOR '08) Checkbox Teljes TEÁOR '08 lista 

Tulajdonosi szerkezet Checkbox 
Van kapcsolt vállalkozása; Nincs 
kapcsolt vállalkozása; Nem ismert 

Alapítás éve Adatbeviteli mező 
Egy adott évtől; Egy adott évig; Két 
adott év között 
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Jellemző Szűrési mód Szűrési opciók 

Létszám (fő)* Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Eszközök összesen (HUF)* Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Saját tőke (HUF)* Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Belföldi értékesítés nettó 
árbevétele (HUF)* 

Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Exportértékesítés nettó 
árbevétele (HUF)* 

Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Értékesítés nettó árbevétele 
(HUF)* 

Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménye (HUF)* 

Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

Adózás előtti eredmény (HUF)* Adatbeviteli mező 
Nagyobb mint; Kisebb mint; Két 
érték között 

*Az adott beviteli mező mellett opcionálisan beállítható, hogy a megadott szűrőfeltétel ne csak a Referencia 

év, hanem a teljes vizsgált időszak (3 vagy 5 év) esetében teljesüljön. 

 

4. Beszámolóadatokra vonatkozó egyéb feltételek megadása: A szűrés utolsó lépéseként az 

alábbi – adatok teljekörűségére irányuló – szűrők állíthatók be: 

 

 Beszámoló-adattal rendelkező évek minimális száma: Egy legördülő lista segítségével 

megadható, hogy az előzetesen definiált kritériumoknak megfelelő vállalkozások 

alapvető (egyszerűsített beszámolókban is szereplő) pénzügyi adatai a lekérdezésbe 

bevont évek közül legalább hány év tekintetében álljanak teljes körűen rendelkezésre. 

 

 Teljes éves beszámoló-adattal rendelkező évek minimális száma: Egy legördülő lista 

segítségével megadható, hogy az előzetesen definiált kritériumoknak megfelelő 

vállalkozások éves beszámoló adatai a lekérdezésbe bevont évek közül legalább 

hány év tekintetében álljanak teljes körűen rendelkezésre. 

 

A szűrőfeltételek megadása során a találatok aktuális száma a szűrőfelület jobb felső sarkában és 

alsó részén is folyamatosan látható. 

 

 

3.2. Exportlista összeállítása és adatok exportálása 
 

A kívánt szűrőfeltételek megadása után a szűrőfelület alsó részén található „Leválogatás indítása” 

gombra kattintva egy új oldal / felület jelenik meg, melyen definiálható az exportálni kívánt adatok 

köre. Az exportálható adatok köre alapvetően két csoportra bontható: 

 

1. Az exportlistában alapértelmezett módon megjelenő adatok: Alapvető vállalati adatok, 

melyek minden esetben az exportlista részét képezik. Ezen információk a következők: 

 

 Bisnode azonosító 
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 Adószám 

 Teljes cégnév 

 Rövid cégnév 

 Főtevékenység (TEÁOR ’08 kód) 

 Alapítás éve 

 Tulajdonosi szerkezet besorolás 

 

2. Az exportlistába opcionálisan bevonható adatok: A felhasználó által opcionálisan 

kiválasztható létszám, valamint mérleg és eredmény-kimutatás adatok (a részletes listát lásd: 

2.2 alfejezet). Az exportlista összeállítása során legfeljebb 10 mező választható ki. Az 

exportfelület felső részén minden esetben látható a még kiválasztható mezők száma. A 10 

tetszőlegesen kiválasztott adat az előzetes beállítások (lásd 3.1 alfejezet, 2. lépés) 

függvényében 3 vagy 5 évre vonatkozóan jelenik meg az exportlistában. 

 

Az exportlista elemeinek kiválasztását követően az adatok exportálása az oldal alján található „Export” 

gombra kattintva indítható el. A rendszer a felhasználót a sikeres adatexportról felugró ablakban 

tájékoztatja, az exportlistát pedig Excel formátumban automatikusan továbbítja a felhasználó e-mail 

címére. 

 

 

4. AZ ADATBÁZIS HASZNÁLATÁNAK ELLENTÉTELEZÉSE 
 

Az NB-TAB díjazása használatarányos, egy adott lekérdezés költségét a találatok (vagyis az exportba 

bevont cégek) száma határozza meg.  

 

A rendszer kreditalapú, a lekérdezések kreditigénye az alábbi: 

 

 3 éves lekérdezés esetén egy adott cégre vonatkozó alapértelmezett + 10 tetszőlegesen 

választott adat (lásd 3.2 alfejezet) költsége 4 kredit, míg 

 

 5 éves lekérdezés esetén egy adott cégre vonatkozó alapértelmezett + 10 tetszőlegesen 

választott adat (lásd 3.2 alfejezet) költsége 5 kredit. 

 

A kreditek vásárlása előre történik, ún. feltöltéses rendszerben. A feltöltött kreditek a vásárlástól 

számított 1 éven belül használhatók fel. 

 

A kreditek 2014.01.01-től érvényes listaára: 200 Ft + ÁFA / kredit. 
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5. KAPCSOLATFELVÉTEL 
 

Bővebb információért kérjük forduljon bizalommal kollégáinkhoz, akik az alábbi elérhetőségeken 

készséggel állnak rendelkezésére: 

 

Girászin János Szabolcsi György 

üzletágvezető /transzferár szolgáltatások/ ügyvezető igazgató 

Niveus Consulting Group Kft. Niveus Consulting Group Kft. 

e-mail: giraszin.janos@niveus.hu 

 

e-mail: szabolcsi.gyorgy@niveus.hu 

 
mobil: 06-30-861-40-09 mobil: 06-30-491-81-70 

 

mailto:giraszin.janos@niveus.hu
mailto:szabolcsi.gyorgy@niveus.hu

