
D&B QUICK CHECK ÚTMUTATÓ 
 
Az alábbi útmutató segítséget nyújt a D&B Quick Check riportjában szereplő elnevezések értelmezéséhez. 
 
A Quick Check riport gyors áttekintést ad a vállalkozásról, mely érinti az alapadatokon túl a vállalkozás működési 
státuszát, minősítését és egyéb releváns információkat, úgy mint alapítás éve, árbevétel, alkalmazotti létszám stb. 
 
 

Basic Data 
Primary name, short name, D&B® D-U-N-S® number, Local business id number, Out of business indicator 
 
D&B® D-U-N-S® number 
A D&B D-U-N-S® szám olyan globális és szabványosított vállalati azonosító szám, amellyel világszerte 265 millió 
vállalat rendelkezik. A D&B D-U-N-S® a Dun & Bradstreet egyedi cégazonosításra szolgáló rendszere. 
A D&B D-U-N-S® számok a vállalatok szervezeti felépítéséről szolgálnak információkkal, és képet adnak arról, 
milyen összeköttetésben állnak egymással a vállalatcsoportokat alkotó szervezetek. A Dun & Bradstreet 
egyedülálló szolgáltatását a D&B D-U-N-S® számok teszik lehetővé, amelyek összekapcsolják a világ vállalatait, 
vállalatközpontjait, munkahelyeit és fiókvállalatait. 
 
Bővebb információ 
https://www.bisnode.hu/szolgaltatasok/dun-and-bradstreet/dnb-duns-szam/ 
 
Out of business indicator 
Az indikátor jelző, hogy az adott vállalkozás működik-e vagy sem. 
 
Local business id number 
A vállalkozás elsődleges helyi üzleti azonosító száma. 
 
 

Rating & Scores 
D&B rating, Maximum credit recommendation, D&B® Paydex® 
 
D&B rating 
A D&B Rating egy mutatóval jellemzi a vizsgált vállalkozás tőkeerősségét és kockázatossági szintjét. A tőkeerősség 
meghatározásánál a cég saját vagyonának (net worth) nagyságát vizsgálja, és ennek megfelelően sorolja az előre 
meghatározott kategóriák valamelyikébe. 
A kockázatossági szint (ún. kondíciójelző) megjelenítéséhez egy 1-4-es skálát használ, ahol az 1-es érték jelenti a 
legkisebb kockázatossági szintet, a 4-es pedig a legnagyobb kockázatot. A kondíciójelző értéke a Bisnode 
minősítés eredményeként kapott D&B Failure score értékét veszi alapul. 
 
Országonként eltérőek a rating meghatározások és táblázatok. Az alábbi linkre kattintva eléri az egyes országokra 
vonatkozó rating meghatározásokat: 
 
Ratings guide 
https://docs.dnb.com/reference/ratings/en-US/guide 
 
Maximum credit recomendation 
Ajánlott maximális hitellimit, mely alapján tájékozódhat arról, hogy biztonságosan mekkora összegű utólagos 
fizetést érdemes engedélyeznie. 
 
D&B® Paydex® 
A fizetési index a vállalatok kockázatosságának megítélését segítő mutatószám, mely a nemzetközileg egységes 
Fizetési tapasztalat programra épül. A paydex segítségével megtekintheti, hogyan alakult a vizsgált vállalat 
számlafizetési fegyelme az elmúlt egy évben. 
 

https://www.bisnode.hu/szolgaltatasok/dun-and-bradstreet/dnb-duns-szam/
https://docs.dnb.com/reference/ratings/en-US/guide


A paydex az átlagos fizetési hajlandóság mérőszáma, melyet a Bisnode cégcsoport rendelkezésére álló 
információk alapján határoz meg, és amely nemcsak a lejárt nyitott számlákat mutatja, hanem 1 évre 
visszamenőlegesen az összes létező fizetési tapasztalatból számol súlyozott mutatót. 
 
Ha egy cégnek 80-as értéke van, úgy a cég pontosan fizeti a számláit, mindig a fizetési határidőnek megfelelően. 
80 feletti értéknél hamarabb fizet, 80 alatti értéknél pedig késve fizeti a számláit. 
 
 

Contact data 
Address line, Post code, postal town, country code, phone number 
 
Address line 
A cég székhelye. 
 
Phone number 
A fő telefonszáma a cégnek. A telefonszám formátumok országonként eltérőek lehetnek attól függően, hogy 
alkalmazzák-e az ország nemzetközi előhívószámát vagy sem. 
 
 

Other data 
Year started, chief executive name, chief executive title, primary SIC 
 
 
Year started 
Az év, amikor a vállalkozás ténylegesen megkezdte működését. Ha a cég egy már meglévő vállalkozás 
működésének folytatására jött létre, akkor a megjelölt év az eredeti működés kezdete időt is jelölheti. 
 
 
Primary SIC 
Standard Industrial Classification (SIC) egy olyan rendszer, mely az iparágakat egy négyjegyű kóddal osztályozza. A 
kód első két számjegye az iparági főcsoportot jelenti, az utolsó két számjegye pedig az alcsoportot. 

• 27 - nyomdai, kiadói és kapcsolódó tevékenységek 

• 2732 - könyvnyomtatás 
 
 
 

Company profile 
Total employees, statement date, net worth, P&L to date, sales 
 
Total employees 
Az adott vállalkozásnál dolgozó összes alkalmazotti számot jelenti, beleértve a fióktelepeket is. 
 
 
P&L to date 
Ending date of Profit & Loss Statement. 
 
 


