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Adatszolgáltatók: az üzleti szolgáltatást végző, a  megfigyelésbe bevont gazdasági 
szervezetek 

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 549/2013/EU, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK rendeletekre, valamint a 98/715/EK és a 2002/990/EK határozatokra.
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FIGYELEM!	 Ez	a	kérdőív	az	adatszolgáltatás	teljesítésére	nem	alkalmas,	csak	tájékoztatóul	szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 
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Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás
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