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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ÉS -KÖZVETÍTŐ TEVÉKENYSÉGRŐL
2017

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló korm. rendelet alapján történik, figyelemmel a 
692/2011/EU-rendeletre.

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.

  
Adatszolgáltatók: utazásközvetítői és/vagy utazásközvetítői  engedéllyel rendelkező, 4 
főnél több munkavállalót foglalkoztató vállalkozások

Nyilvántartási szám: 

1035
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 2016. 

évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.
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Éjszakai szálláshelyadást nem tartalmazó belföldi 
utazási szolgáltatások értékesítése

Utazásközvetítés, utazásszervezés, utazással összefüggő, saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli 
értékesítésének árbevétele (01+02+06+07 sorok)

Vendégek száma,                   
fő

Megnevezés

Utazásszervezés: saját szervezésű utazási csomagok értékesítésének árbevétele                                                                                                                    

Utazással összefüggő, saját szolgáltatások utazási csomagon kívüli (önálló) értékesítésének 
árbevétele 

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE                                                                                                                                    
(Ezen a soron szereplő árbevételnek meg kell egyeznie az Eredménykimutatás "Értékesítés nettó 
árbevétele" soron szereplő értékkel!)

Megnevezés
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Nem utazási csomagban (önállóan) értékesített és közvetített menetjegyek eladásából származó 
jutalék (02-es és 07-es sorok kiemelt összege)

 24 órát meghaladó, éjszakai szálláshelyadást is 
tartalamzó belföldi utazási csomagok értékesítése

2. BELFÖLDI UTAZTATÁS
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KIUTAZTATÁS                                                                                                                 

 a saját szervezésű utazási csomagok értékesítésének árbevételét kérjük megbontani:

BEUTAZTATÁS                                                                                                        

Utazásközvetítés: idegenforgalmi, ügynöki tevékenység jutaléka                                                                                 
[nem saját szervezésű utazási csomagok eladása] *lásd. kitöltési útmutató!                                      
Utazásközvetítés: közvetített szolgáltatások jutaléka                                                                                             
[utazási csomagon kívül (önállóan) továbbértékesített szolgáltatások] *lásd. kitöltési útmutató!

Vendégéjszakák 
száma
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Nettó 
ÁRBEVÉTEL 

(ezer Ft)
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1. TEVÉKENYSÉGEK ÁRBEVÉTELE
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BELFÖLDI UTAZTATÁS                                                                                  

Megnevezés

3. UTAZÁSKÖZVETÍTÉS

Csomagok száma, 
db

 

b
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A táblázatban csak utazási csomagok közvetítésével kapcsolatos adatokat kérünk feltüntetni! A másik belföldi utazásszervezőtől, -
közvetítőtől való önálló szolgáltatások közvetítését ebben a táblázatban nem kérjük feltüntetni!
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 Belföldi utazásszervezőtől belföldről külföldre ("közvetített kiutaztatás")

 Belföldi utazásszervezőtől belföldről belföldre ("közvetített belföldi utaztatás")

 Belföldi utazásszervezőtől külföldről belföldre ("közvetített beutaztatás")

Utaztatottak száma   
összesen, fő

megyestatisztikai
főtevékenység

törzsszám



A gazdasági szervezet adatai: 0 ######## 1035
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01  Ausztria
02  Belgium
03  Bosznia-Hercegovina
04  Bulgária
05  Ciprus
06  Csehország
07  Dánia
08  Észtország, Lettország, Litvánia
09  Finnország
10  Franciaország
11  Görögország
12  Hollandia
13  Horvátország
14  Írország
15  Lengyelország
16  Luxemburg
17  Málta
18  Montenegró
19  Nagy-Britannia
20  Németország
21  Norvégia
22  Olaszország
23  Oroszország
24  Portugália
25  Románia
26  Spanyolország
27  Svájc
28  Svédország
29  Szerbia 
30  Szlovákia
31  Szlovénia
32  Ukrajna
33  Izrael
34  Törökország
35  India
36  Japán
37  Jordánia
38  Kína
39  Thaiföld
40  Dél-Afrikai Köztársaság
41  Egyiptom
42  Kenya
43  Marokkó
44  Tunézia
45  Amerikai Egyesült Államok
46  Mexikó
47  Brazília
48  Kanada
49  Ausztrália
50
51
52
99  MINDÖSSZESEN
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Sor-
szám Megnevezés

MAGYARORSZÁGRÓL KÜLFÖLDRE 
UTAZÓK CÉLORSZÁGONKÉNT, 
KIUTAZTATÁSI TEVÉKENYSÉG

utazók száma, fő vendégéjszakák 
száma

MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐK 
ORSZÁGONKÉNT, BEUTAZTATÁSI 

TEVÉKENYSÉG

utazók száma, fő vendégéjszakák 
száma

e f

4. MAGYARORSZÁGRÓL KÜLFÖLDRE UTAZÓK ÉS MAGYARORSZÁGRA ÉRKEZŐK ORSZÁGONKÉNT 

KIUTAZTATÁS: Az utazásszervezői tevékenységet végző utazási vállalkozók által belföldről külföldre értékesített saját szervezésű, vagy
egyedi megrendelés szerint összeállított utazási csomagokra vonatkozó adatokat kérjük jelenteni. Figyelem! Abban az esetben, ha
ugyanaz az utas több országban is töltött el vendégéjszakát, kérjük az utazók és az általuk eltöltött véndégéjszakák számát annál az
országnál feltüntetni, ahol a legtöbb vendégéjszakát töltötték el az utasok, azonos számú vendégéjszaka esetén a legtávolabbi
országhoz.
BEUTAZTATÁS: Az utazásszervezői tevékenységet végző utazási vállalkozók által külföldről belföldre a külföldi utazásszervező,
utazásközvetítő vagy egyéni utas részére értékesített saját szervezésű, vagy egyedi megrendelés szerint összeállított utazási csomagokra
vonatkozó adatokat kérjük jelenteni. 
Figyelem! A más belföldi utazásszervező által szervezett utazási csomagjának közvetítését itt ne tüntessék fel! Külföldi utazásszervező
által szervezett utazási csomag közvetítését viszont kérjük feltüntetni a megfelelő oszlopokba! 

törzsszám megyestatisztikai főtevékenység
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