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KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

JELENTÉS AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKRŐL
2017

Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

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: települési önkormányzatok
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2.  ÉVES VENDÉGFORGALMI ADATOK
(2017. év egészére vonatkozóan töltendő ki)
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