FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:
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JELENTÉS AZ ÜZLETI CÉLÚ EGYÉB SZÁLLÁSHELYEKRŐL
2018
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

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

Törzsszám:

Statisztikai főtevékenység:

####

Megye:

Neve:

Címe:

út,
utca,
tér

város
község

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő február 26.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen:
http://www.ksh.hu/elektra_postalada
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nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
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beosztása

neve
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A kitöltő adatai
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e-mail címe

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:
A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

0

A gazdasági szervezet adatai:

törzsszám

0
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megye

statisztikai
főtevékenység

1. KAPACITÁSADATOK
2018. december 31-én

Sorszám

Megnevezés

szálláshelyek
Nyilvántartásban
szereplő

Egyéb szállásadás

Ebből:
falusi szállásadás

a

b

01

szobák

száma
december 31-én

ágyak
férőhelyek

02
03
04

Jelentést adó szálláshelyek száma az év során (a
nemleges jelentést adókat is beleértve)

05

2. ÉVES VENDÉGFORGALMI ADATOK
(2018. év egészére vonatkozóan töltendő ki)
Vendégek száma
Megnevezés

Sorszám

Külföldi

01

Belföldi

02

Összesen

03

Vendégéjszakák száma

egyéb
szállásadás

ebből: falusi
szállásadás

egyéb
szállásadás

ebből: falusi
szállásadás

a

b

c

d

0
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0

0

0

