Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.
törvény 24. és 26. §-a alapján
kötelező.
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JELENTÉS A KERESKEDELMI SZÁLLÁSHELYEKRŐL
2021.

szeptember

hónap

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: gazdasági szervezetek által üzleti céllal
üzemeltetett szálláshely (szálloda, panzió, kemping,
üdülőháztelep, közösségi szálláshely) kivéve az egyéb
szálláshely szolgáltató tevékenységet végzők

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm.
rendelet alapján történik, figyelemmel a 692/2011/EU rendeletre.
AZ ÜZEMELTETŐ ADATAI
Törzsszám:
Neve:
Címe:

15323857

Statisztikai főtevékenység:

8412

Megye:

05

AGGTELEKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG
3758
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A SZÁLLÁSHELY ADATAI
Azonosító:
Neve:
Címe:

K0052071
Szalamandra Oktatási Központ
3762

Beérkezési határidő:

Szögliget Külterület

0253/4

2021.10.06

a KSH ELEKTRA rendszerén
http://elektra.ksh.hu
keresztül
Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei
Beküldés módja:

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Szentgyörgyi Péter

beosztása

telefonszáma

gazd.igh

48/506007

e-mail címe
szentgyorgyi@anp.kvvm.hu

A kitöltő adatai
neve
Kovács Anna

beosztása

telefonszáma

gondnok

30/1811730

e-mail címe
kovacssz@anp.kvvm.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

20

perc

Köszönjük az együttműködésüket!
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Abban az esetben, ha a szálláshely a tárgyhónapban zárva volt vagy üzemszünet miatt nem fogadott vendéget,
kérjük zárja be a kérdőívet, és kattintson a kérdőív részleteinél található Nemlegesítés gombra, ahol megjegyzésben
írja be, hogy a vírushelyzet miatt üzemszünet volt!
A táblát csak januárban, vagy az újként belépő adatszolgáltatóknak az első
1. ÁLTALÁNOS ADATOK
alkalommal, illetve év közben bekövetkezett változás esetén kell kitölteni.
1. Az üzemeltetés jellege:

1=egész évben

2. Az év során tervezett nyitvatartás:

hó

01

01

3 Típus:

naptól

12

hó

napig

31

5=közösségi szálláshely

4. Elfogad-e Széchenyi Pihenő Kártyát:

1=igen

5. Üzemeltetési forma:

1=kizárólag kereskedelmi célú szálláshely

6. Üdülési jog:

2=a szálláshelynek NINCS üdülési jog tulajdonosa

7. Maximálisan kiadható
szobák száma:

9

ágyak száma:

60

pótágyak száma:

5

9. Kempingekben maximálisan kiadható
területegységek száma:

férőhelyek száma:

10. Mozgáskorlátozottak számára megközelíthető szobák száma:

9

11. Vendéglátóhelyek száma (pl. étterem, vendéglő, cukrászda, bár, borozó, söröző):

1

12. Kérdőívhez alkalmazott szoftver program:

9=Nem alkalmaz

"Egyéb" választása esetén kérjük a szoftver program nevét megadni:

2. KAPACITÁSADATOK
A működési napok számánál a tényleges üzemelési napok száma jelentendő. A 2., 3. illetve 5. sorban – a kollégiumok
és munkásszállók kivételével – az összes (kereskedelmi, nem üzleti célú és üdülési jog tulajdonos számára kiadható,
illetve kiadott) szobák, illetve férőhelyek számát kell jelenteni! A kapacitáskihasználtság számítása érdekében nagyon
fontos az 5. sor kitöltése!
Sorszám

Megnevezés
Működési napok ( a tárgyhónapban a tényleges üzemelési napok száma kereskedelmi
szálláshelyként)
Hónap végén kiadható b)

Száma

1

30

szobák (foglaltságtól függetlenül)

2

9

férőhelyek (ágy+pótágy)
kempingekben: területegységre átlagosan 2,5 fővel számolva

3

60

Kempingekben: területegységek

4

Hónap során naponta kiadott szobák számának összege (szobaéjszakák száma összesen) b)

5

Ebből: hónap során nem üzleti célú (NÜCÜ) vendégeknek, valamint az üdülési joggal rendelkező
tulajdonosok részére naponta kiadott szobák számának összege c)

6

Technikai összesen (1+2+…+6)

7

59

158

b) A kollégiumok és munkásszállók esetében a normál, az alaptevékenységnek megfelelően üzemelő szobák, férőhelyek
számát nem kell beírni.
c) Csak a nem kizárólag kereskedelmi célú szálláshely üzemeltetési formában működő, illetve üdülési jog tulajdonossal
rendelkező egységek esetében (az 1. Általános adatok tábla 5. és 6. sor alapján)
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3. VENDÉGFORGALOM
A kereskedelmi célú tevékenység keretében, valamint a NÜCÜ , illetve az üdülési joggal rendelkező vendégeknek
nyújtott szálláshely szolgáltatás céljából regisztrált vendégforgalmi adatok jelentendők! Azok a vendégek, akik nem
töltenek el vendégéjszakát, csak pihenés céljából érkeznek, ebben a táblában nem jelentendők!
A hónap során
Sorszá
m

Megnevezés

érkezett
vendége
k

összes
eltöltött
vendégéjszaka

A hónap során
Sorszá
m

Megnevezés

érkezett
vendége
k

száma
a

összes
eltöltött
vendégéjszaka

száma
b

a

b

01

Ausztria

30

Svédország

02

Belgium

31

Szlovákia

03

Bulgária

32

Szlovénia

04

Ciprus

33

Törökország

05

Csehország

34

Ukrajna

06

Dánia

35

Egyéb európai országok, hontalanok

07

Észtország

36

India

08

Finnország

37

Izrael

09

Franciaország

38

Japán

10

Görögország

39

Kína

11

Hollandia

40

Koreai Köztársaság

12

Horvátország

41

Egyéb ázsiai országok

13

Írország

42

Afrikai országok összesen

14

Izland

43

15

Szerbia

44

16

Lengyelország

45

ebből: Egyesült Államok

17

Lettország

46

ebből: Kanada

18

Litvánia

47

Közép-Amerika

19

Luxemburg

48

Dél-Amerika

20

Málta

49

21

Nagy-Britannia

50

22

Németország

51

23

Norvégia

52

Külföldi összesen
(1+2+…+42+44+47+48+50)

24

Olaszország

53

Belföldi összesen

172

197

25

Oroszország

54

Mindösszesen (52+53)

172

197

26

Portugália

27

Románia

28

Spanyolország

29

Svájc

ebből: Dél-afrikai Köztársaság
Észak-Amerika

ebből: Brazília
Ausztrália és Óceánia
ebből: Ausztrália

55

Ebből: Összes NÜCÜ és üdülési
joggal rendelkező vendég d)

56

Külföldről érkezett NÜCÜ és
üdü- lési joggal rendelkező
vendég d)

d) Csak a nem kizárólag kereskedelmi célú szálláshely (NÜCÜ) üzemeltetési formában működő, illetve az üdülési jog
tulajdonossal rendelkező egységek esetén (az 1. Általános adatok tábla 5. és 6. sor alapján).
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4. ÁRBEVÉTELI ADATOK
A tábla 1–2. sorában a leszámlázott szállásdíjakból származó – egyéb szolgáltatások és reggeli nélküli – bevételt kell
jelenteni. Azon vendégektől származó bevételt, akik nem töltöttek el vendégéjszakát, csak pihenés céljából érkeztek az
5. sorban (Egyéb szolgáltatások árbevétele) kell jelenteni. A vendéglátóhelyi bevételre vonatkozó sort akkor is ki kell
tölteni, ha a tárgyhónapban kereskedelmi célú szálláshely-szolgáltatás nem volt. Az üdülési jog után felszámított
fenntartási költségből származó bevételt ez a tábla nem tartalmazza, hanem az 5. Tájékoztató adatok tábla 2. sorában
kell jelenteni!
Bruttó árbevétel
(áfával,
ezer forint)

Sorszám

Megnevezés

Összes vendég

1.

700

Szállásdíja reggeli nélkül
Ebből: külföldi vendég

2.

A szállásdíjba foglalt egyéb szolgáltatások árbevétele (pl. kötelező reggeli, uszoda
használati díja)

3.

Gyógy- és wellness szolgáltatásokból származó árbevétel

4.

Egyéb szolgáltatások árbevétele (pl. mosatás, telefon, minibár, terembérleti díj,
közvetített szolgáltatások után felszámított jutalék stb.)
Vendéglátóhelyi árbevétel áfakulcstól függetlenül (étterem, vendéglő, cukrászda, bár,
borozó, söröző stb.)

5.

Összes árbevétel (1+3+4+5+6)

7.

1

6.
701

5. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
Az üdülési jogok után felszámított fenntartási költség esetében, a szobák karbantartására, takarítására beszedett az
üdülési jog tulajdonosától származó bevételeket kell elszámolni.

Sorszám

Megnevezés
A szálláshely által elfogadott Széchenyi Pihenő Kártya értéke

1.

Üdülési jogok után felszámított fenntartási költség e)

2.

Egyéb díjak
(ezer forint)
14

e) Az üdülési jog tulajdonossal rendelkező egységek esetében (az 1. Általános adatok tábla 6. sor alapján)
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