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T6j6koztatom, hogy a I(ozponti Statisztikai H.ivatal (KSH) Botsodszentgyorgy telepiil6sen a hivatal
elnoke 61ta1201,9-rc enged6lyezett, onk6ntes adatszolgaltatd.son alapul6lakor;s6gi adatfelv6teleket hajt v6gye,a
kordbbi 6vek gyal<otlata szerint.
A felv6telek Orsz6gos Statisztikai Adatfelv6teli Prograrn (OS;AP) szerinti nytlvdntaft6si szimai 6s
megnevez6sei a kovetkez5k:
21.53 HLztart6si kolts6gvet6si 6s eletkoriilrn6ny adatfelv6tel, napl6vezet6s
2154Hiztart6si kolts6gvet6si 6s e-letkotiilm6ny adatfelv6tel,6ves kikdrdez6s
Az osszeirdsi munkit a I(ozponti Statisztikai Hivatal megbiz6s6l>61 a Statek Statisztikai F,l<:mzi5
I{ozpont I(ft. (Statek I{ft.) f6nyk6pes rgazdr6nnyal el16tottk6rdez6iv6.5;zik. Nv6la:;zadilsra kijelolt h6ztart6sol<
liv|lasztisaal(S.H n6psziml6tl6siadatillomhny6.nakaktuahzaJtv|ltozatdb6lr'6letlenszeriimintav6telleltort6nik
az orszilg kirlonbbz6 telepirl6sein. Az adatfelv6telekb6l sz6rmaz6 eredm6nyek n6lkirlozhetetlenek a tirsadalon't
j ellemz 5inek f eltt:rklp ez 6s 6b en.
A kapott adatokat a l(ozponti Sta.tisztikai Hivatal a hivatalos statisztik6r6l s2616 2016. 6vi CLV. tonr6ny,
valamint azEur6pai Parlarnent 6s a Tan6cs (EU) 2016/679 Rendelet (l.ltal6nos adatv6delmi rendelet, GDPR)
el6itdsanak meg{'elel5en btzaknasan kez:eli, azokat m6s szervek, szerL6lyeli r6.sz6,re nem szolgiltatja ki. Az
eredm6nyeket n6\r 6s egyedi adatok n6lkiil, valamint osszesitett statisztili:ai till>Iilzatokban kozoljiik.
A lakossig 6s az onl<otm6nyzatr6.sz6.te munkanapokon h6tf6t6l csiitortokig B:00 6s 1,6:00 6n kc,zorr:,
p6nteken B:00 6s 1,4:00 ora kozott a 136 80 200-7 66-os telefonszdmon, illetve a laL<rnfo@ksh.hu email cimen
adunk tov6bbi fr:lviligosit6st. Az adatgyrijt6s m6dszettan|val 6.s a kutatdsi etedm6nyekkel kapcsolatos;an ra

www.ksh.hu internetes oldalon tal6\hat6 Adatgyiiit6sek/Lakossdgi adatgyiiit6sek meniipont :nyfjt
t616koztat6st.

I(6tem, hogy a leirtak alapliln a helyileg szokisos m6don (helyi lap, telepul6si honlap stb.) t6j6koztassa
a telepirl6sen 6l5ket a lakoss6gi adatgyiilt6.sek fontossig6r6l.
I(o s z o no m egyiittmf ko d6s 6t, t6rno gat6s 6t, amellyel ho zz aj|rd, a felrrL6t6 s sikeres v 6.grehajths|hozt
Budapest, 201.9. l:ebru6r 20.
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