
2016. január - 2016. május

HAVI/IDŐSZAKI INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS

Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltató ágazatok

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.

A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigálni kívánja,
úgy azt a hibás időszak helyes adatát tartalmazó külön kérdőíven teheti meg, melyet a KSH Változásstatisztikai
főosztályához kell megküldenie.

A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!

Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegy nélkül beírni!

M MUNKAÜGYI ADATOK

1. LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

Sor- 
szám

Megnevezés

Átlagos 
állományi
létszám 

(fő)

Munka- 
viszonyból 
származó 

összes 
kereset, 
1000 Ft

Egyéb munka- 
jövedelem, 

1000 Ft

"b" oszlopból 
kiemelten a prémium 
és jutalom, valamint a 

13. és további havi 
fizetés, 1000 Ft

a b c d

1.11

1.6

1.4

1.9

1.2

1.5

1.7

1.8

1.10

1.3

1.1
Teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló

Nem teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló (havi 
átlagban legalább 60 
munkaóra teljesítés)

Fizikai foglalkozásúak

Fizikai foglalkozásúak

Szellemi foglalkozásúak

Szellemi foglalkozásúak

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 
munkaóránál rövidebb munkaidőben 
foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással 
munkát végzők nélkül)

Egyéb állományba nem tartozó munkavállalók

Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)

A szervezet tevékenységében részt vev ők 
összesen (1.1-1.7)

Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar 
állampolgárságú) munkavállalók

Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett 
munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 
1.1-1.8 sorok adataiban!)

Technikai összesen (1.1-t ől 1.10-ig)

26 24221 0 0

16 22204 0 0

1 200 0 0

1 750 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0

44 47375 0 0

0 0 0 0

0

88 94750 0 0

2. TELJESÍTETT MUNKAÓRÁK SZÁMA, ÓRA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelelzettek 
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak teljesített 
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből (2.1-2.4-ből): Teljesített túlórák száma összesen

Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók által teljesített munkaórák száma (nem része a 
2.1-2.5 sorokban jelentett adatnak)

Technikai összesen (2.1-t ől 2.6-ig)

18329

12176

880

0

847

0

32232

18720902


