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  A kérdőív kitöltésére fordított idő 

telefonszáma faxszáma

telefonszáma

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

faxszáma e-mail címe

A kitöltő adatai

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

neve

e-mail címeneve beosztása

Köszönjük az együttműködésüket! 165814

Megjegyzés

  perc

FIGYELEM!	 Ez	a	kérdőív	az	adatszolgáltatás	teljesítésére	nem	alkalmas,	csak	tájékoztatóul	szolgál!

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

STATISZTIKAI JELENTÉS 
A VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGET NEM FOLYTATÓ BEVETT EGYHÁZAK RÉSZÉRE

2014

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

város
község

út,
utca,
tér

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik.

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, 

valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási hatósági, 
szabálysértési eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: bevett egyházak

Nyilvántartási szám: 

1658



A gazdasági szervezet adatai:

1. Az adatszolgáltatóhoz tartozó egyházi jogi személyek száma főtevékenység szerint:

1 Hitélet 

2 Oktatás, nevelés

3 Kultúra

4 Szociális ellátás

5 Egészségügy

6 Összesen

2. Pénzügyi adatok, 2014

1 Összes bevétel

2

3

4

5

6 Ebből: beruházás, felújítás

3. Munkaügyi adatok, 2014

1 Létszám 2014. december 31-én, fő

2 Foglalkoztatottak decemberi keresete, 1000 Ft

3 Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, 1000 Ft

4 Teljes munkaidősre átszámított decemberi létszám, fő

5 Részmunkaidősök decemberi keresete, 1000 Ft

6 Decemberi bér után fizetett szociális hozzájárulási adó, 1000 Ft

7 Megbízással foglalkoztatottak decemberi száma, fő

8 Decemberben kifizetett megbízási díj, 1000 Ft
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 Megbízási jogviszonyban foglalkoztatottak

 Főállásban foglalkoztatottak
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Főtevékenység
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Sor-
szám

Megnevezés

Sor-
szám
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normatív állami hozzájárulás

nem normatív állami 
hozzájárulás

b

Hitélet Oktatás

* Amennyiben egy intézmény több a "Főtevékenység" oszlopban feltüntetett feladattal is foglalkozik, akkor is csak egyetlen – a
szervezet meghatározó tevékenységének megfelelő – helyen kell azt szerepeltetni.

Intézmények száma *

 Munkaviszonyban álló részmunkaidősök

Egészség-
ügy

Szociális 
ellátás

Kultúra

1000 Ft

Összesen
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önkormányzati hozzájárulás

Összes kiadás
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