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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, 
figyelemmel a 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK, 1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK, 
1618/1999/EK, 1614/2002/EK és a 275/2010/EU rendeletekre.

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

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

Adatszolgáltatók:  a megfigyelésbe  bevont gazdasági szervezetek

Nyilvántartási szám: 

2241

Köszönjük az együttműködésüket! 224114

Megjegyzés

  perc

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

KSH‐ELEKTRA	ügyfélszolgálat

A kitöltő adatai
faxszáma

e-mail címeneve beosztása telefonszáma faxszáma

neve



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2241

M     MUNKAÜGYI ADATOK
M/1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Területi adatlapok száma db

M/2. Teljesített munkaórák száma munkaóra

Sorazo-
nosító

a

Ebből: túlóra

Egyéb bruttó 
munka-

jövedelem, 
1000 Ft

c

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak
    (pl.: takarítás napi  két óra elfoglaltsággal).

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi
átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak összesen
    (pl.: Ide tartozhatnak részmunkaidősek, vagy például a bedolgozók)

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Megnevezés

(Amennyiben székhelyén kívül máshol is van telepe , akkor ezeket az
adatokat területileg részletezve is jelenteni kell az M/1.1. adatlapon (a
mezőgazdaság, vad- és erdőgazdálkodás, halászat főtevékenységű
szervezetek kivételével)!

nők

b

Átlagos
állományi

létszám, fő

01

Összes bruttó 
kereset,
1000 Ft

Ebből (07-ből):

Összes teljesített
munkaóra

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06)

Az éves átlagos létszám a havi átlagos létszámok összegének az 1/12 része. (Abban az esetben is 12-vel 
kell elosztani a havi létszámadatok összegét, ha a  szervezet nem teljes évben működött.)

06

02

99

05

04

nem magyar állampolgárságú munkavállalók

03

08

07

Állományba nem tartozók
Itt jelentendők többek között a létszámba nem (vagy már nem) tartozók

részére történt aktuális vagy utólagos kifizetések, a munkavégzés alól
történő felmentés idejére fizetett munkadíj.

Egyéb foglalkoztatottak 
(pl.: Ide tartozik egyéni vállalkozás esetén a dolgozó tulajdonos, a nem

fizetett segítő családtag, a társasvállalkozás dolgozó, de nem fizetett
tagja, illetve a menedzsment azon tagja, akinek munkajövedelme legalább
50%-ban nem munkajövedelemből származik)

2241142

Teljes munkaidőben és nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés
szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak (együtt:
alkalmazásban állók) és munkaszerződés szerint havi 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak összesen

Az M/1. tábla 01+03+04 soraiban jelentett létszámra vonatkozó ténylegesen
ledolgozott munkaóra, beleértve a munkahelyen eltöltött és elszámolt állásidőt, a
munkaidőben egyik munkahelyről a másik munkahelyre történő utazási időt
valamint az időjárási tényezők miatti állásidőt.

01

a

Ebből (01-ből):

Megnevezés
Sorazo-
nosító

b

Technikai összesen (01+…+08)



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2241

M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)

Területi egység megnevezése: megye/település kód

08

06

törzsszám statisztikai 
főtevékenység

megye

2241143

Összes bruttó 
kereset,
1000 Ft

Technikai összesen (01+…+08) 99

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak
    (pl.: takarítás napi  két óra elfoglaltsággal).

04

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú munkavállalók

Sorazo-
nosító

a

Amennyiben a székhelyén kívül más közigazgatási egységben is van(ak) telepe(i), akkor az M/1. tábla adatait
közigazgatási egységenként is kérjük részletezni. Ez azt jelenti, hogy megyénként, megyei jogú városonként külön területi
adatlapo(ka)t kérünk kitölteni (amelyek együttesen tartalmazzák mind a székhely, mind pedig a telep(ek) adatait).
Ha azonos közigazgatási egysében több telepe is működik, úgy azoknak az adatait a közigazgatási egységnek megfelelően
össze kell vonni, és egy területi adatlapot kell róluk kitölteni. 
Figyelem! Ennél az adatszolgáltatásnál a megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lévő telepek adatai nélkül 
értendők, a megyei jogú városokban lévő telepekről külön területi lapot kell kitölteni. 

Az adatszolgáltatásnál használandó közigazgatási egységek listája elérhető a kitöltési útmutatóban valamint a kérdőív
„megye/településkód” valamint a „területi egység megnevezése” rovatában is előhívható.

Átlagos
állományi

létszám, fő

b c

Megnevezés

Egyéb bruttó 
munka-

jövedelem, 
1000 Ft

02nők

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók 01

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban
legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak összesen
    (pl.: Ide tartozhatnak részmunkaidősek, vagy például a bedolgozók)

03

Ebből (01-ből):

Amennyiben a székhelyén kívül más közigazgatási egysében (itt: megye, megyei jogú város) nincs telepe, akkor ezt
az oldalt kérjük üresen hagyni.

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06)

07

Egyéb foglalkoztatottak 
(pl.: Ide tartozik egyéni vállalkozás esetén a dolgozó tulajdonos, a nem

fizetett segítő családtag, a társasvállalkozás dolgozó, de nem fizetett tagja,
illetve a menedzsment azon tagja, akinek munkajövedelme legalább 50%-
ban nem munkajövedelemből származik)

05

Állományba nem tartozók
Itt jelentendők többek között a létszámba nem (vagy már nem) tartozók

részére történt aktuális vagy utólagos kifizetések, a munkavégzés alól történő
felmentés idejére fizetett munkadíj.


