FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!
Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:
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ADATSZOLGÁLTATÁS AZ EGYÉNI BÉREKRŐL ÉS KERESETEKRŐL
2019. október

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások és nonprofit szervezetek

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.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
figyelemmel a 1916/2000/EK és a 530/1999/EK rendeletekre.

Statisztikai főtevékenység:

Törzsszám:

####

Megye:

Neve:

Címe:

út,
utca,
tér

TA

város
község

Beérkezési határidő: 2020. január 30.

hsz.

év

M
IN

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak
akár telefonon akár e-mailen (www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2020),
vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,
illetve írásban a honlapról elérhető „ Lépjen velünk kapcsolatba ” rendszeren keresztül
(https://kapcsolat.ksh.hu/ContactCenter/index.xhtml).

hó

nap

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

beosztása

telefonszáma

e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés
Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:
A szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (201); A szervezetnek az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége megszűnt (202);
Az adott időszakban a szervezetnek nincs az adatgyűjtésre vonatkozó tevékenysége (203); Egyéb ok miatt nemleges a jelentés (204)
Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

megye

statisztikai
főtevékenység

A szervezetre vonatkozó kérdések
1. Rendelkezik-e a szervezet 2019-ben érvényes kollektív bérmegállapodással(okkal)?
- Igen, amely csak a szervezetre érvényes (1)
- Igen, amely több munkáltatóra kiterjed, és ezen belül jellemzően ágazati, szakágazati (2)
- Igen, amely több munkáltatóra kiterjed, és ezen belül jellemzően más elven alapul a szerveződés (3)
- Nem (0)

2. Teljes és nem teljes munkaidőben és a 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak 2019.
október havi együttes átlagos állományi létszáma eléri az 50 főt?

3. Minden munkavállaló egy telephelyen dolgozik?

TA

igen (1) - nem (0)

M
IN

4. Ha igen, adja meg a telephely településének kódját!

településkód

2

#HIÁNYZIK

igen (1) - nem (0)
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A gazdasági szervezet adatai:
törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megye

1. Kiválasztott foglalkoztatott ADATLAPJA
Sorszám
1

Nem

2

Születési idő

4
5
6
7
8

év
hónap

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség
Megnevezés

FEOR kód
Megnevezés

Foglalkoztatás formája
Megnevezés

Munkaszerződés, munkavégzésre irányuló megállapodás típusa
Megnevezés

Munkavégzésre irányuló
jogviszony

kezdete 2019-ben
vége 2019-ben

TA

3

Adat
a

Megnevezés

hónap
nap
hónap
nap
év

Szolgálati idő hossza (az évek és hónapok számát kérjük megadni)

10

Éves szabadság (napok számát kérjük megadni)

nap

11

2019. október heti munkaórák száma
havi besorolás havi alapbér
szerinti
alap órabér

óra

12
13

M
IN

9

munkaórák száma

14

ebből: fizetett túlórák száma

15
16
17
18
19

összes bruttó kereset
a nem havi rendszerességgel fizetett prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés,
2019. október illetve korrekció nélkül
hónapra
műszakpótlék, éjszakai pótlék
ténylegesen
túlóra alapdíja és pótléka vagy túlóra átalány
kifizetett
egyéb bérpótlékok
ebből:

20

jutalék

21

havi rendszerességgel fizetett prémium, jutalom illetve 13. és további
havi fizetés

22
23
24

2019. évben
kifizetett

hónap

forint

óra

forint

egyéb bruttó munkajövedelem
nem havi rendszerességgel fizetett prémium, jutalom, 13. és további havi fizetése

Telephely település azonosítója
#HIÁNYZIK

Megnevezés

3

forint

