
Törzsszám:

Neve:

Címe:

hsz.

Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 12.

Beküldés módja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül – http://elektra.ksh.hu

(www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2019) ,

év hó nap

Amennyiben az adatszolgáltatása nemleges, kérem, szíveskedjen a megfelelő kódot beírni:

Szöveges indoklás (ha a nemlegesség oka 204, feltétlenül kérjük indokolni):

Egyéb megjegyzés:

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatfelvételi Programról szóló Korm. rendelet alapján történik, 
figyelemmel a 453/2008/EK, 1062/2008/EK, 19/2009/EK, 1165/98/EK, 450/2003/EK, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK és a 
329/2009/EK rendeletekre. 

A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatban kérdéseit felteheti közvetlenül az adatgyűjtésért felelős munkatársunknak 
akár telefonon akár e-mailen 

vagy fordulhat a KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálathoz a 06 80 200 766 -os ingyenes zöld számon,

Statisztikai főtevékenység: Megye: ####

város
község

út,
utca,
tér

2019. negyedév

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési, 
költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek 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.

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

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló 
2016. évi CLV. törvény 24. és 26. §-a alapján kötelező.

Nyilvántartási szám: 

2009
NEGYEDÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

illetve elektronikus üzenetet küldhet a KSH-ELEKTRA postaládájába ezen a felületen: 
http://www.ksh.hu/elektra_postalada

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

A kitöltő adatai
telefonszáma e-mail címe

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

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)

neve beosztása

  perc

Köszönjük az együttműködésüket!

http://www.ksh.hu/munkatarsak_elerhetosegei_2018


A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2009

A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül beírni!

1. NEGYEDÉVES LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM 

2. NEGYEDÉVES TELJESÍTETT MUNKAÓRÁK SZÁMA, ÓRA

d

Sor-
szám

1.1

1.4

Egyéb bruttó 
munka-

jövedelem,
1000 Ft

Összes bruttó   
kereset, 
1000 Ft

b

1.2

fizikai foglalkozásúak
szellemi 
foglalkozásúak

Teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló

1.3

Átlagos 
állományi 
létszám, 

fő
Megnevezés

a

1.5

1.6

fizikai foglalkozásúak

Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar állampolgárságú) 
munkavállalók
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A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigálni kívánja, úgy
azt a KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül, a hibás időszak helyes adatát tartalmazó kérdőív ismételt elküldésével teheti
meg.

Ebből
(1.8-ból):  
Közfoglal-
koztatott

munkaszerződés szerint havi átlagban 60 
munkaóránál rövidebb munkaidőben 
foglalkoztatottak 

nem teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak

teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak

1.13

1.11

1.10

1.9

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

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

2.6

c

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

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

Ebből (2.1–2.4-ből): Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

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

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

2.1

Megnevezés ÓraszámSor-
szám

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

1.12

1.15

nem teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak

1.7

1.8

1.14

teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak

A szervezet tevékenységében részt vevők összesen 
(1.1–1.7)

Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)

2019-től a kereset, az egyéb munkajövedelem és a munkaóra adatokat negyedéves összesítésben (a három hónap 
adatainak összege), a létszámot három havi átlagban kérjük megadni (a havi átlagos statisztikai létszámok összegének 
egyharmada).

0
törzsszám

0 ######

szellemi 
foglalkozásúak

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál 
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, eseti 
megbízással munkát végzők nélkül)
Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók

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

megye

„b” oszlopból 
kiemelten a 
prémium és 

jutalom, 
valamint a 13. 
és további havi 
fizetés, 1000 Ft

statisztikai 
főtevékenység



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 2009

3. ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁNAK FOGLALKOZÁSOK SZERINTI RÉSZLETEZÉSE

Üres álláshelyek száma összesen (db):

0 0 ########
törzsszám statisztikai 

főtevékenység
megye

Az üres álláshelyekre vonatkozó adatokat a negyedév zárónapjára vonatkozóan kérjük megadni.

Sor-
szám

Foglalkozási főcsoport, FEOR'08 Üres álláshelyek száma 
(db)száma Megnevezése

3.2 2 Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

3.1 1 Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók

3.4 4 Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

3.3 3 Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

3.6 6 Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

3.5 5 Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

3.8 8 Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3.7 7 Ipari és építőipari foglalkozások
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3.9 9 Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

3.10 0 Fegyveres szervek foglalkozásai (A Honvédség azon tagjai, akik a FEOR-08 1–9. 
főcsoportjaiba nem sorolhatóak be) 
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