KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2241

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS
2015
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

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.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

15597580

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

9101

01

ÁLLAMBIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK TÖRTÉNETI LEVÉLTÁRA
1067

Budapest 06. ker.,Eötvös utca 7

Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

2016.03.31

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül -

http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Dr Gyarmati György

beosztása

telefonszáma

főigazgató

1/478-6030

faxszáma
1/478-6037

e-mail címe
titkarsag@abtl.hu

A kitöltők adatai
neve
Szabó István

telefonszáma
1/478-6044

faxszáma
1/478-6044

e-mail címe
szaboi@abtl.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!
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M MUNKAÜGYI ADATOK
M/1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem
(Amennyiben székhelyén kívül máshol is van telepe, akkor ezeket az adatokat
területileg részletezve is jelenteni kell az M/1.1. a adatlapon a a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat főtevékenységű szervezetek kivételével)!

Területi adatlapok száma:

0 db

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.)

Megnevezés

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

97

373 616

30 801

02

50

187 225

16 017

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útumtatót.

03

2

5 687

299

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak
ld. útmutatót
Állományba nem tartozók
ld. útmutatót

05

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

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

06

Technikai összesen (01+..+08)

09

2 440
99

381 743

31 100

248

950 711

78 217

M/2. Teljesített munkaórák száma

Sorazonosító

Megnevezés

Összes teljesített
munkaóra

Ebből: túlóra

a

b

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

Amennyiben a székhelyén kívül más közigazgatási egysében (itt: megye, megyei jogú város) nincs telepe, akkor ezt az
oldalt kérjük üresen hagyni.
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.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdőívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

b

c

02
03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

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

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08
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Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

01

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen

Technikai összesen (01+..+08)

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

09
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