
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Küldendő: KSH Központi adatgyűjtő főosztályának Telefonszám: 1/229-8000

1119 Bp., Andor u. 47-49. Fax-szám: 1/345-8655

Levelezési cím: 1518  Bp. Pf. 118., 169. E-mail cím: gazdstat@ksh.hu

Beérkezési határidő: a tárgyévet követő május 31.

év hó nap PH. Vezető aláírása

* Ha könyvelő cég tölti ki, kérjük annak törzsszámát (az adószám első nyolc számjegyét) megadni!

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:

e-mail címeneve beosztása telefonszáma

2012 május 4

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)

  perc

01

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

23-27.
város

község

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

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 

eljárást vonhat maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások, költségvetési és 

társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit 

szervezetek

Budapest

út,

utca,

tér

Nyilvántartási szám: 

1114
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Telefon: 345-6000

Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. 

A kitöltő adatai

Váci út

faxszáma

ALAPADATOK A FIZIKAI ÉS SZELLEMI 

FOGLALKOZÁSÚAK MUNKAIDŐMÉRLEGÉHEZ

2011

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

Köszönjük az együttműködésüket!11141101 111411

1134 Budapest

neve telefonszáma faxszáma

A kérdőívet kitöltés előtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lejjebb található e-mail címre. 

Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

10898824 3600

e-mail címe törzsszám*

 



10898824 3600 01 1114

törzsszám
statisztikai 

főtevékenység
megye

01

Fizikai Szellemi

b c d

01 647 671 1 318

02 19 411 18 941 38 352

03 289 295 584

04 0

05 753 1 152 1 905

06 2 601 6 340 8 941

07 2 310 2 711 5 021

08 51 1 707 1 758

09 7 7

10 2 174 298 2 472

11 28 243 32 115 60 358

111411

Együtt                                

(b+c)

Átmeneti munkaidő-csökkentés miatti fizetett egész napos 

távollét (gazdasági okok miatti munkaidőkiesés)

Munkaszüneti és munkarend szerinti pihenőnapon teljesített 

munkanapok száma

Egyéb fizetett egész napos távollét 

Igazolatlan egész napos távollét

ALAPADATOK A FIZIKAI ÉS SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAK

MUNKAIDŐMÉRLEGÉHEZ, 2011*

Betegszabadság-napok száma

Egyéb engedélyezett, de nem fizetett egész napos távollét 
(munkadíj vagy táppénz, betegszabadság díj  fizetése nélkül 

engedélyezett szabadság)

foglalkozásúak
Megnevezés

2

Beérkezési határidő: 2012. május 31. 

Tanulmányi szabadság címén igénybe vett napok száma

Sor-

szám

A teljes és részmunkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában

alkalmazásban állók egész napos munkaidő-elszámolása (a 01. sorban közölt létszámra

vonatkozóan!)

* Alkalmazásban állókra vonatkozóan a bedolgozók, a szakképző iskolai tanulók és a szünidőben foglalkoztatott diákok adatai 

nélkül.

Technikai összesen (01-től 10-ig)

a

Éves átlagos statisztikai állományi létszám, fő (2011-ben 

törtévben működő szervezetek esetében is éves átlag jelentendő!)

Igénybe vett fizetett szabadságnapok száma (Tanulmányi 

szabadság és pénzben megváltott szabadság nélkül!)

Betegség miatti egész napos távollét (betegszabadság nélkül)


