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* Ha a kérdőívet 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:

Köszönjük az együttműködésüket!

Budapest 01

Váci út 23-27

  perc

18721201 187212

A nemlegesség oka és egyéb megjegyzés

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Nyilvántartási szám: 

1872Telefon: 345-6000

       Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. § (2)

bekezdése alapján kötelező.

3600

június

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)

telefonszáma faxszáma

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik. 

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása, 

a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve szabálysértési 

eljárást vonhat maga után.

e-mail címe

  

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe  bevont gazdasági szervezetek

Havi integrált gazdaságstatisztikai jelentés

Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

hónap2012. május

Budapest

e-mail címe

törzsszám*

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

figyelemmel az 329/2009/EK, 1503/2006/EK, 450/2003/EK, 1893/2006/EK, 1165/98/EK, 1158/2005/EK rendeletekre.

város, 

község

út, 

utca, 

tér

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai
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.

neve beosztása

10898824

Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

1134

112012

 



A gazdasági szervezet adatai:

Nyilvántartási szám: 1872

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.

A kérdőívet nemleges válasz esetén is kérjük beküldeni!

Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes számjegyek nélkül beírni!

M MUNKAÜGYI ADATOK

1. LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM 

2. TELJESÍTETT MUNKAÓRÁK SZÁMA, ÓRA

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben 

foglalkoztatottak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

2.1
Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái

(beleértve a túlórákat is)
100 643

58 543 187 0691.15 Technikai összesen (1.1-től 1.14-ig)

2.6
Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett munkavállalók által teljesített munkaórák 

száma (nem része a 2.1–2.5 sorokban jelentett adatnak!)
3 994

2.5 Ebből (2.1–2.4-ből): Teljesített túlórák száma összesen 3 361

10898824 3600 01

2.2
Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek teljesített munkaórái

(beleértve a túlórákat is)

Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar 

állampolgárságú) munkavállalók
8 275

1.14

Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett 

munkavállalók átlagos létszáma (nem jelentendők az 

1.1–1.8 sorok adataiban!)

2 690 977 244

30

13 270

A szervezet tevékenységében részt vevők 

összesen (1.1–1.7)

9 247

481 987 29 134 88 911

1 139 27

122 14

318 950 15 424 88 162

1 326

1.7

1.8

fizikai

foglalkozásúak
szellemi 

foglalkozásúak
1.4

1.5

1.6

1.2
szellemi 

foglalkozásúak
664

Munka- 

viszonyból 

származó 

összes 

kereset, 

1000 Ft

c

650 151 812 13 551

1.13

Teljes munkaidőben 

alkalmazásban álló

Nem teljes munkaidőben

alkalmazásban álló (havi 

átlagban legalább 60 munkaóra 

teljesítés)

Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak szerint)

1.3

735

Sor-

szám

1.1
fizikai

foglalkozásúak

d

Átlagos 

állományi 

létszám, 

fő
Megnevezés

a b

Egyéb munka-

jövedelem,

1000 Ft

törzsszám statisztikai megye

HAVI INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS

főtevékenység

2012. május hó

2 187212

100 150

2.7 Technikai összesen (2.1-től 2.6-ig) 209 336

2.3
Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére 

kötelezettek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)
1 188

2.4

Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Amennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigálni

kívánja, úgy azt a javítandó időszak helyes adatát tartalmazó kérdőíven teheti meg, melyet a KSH Központi

adatgyűjtő főosztályának kell megküldenie.

„b” oszlopból 

kiemelten a 

prémium és 

jutalom, 

valamint a 13. 

és további 

havi fizetés, 

1000Ft

8 798 10

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál 

rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak (egyszeri, 

eseti megbízással munkát végzők nélkül)

Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók

11 2 288


