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Az adatszolgáltatás a hivatalos
statisztikáról szóló 2016. évi CLV.

törvény 24. és 26. §-a  alapján
kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Havi munkaügyi jelentés

2018. december hónap

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
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 1165/98/EK, 450/2003/EK, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK, 1893/2006/EK és a 329/2009/EK
rendeletekre

Törzsszám: 10898824 Statisztikai főtevékenység: 3600 Megye: 01

Neve: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Címe: 1138 Budapest 13. ker.,Váci út 182.

Beérkezési határidő: 2019.01.14

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

Kapcsolat: www.ksh.hu → Adatszolgáltatóinknak → Nyomtatványok → Munkatársak elérhetőségei

KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766

elérési útvonala: http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai

A kitöltő adatai

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő: perc

Nyilvántartási szám:

2238

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Kovács Gabriella számviteli és ... 1/465/2975 gabriella.kovacs@vizmuvek.hu

neve beosztása telefonszáma e-mail címe

Novák Attila 1/465-2410 attila.novak@vizmuvek.hu

http://elektra.ksh.hu
http://elektra.ksh.hu


Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.

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.

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
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Sor-
szám Megnevezés

Teljes munkaidőben
alkalmazásban álló

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

1.5
Munkaszerződés szerint havi átlagban 60
munkaóránál rövidebb munkaidőben
foglalkoztatottak (egyszeri, eseti megbízással
munkát végzők nélkül)

1.6 Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók 17 988 3

1.7 Egyéb foglalkoztatottak (útmutatóban leírtak
szerint)

1.8 A szervezet tevékenységében részt vevők
összesen (1.1–1.7) 1 694 779 966 24 731 25 091

1.9 Ebből (1.1–1.4-ből): 25 év alatti és 55 év feletti
munkavállalók 416

1.15 Ebből (1.8-ból): Külföldi (nem magyar
állampolgárságú) munkavállalók 5 3 622 8

1.16
Munkaerő-kölcsönző ügynökségtől kölcsönvett
munkavállalók átlagos létszáma (nem
jelentendők az 1.1–1.8 sorok adataiban!)

1.17 Technikai összesen (1.1-től 1.16-ig) 3 809 1 563 554 49 470 50 182

Átlagos
állományi
létszám,

fő

a

Összes bruttó
kereset,
1000 Ft

b

Egyéb bruttó
munka-

jövedelem,
1000 Ft

c

„b” oszlopból
kiemelten a
prémium és

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

d

1.1

1.2

fizikai
foglalkozásúak
szellemi
foglalkozásúak

1.3

1.4

fizikai
foglalkozásúak
szellemi
foglalkozásúak

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

801 336 314 11 402 6 255

836 410 844 12 991 18 239
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2. TELJESÍTETT MUNKAÓRÁK SZÁMA, ÓRA
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2.1 Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái
(beleértve a túlórákat is) 96 141

2.2 Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek teljesített munkaórái
(beleértve a túlórákat is) 95 437

2.3 Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére
kötelezettek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) 4 333

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

2.5 Ebből (2.1–2.4-ből): Teljesített túlórák száma összesen 25 578

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

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

2.8 Technikai összesen (2.1-től 2.7-ig) 221 489


