
Törzsszám: Statisztikai főtevékenység: Megye:

Neve:

Címe:

hsz.

Küldend ő: KSH Központi adatgy űjtő 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 határid ő: 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 kérd őív kitöltésére fordított id ő:

Köszönjük az együttm űködésüket!11141101 111411

Nyilvántartási szám: 

1114
KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Telefon: 345-6000
Internet: www.ksh.hu→Adatszolgáltatóinknak→Nyomtatványok

Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. év i XLVI. 
törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelez ő. 

A kitölt ő adatai
neve telefonszáma faxszáma e-mail címe törzsszám*

faxszáma

ALAPADATOK A FIZIKAI ÉS SZELLEMI 
FOGLALKOZÁSÚAK MUNKAID ŐMÉRLEGÉHEZ

2011

A kérd őívet jóváhagyó vezet ő adatai

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

A kérd őívet kitöltés el őtt mentse el a saját gépére. Kitöltés után csatolt állományként továbbítsa a lejjebb található e-mail címre. 
Kérjük figyeljen az el őlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére is.

10856417 5221 Budapest

  perc

01

MÁV Magyar Államvasutak Zártkör űen Működő Részvénytársaság

54-60
város
község

út,
utca,
tér1087 Budapest Könyves Kálmán krt.

2012 május 21

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)

e-mail címeneve beosztása telefonszáma
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01

Fizikai Szellemi

b c d

01 12 128 6 293 18 421

02 351 267 179 095 530 362

03 1 049 2 424 3 473

04 0 0 0

05 10 387 3 180 13 567

06 22 408 8 321 30 729

07 41 169 16 096 57 265

08 1 281 242 1 523

09 434 11 445

10 0 0 0

11 440 123 215 662 655 785

111411

Betegszabadság-napok száma

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

Betegség miatti egész napos távollét (betegszabadság nélkül)

Igazolatlan egész napos távollét

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

Technikai összesen (01-t ől 10-ig)

Munkaszüneti és munkarend szerinti pihenőnapon teljesített 
munkanapok száma

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!)

Átmeneti munkaidő-csökkentés miatti fizetett egész napos 
távollét (gazdasági okok miatti munkaidőkiesés)

Egyéb fizetett egész napos távollét 

ALAPADATOK A FIZIKAI ÉS SZELLEMI FOGLALKOZÁSÚAK
MUNKAIDŐMÉRLEGÉHEZ, 2011*
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Beérkezési határid ő: 2012. május 31. 

Tanulmányi szabadság címén igénybe vett napok száma

Sor-
szám

A teljes és részmunkaid őben, de munkaszerz ődés szerint havi átlagban legalább 60 munkaórában
alkalmazásban állók egész napos munkaid ő-elszámolása (a 01. sorban közölt létszámra
vonatkozóan!)

Együtt                                
(b+c)foglalkozásúak

Megnevezés

a


