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Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 

törvény (Stt.) 8. § (2) bekezdése alapján kötelező. Telefon: 345-6000
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A gazdasági szervezet adatai: 

01 Kereset 

01 Alapbér, illetve törzsbér

02 alkalmazásban álló szakképző iskolai tanuló munkadíja

03 Bérpótlékok

04 túlórapótlék

05 műszakpótlék

06

07 Prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés

08 Ebből: havi rendszerességű kifizetés

09

10

11

12 Technikai összesen (01-től 11-ig)

02 Egyéb munkajövedelem és egyéb személyi jellegű kifizetések

13 Lakhatásiköltség-térítés (lakás bérleti díja, vissza nem térítendő lakásépítési támogatás)

14 Étkeztetési térítés (természetben, étkezési jegy formájában, pénzben)

15

16 Munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések

17 Ebből gépkocsi használatához kapcsolódó költségtérítések, lízingdíjak

18

19 Egyéb természetbeni munkajövedelmek

20 ruházatiköltség-térítés (munka-, védő- és egyenruházat nélkül) 

21 üdülési hozzájárulás (üdülési csekk, térítésmentes üdültetés önköltsége)

22 saját termékből, szolgáltatásból (fogyasztói ár és megtérített összeg különbsége)

23

24 Jubileumi jutalom (beleértve törzsgárdatagsági jutalom)

25 A dolgozók versenytilalmi kötelezettség-vállalásának térítése

26

27 Munkaruházatiköltség-térítés

28 Szerszámhasználati díj

29 Bel- és külföldi kiküldetési költségek

30 Technikai összesen (13-tól 29-ig)
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munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege

tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők stb. részére teljesített 

kifizetések

A felmerült költségek jogcíme

Kiegészítő fizetés (le nem dolgozott időre fizetett munkadíj, mindig kell adatnak 

lennie!)

törzsszám statisztikai 

főtevékenység

megye

egyéb személyi jellegű kifizetések 

(nem része a munkajövedelemnek!)

49 757

158 037

33 285

Állományba nem tartozók (egyszeri, eseti megbízási díjasok) és az egyéb 

foglalkoztatottak (egyéni vállalkozó tulajdonos és segítő családtagja stb.) munkadíja

E
b

b
ő

l:

Tartós külföldi kiküldetés, munkavállalás esetén a hazai átlagkeresetek alapján 

megállapított munkabér összegét meghaladó hányad

112 056

90 316

57 480

222 104

577 844

Munkába járással kapcsolatos költségtérítések (csak a vásárolt szolgáltatás, saját az 

egyéb természetbeni munkajövedelemnél) pl. helyi, távolsági buszbérlet térítési díja

Munkaerőköltség-felvétel, 2011

5 618 372

189 940

755 173

Összes költség
Sor

Ebből:

E
b

b
ő

l:
 

E
b

b
ő

l:
 

1117112

664 703

39 498

vásárolt termékből, szolgáltatásból 

(fogyasztói ár és megtérített összeg különbsége)

Részvény-, értékpapír-juttatás értéke (a munkavállaló által térített hányad nélkül) és opció 

esetén a lejárat napján érvényes árfolyamnyereség

1 568

71 751

1000 Ft

3 348 799

415 893

79 787

79 787

 



A gazdasági szervezet adatai: 

03 Szociális költségek

31 Egészségbiztosítási járulék (1997. évi LXXX. törvény alapján)

32 Nyugdíjbiztosítási járulék (1997. évi LXXX. törvény alapján)

33 Munkaerő-piaci járulék (1997. évi LXXX. törvény alapján)

34 Foglalkozás-egészségügyi szolgálati hozzájárulás (89/1995. (VII. 14.) Kormányrendelet)

35 Egészségügyi hozzájárulás (1998. évi LXVI. törvény alapján csak a bérjárulék hányad)

36 Rehabilitációs hozzájárulás (1991. évi IV. törvény alapján)

37 Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

38 Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad

39 Munkahelyi baleset esetén táppénz-kiegészítés 

40 Összevont járulék (pl. START kártya szerinti járulék)

41 Kötelező mértéket meghaladó táppénz-kiegészítés

42

43 Jóléti és kulturális költségek

44 saját jóléti és kulturális intézménnyel kapcsolatos költségek

45 segély, valamint a munkavállaló családjának nyújtott támogatások

46 Végkielégítés

47 Érdekképviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás

48 Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás

49 Technikai összesen (31-től 48-ig)

04 Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

50 Szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

51 Szakképzési hozzájárulás (2003. évi LXXXVI. törvény alapján)

52

53 Technikai összesen (50-től 52-ig)

05 Kiegészítő információk

54 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

55

56 Alkalmazásban álló szakképző iskolai tanulók

57 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

58

59 Alkalmazásban álló szakképző iskolai tanulók

60

61

62

63 Egyéb, munkáltatót terhelő adó (kommunális adó) 1000 Ft

64 Támogatások 1000 Ft

65 Technikai összesen (54-től 64-ig)

Sor

A munkáltató által önként vállalt baleset-, betegség-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja

1117

Ezen 

belül:

Összes költség

1000 Ft

Képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás támogatására fordított összegek

törzsszám megyekód

Munkaerőköltség-felvétel, 2011 (folytatás)

átlagos 

állományi létszáma, 

fő

által teljesített 

munkaórák száma, 

óra

Nem teljes és havi 60 óránál rövidebb munkaidőben 

foglalkoztatottak (szakképző iskolai tanuló nélkül)

Nem teljes és havi 60 óránál rövidebb munkaidőben 

foglalkoztatottak (szakképző iskolai tanuló nélkül)

3

szabadság, egyéb fizetett távollét 

(betegszabadság nélkül), óra

Fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma

(Mindig kell adatnak lennie!)

11

2 330 633

111711

Munkáltatót terhelő SzJA 1000 Ft

Egyéb költség (pl. munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó költség), 1000 Ft 128 196

103 252

2 912 647

10898824 3600 01

108 408

A felmerült költségek jogcíme

statisztikai 

főtevékenység

1 300 913

54 203

24 226

57 774

19 586

81 399

16 935

12 954

E
b

b
ő

l: 512

1 433

46 678

9 342

11 976

337 272

225 368

1 307

1 734 363

112 684

79 561

33 123


