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Munkaerőköltség-felvétel, 2013

01 Kereset

Sor A felmerült költségek jogcíme Összes költség
1000 Ft

01 Alapbér, illetve törzsbér

02

03

Bérpótlékok

04

05

túlórapótlék

E
bb

ől
:

műszakpótlék

06

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

07

Prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés

08

Ebből: havi rendszerességű kifizetés

09

Állományba nem tartozók (egyszeri, eseti megbízási díjasok) és az egyéb foglalkoztatottak
(egyéni vállalkozó tulajdonos és segítő családtagja, stb.) munkadíja

10 E
bb

ől
: munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege

tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők, stb. részére teljesített kifizetések

3 815 774

434 286

59 758

256 533

765 607

737 260

48 772

136 894

40 254

02 Egyéb munkajövedelem és egyéb személyi jellegű kifizetések
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Lakhatásiköltség-térítés

Étkeztetési térítés

Külföldi kiküldetés, munkavállalás esetén a hazai átlagkeresetek alapján megállapított munkabér
összegét meghaladó hányad; napidíj adóköteles hányada

Munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések

magán célra biztosított gépkocsi használatához kapcsolódó költségtérítések, lízingdíjak;
üzemanyag-megtakarítás teljes összege, stb.

Munkába járással kapcsolatos költségtérítések (pl. helyi, távolsági buszbérlet térítési díja)

Egyeb természetbeni munkajövedelmek

E
bb

ől
:

Jubileumi jutalom (beleértve törzsgárdatagsági jutalom)

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

üdülési hozzájárulás

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

vásárolt termékből, szolgáltatásból (fogyasztói ár és megtérített összeg különbsége)

A dolgozók versenytilalmi kötelezettség-vállalásának térítése

Részvény-, értékpapír-juttatás értéke (a munkavállaló által térített hányad nélkül) és opció
esetén a lejárat napján érvényes árfolyamnyereség

Munkaruházatiköltség-térítés

Szerszámhasználati díj

Bel- és külföldi küldetés költsége (napidíj
adómentes hányada)

egyéb személyi jellegű kifizetések
(nem részei a munkajövedelemnek!)

Ebből:

108 065

3 068

48 822

119 933

66 629

18 786

70 996

1 476
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03 Szociális költségek
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. Törvény alapján; a 27%-os hányad)

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

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

Rehabilitációs hozzájárulás (1991. évi IV. törvény alapján)

Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad

Munkahelyi baleset esetén táppénz-kiegészítés

Kedvezményes járulékok
(pl. 12,5%-os szociális hozzájárulási adó, START-kártya szerinti járulék)

Kötelező mértéket meghaladó táppénz-kiegészítés

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

Jóléti és kulturális költségek

E
bb

ől
:

Végkielégítés

Érdekképviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás

Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás

saját jóléti és kulturális intézménnyel kapcsolatos költségek

segély, valamint a munkavállaló családjának nyújtott támogatások

17

kompenzáció (408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet)

1 638 166

19 756

52 300

64 911

49 659

68 318

18 207

10 201

606

1 540

25 160

18 187

04 Szakképzési hozzájárulás, továbbá szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége
01

02

03

A szakképzési hozzájárulást csökkentő képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás
támogatására fordított összegek

A szakképzési hozzájárulásból visszaigényelt összeg

A szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)

04

05

A ténylegesen befizetett szakképzési hozzájárulás

Egyéb, a szakképzési hozzájárulást nem csökkentő képzési, továbbképzési díjak, nyelvtanulás
támogatására fordított összegek

6 015 724

90 208

25 537
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05 Kiegészítő információk
01

02

03

04

05

06

07

08

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak (60 óra felet-
tiekkel és alattiakkal; szakképző-iskolai tanulók nélkül)

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak (60 óra felet-
tiekkel és alattiakkal; szakképző-iskolai tanulók nélkül)

Fizetett, de le nem dolgozott munkaórák száma
(Mindig kell adatnak lennie!)

Támogatások (1000 Ft)

Munkáltatót terhelő SzJA

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

átlagos
 állományi létszáma

(fő)

által teljesített
 munkaórák száma

(óra)

szabadság, egyéb fizetett távollét
 (betegszabadság nélkül) (óra)

1 411

11

2 480 662

7 918

616 154

5 300

82 944
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