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Munkaerőköltség-felvétel, 2017

01 Kereset
Sor-
szám A felmerült költségek jogcíme Összes költség

1000 Ft

01 Alapbér, illetve törzsbér

02 Bérpótlékok

03 túlórapótlék
Ebből:

04 műszakpótlék

05 Kiegészítő fizetés
(le nem dolgozott időre pl. szabadság, fizetett ünnep fizetett munkadíj) (mindig kell adatnak lennie)

06 Prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés

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

08
Ebből:

munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege

tanfolyami külső előadók, szakmai oktatást végzők, stb. részére teljesített kifizetések09

Szervezet tevékenységében résztvevők összes keresete (01+02+05+06+07)10

5 567 856

518 925

118 472

182 234

1 094 692

836 066

135 454

56 850

8 152 993

02 Egyéb munkajövedelem és egyéb személyi jellegű kifizetések

11 850

11 238

46 698

46 483

88 201

114 429

74 020

104 697

377 113

01 Lakhatásiköltség-térítés

02 Étkeztetési térítés

03 Külföldi kiküldetés, munkavállalás esetén a hazai átlagkeresetek alapján megállapított munkabér
összegét meghaladó hányad; napidíj adóköteles hányada (fióktelep kivételével)

04 Munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések

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

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

07 Egyeb természetbeni munkajövedelmek

08

Ebből:

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

09 üdülési hozzájárulás

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

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

12 Jubileumi jutalom (beleértve törzsgárdatagsági jutalmat is)

13 A dolgozók versenytilalmi kötelezettség-vállalásának térítése

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

15 Munkaruházatiköltség-térítés

egyéb személyi jellegű kifizetések
(nem része a munkajövedelemnek!)

16 Szerszámhasználati díj

17 Bel- és külföldi küldetés költsége (napidíj
adómentes hányada)

18 Szervezet tevékenységében résztvevők összes egyéb munkajövedeleme
(01+02+03+04+06+07+12+13+14)
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03 Szociális költségek
1 779 645

19 950

53 099

86 751

110 860

26 124

6 997

1 342

14 940

20 000

01 Szociális hozzájárulási adó (2011. évi CLVI. Törvény alapján a 22%-os hányad)

02 Kedvezményes szociális hozzájárulási adó és szociális hozzájárulási adót kiváltó, alapokba történő
befizetésnek minősülő egyéb adó, közteher (kifizetői EKHO, EFO közteher)

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

04
Egészségügyi hozzájárulás
(1998. évi LXVI. Törvény alapján) (a szervezet tevékenységében résztvevőknek történő kifizetések,
juttatások után fizetendő hányada)

05 Rehabilitációs hozzájárulás (2011. évi CXCI. Törvény alapján)

06 Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

07 Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad

08 Munkahelyi baleset esetén táppénz-kiegészítés

09 Kötelező mértéket meghaladó táppénz-kiegészítés

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

11 Jóléti és kulturális költségek

12

Ebből:

saját jóléti és kulturális intézménnyel kapcsolatos költségek

13 segély, valamint a munkavállaló családjának nyújtott támogatások

14 kompenzáció (kizárólag a 432/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti)

15 Végkielégítés

16 Érdekképviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás

17 Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás

04 Szakképzési hozzájárulás, továbbá szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

125 380

57 690

01 A szakképzési hozzájárulás tényleges összege (nettó kötelezettség)
(NAV 1708A-s bevallás 43. sor egész évre vonatkozó adata)

02
A szakképzési hozzájárulást csökkentő szakképzési és továbbképzési normatívák együttes
összege
(NAV 1708A-s bevallás 35–42. sorok összege egész évre vonatkozóan)

03 Egyéb képzési, továbbképzési költségek
(bérköltségek és szociális hozzájárulási adó nélkül)

05 További munkaerőköltség elemek

70 145

9 271

01
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó
(a szervezet tevékenységében résztvevőknek vagy érdekükben felmerült kifizetések, juttatások
után)

02 KIVA hányad
(a szervezet tevékenységében résztvevőknek történő kifizetések, juttatások után)

03 Egyéb (pl. munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó) költség

04 Támogatások
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06 Létszám és munkaóra adatok

Sor-
szám Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

(fő)

Teljesített
munkaórák

száma
(óra)

Fizetett, de le
nem dolgozott

munkaórák
száma

(szabadság,
egyéb fizetett

távollét,
betegszabadság)

(óra)
mindig kell

adatnak lennie

01 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak 1 692 2 978 331 505 655

02 Nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak
(60 óra felettiekkel és alattiakkal) 30 31 208 7 320

03 Együtt (01+02) 1 722 3 009 539 512 975
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