Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló
1993. év i XLVI. törv ény (Stt) 8. § (2)
bekezdése alapján kötelező.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Nyilvántartási szám:

2238

Havi munkaügyi jelentés
2017. április - június hó
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, a késedelmes adatszolgáltatás a
statisztikáról szóló 1993. év i XLVI. törv ény 9/A §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását v onhatja maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági szervezetek

Az adatszolgáltatás a Stt. f elhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgy üjtési Programról szóló Korm. rendelet alapján történik,
f igy elemmel a(z) 1165/98/EK, 450/2003/EK, 1158/2005/EK, 1503/2006/EK,1893/2006/EK,329/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:

1 4 6 4 4 7 7 5

Statisztikai főtevékenység:

Neve:

PALOTA-15 NONPROFIT KFT.

Címe:

1151 Budapest, Bogáncs utca 10.

8 8 9 9

Megye:

0 1

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.
Beküldés m ódja: a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül (www.ksh.hu->Adatszolgáltatóinknak->KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgy üjtés)
Kapcsolat: az adatszolgáltató székhely e szerinti illetékes KSH szerv ezeti egy ség
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszám on vagy e-m ail cím en teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszám a: 80/200-766
elérési útvonala: www.ksh.hu->Adatszolgáltatóinknak->KSH-ELEKTRA Elektronikus adatgy üjtés->Ügy f élszolgálat
PH.

201... .................. hó ..........nap

Vezető aláírása

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltő adatai
neve

telefonszáma

fax-száma

e-mail címe

Megjegyzés
Az adatszolgáltatással kapcsolatos egy éb szöv eges megjegy zés: ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

A kérdőív kitöltésére fordított idő

perc

A gazdasági szervezet adatai:

1 4 6 4 4 7 7 5

8 8 9 9

0 1

törzsszám

statisztikai
főtevékenység

megyekód
Nyilvántartási szám: 2238

Beérkezési határidő: a tárgyhót követő hó 12.
A kérdőíven csak a tárgyidőszaki adatok jelenthetők. Am ennyiben az adatszolgáltató korábbi adatait korrigálni kívánja,
úgy azt az KSH-ELEKTRA rendszeren keresztül, a hibás időszak helyes adatát tartalm azó kérdőív ism ételt elküldésével
teheti m eg.
A kérdőívet nem leges válasz esetén is kérjük beküldeni!
Az adatokat kérjük a rovatokba tizedes szám jegyek nélkül beírni!

1. LÉTSZÁM, KERESET ÉS EGYÉB MUNKAJÖVEDELEM

1.10
1.11
1.12
1.13

1.14

teljes munkaidős fizikai foglalkozásúak
teljes munkaidős szellemi foglalkozásúak
Ebből
nem teljes munkaidős fizikai
(1.8-ból):
foglalkozásúak
Közfoglal
koztatott nem teljes munkaidős szellemi
foglalkozásúak
munkaszerződés szerint havi átlagban
60 munkaóránál rövidebb munkaidőben
foglalkoztatottak

