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Adatszolgáltatók: megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek
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adatszolgáltatás a hivatalos statisztikáról szóló

2016. évi CLV. törvény 32-33. §-a alapján közigazgatási
bírság kiszabását vonhatja maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
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01
A teljes és részmunkaidőben, de munkaszerződés szerint havi átlagban legalább 60

munkaórában alkalmazásban állók egész napos munkaidő-elszámolása
(a 01. sorban közölt létszámra vonatkozóan!)

Sor-
szám

Megnevezés
Fizikai Szellemi

Együtt
(b+c)

foglalkozásúak

a b c d

01
Éves átlagos statisztikai állományi létszám, fő (2016-ban
törtévben működő szervezetek esetében is éves átlag
jelentendő!)

28 33 61

02 Igénybe vett fizetett szabadságnapok száma (Tanulmányi
szabadság és pénzben megváltott szabadság nélkül!) 751 937 1 688

03 Tanulmányi szabadság címén igénybe vett napok száma

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

05 Egyéb fizetett egész napos távollét 2 2 4

06 Betegség miatti egész napos távollét (betegszabadság
nélkül)

07 Betegszabadság-napok száma 27 9 36

08
Egyéb engedélyezett, de nem fizetett egész napos távollét
(munkadíj vagy táppénz, betegszabadság díj  fizetése nélkül
engedélyezett szabadság)

09 Igazolatlan egész napos távollét

10 Munkaszüneti és munkarend szerinti pihenőnapon teljesített
munkanapok száma 808 981 1 789


