KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

1117

MUNKAERŐKÖLTSÉG-FELVÉTEL
2013

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont vállalkozások,
költségvetési és társadalombiztosítási szervezetek (KIR-be
tartozók a MÁK-on keresztül), nonprofit szervezetek

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági, szabálysértési eljárást von maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik figyelemmel
a 530/1999/EK, 450/2003/EK és 224/2007/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:

20198950

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

9001

01

CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Címe:

1065

Budapest 06. ker.,Révay u. 18.

Beérkezési határidő:

Beküldés módja:

2014.06.02

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül http://elektra.ksh.hu
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A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve
Puskás Tamás

beosztása
ügyvezető iga...

telefonszáma
1/301-2064

faxszáma
1/301-2062

e-mail címe
puskas@centralszinhaz.hu

A kitöltő adatai
neve
Siba Henriett

telefonszáma

faxszáma

1/301-2063

e-mail címe
gazdasagi@centralszinhaz.hu

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

320

perc

Köszönjük az együttműködésüket!
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Munkaerőköltség-felvétel, 2013
01

Kereset

Sor

02
03
04

Alapbér, illetve törzsbér

Összes költség
1000 Ft
127 530 706

Bérpótlékok
Ebből:

01

A felmerült költségek jogcíme

7 912 950

túlórapótlék

1 038 416

műszakpótlék

6 758 694

05

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

12 105 912

06

Prémium, jutalom, 13. és további havi fizetés

19 438 995

07
08

2 465 155

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

1 344 600

munkavégzés alól történő felmentés idejére fizetett kereset összege

10

Ebből:

09

Ebből: havi rendszerességű kifizetés

02

Egyéb munkajövedelem és egyéb személyi jellegű kifizetések

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

2 456 000
33 304
430 035

3 423 936
5 525 694

654 611

1 315 949

77 709
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01

Lakhatásiköltség-térítés

02

Étkeztetési térítés

03

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

04

Munkakörhöz kapcsolódó, munkajövedelemnek tekintendő költségtérítések

05

Ebből:

06

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

07

Egyeb természetbeni munkajövedelmek

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

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

09

üdülési hozzájárulás

10
11

Ebből:

08

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

12

Jubileumi jutalom (beleértve törzsgárdatagsági jutalom)

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

16

Szerszámhasználati díj

17

Bel- és külföldi küldetés költsége (napidíj
adómentes hányada)

03

egyéb személyi jellegű kifizetések
(nem részei a munkajövedelemnek!)

Szociális költségek
37 574 429
431 000
1 715 957
3 291 000

164 645

699 870
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01

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

02

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

03

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

04

Rehabilitációs hozzájárulás (1991. évi IV. törvény alapján)

05

Megváltozott munkaképességű dolgozók keresetkiegészítése

06

Betegszabadság díjazása és a táppénzből a munkáltatót terhelő hányad

07

Munkahelyi baleset esetén táppénz-kiegészítés

08

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

09

Kötelező mértéket meghaladó táppénz-kiegészítés

10

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

11

Jóléti és kulturális költségek

13
14

saját jóléti és kulturális intézménnyel kapcsolatos költségek
Ebből:

12

segély, valamint a munkavállaló családjának nyújtott támogatások
kompenzáció (408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet)

15

Végkielégítés

16

Érdekképviseleti és társadalmi szervezeteknek nyújtott támogatás
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17

Korengedményes nyugdíj igénybevételéhez munkáltatói hozzájárulás
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04

Szakképzési hozzájárulás, továbbá szakoktatás, képzés, továbbképzés költsége

230 000
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01

A szakképzési hozzájárulás mértéke (bruttó kötelezettség)

02

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

03

A szakképzési hozzájárulásból visszaigényelt összeg

04

A ténylegesen befizetett szakképzési hozzájárulás

05

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

05

Kiegészítő információk

01

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

02

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

03

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak

04

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

05

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

06

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

07

Munkáltatót terhelő SzJA

08

Támogatások (1000 Ft)
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átlagos
állományi létszáma
(fő)
által teljesített
munkaórák száma
(óra)
szabadság, egyéb fizetett távollét
(betegszabadság nélkül) (óra)

49
8
88 148
6 426
9 956

17 160 379
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