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Nemzetgazdasági Minisztérium
1405
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1915

Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és
keresetekről
Családi pótlék ellátásban részesülők
részletezése 20.. évi márciusi állapot szerint
Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

AGY Évenkénti

Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és
keresetekről
Családtámogatási statisztikai jelentés

AGY Évenkénti

AGY Évenkénti
AGY Eseményhez kötődő

AGY Havonkénti

5 fő fölötti vállalkozások és nem profit orientált
szervezetek
Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
iskolarendszeren kívüli képzést folytató
intézmények

a költségvetési intézmények létszámnagyságtól
függetlenül
Munkáltatói családtámogatási kifizetőhelyek,
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság

a tárgyidőszakot követő hó
vége
május 15.

530/1999/EK
1916/2000/EK

Rendelet
Rendelet

a vizsgát /képzés befejezését/
követő 10. nap, a hatósági
jellegű és a 25 óránál
kevesebb képzési idejű
felnőttképzések esetében évet
követő 10. nap
a tárgyidőszakot követő 6. hét

452/2008/EK

Rendelet

530/1999/EK
1916/2000/EK

Rendelet
Rendelet

a tárgyhót követő hó 15.

Tarifa

Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
Adatkörök
nyilvántartási
száma

Adatgyűjtés

- Adatátvétel
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Nemzetgazdasági Minisztérium
1405 Adatszolgáltatás az egyéni bérekről és keresetekről

(1)
(2)
(3)
(4)

A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
A munkáltató egészére jellemző adatok (létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása; tulajdonosi összetétel;
kollektív bérmegállapodás típusa)
A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma; munkaköri besorolását jelző kódszáma)
A munkavállaló kereseti adatai (a május 31-i állapot szerinti alapbére, május havi rendszeres keresete, egyéb havi rendszeres keresete,
rendkívüli munkadíjazása, bérpótlékai, havi rendszeres egyéb munkajövedelme, előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete,
egyéb munkajövedelme)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Adatok a családi pótlék ellátásban részesülőkről (családok és gyermekek számának megoszlása családnagyság szerint, a beszámított
gyermekek figyelembevételével; Saját és elhelyezett gyermek után egyaránt családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermek
számának megoszlása családtípus, összeg szerint; Saját gyermek után családi pótlék ellátásban részesülő családok és gyermekek számának
megoszlása családtípus, összeg szerint;Nevelőszülőnél, hivatásos nevelőszülőnél elhelyezett gyermek után családi pótlék ellátásban
részesülő családok és gyermek száma)
Tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai (családban élők;intézetben élők)
Intézetben elhelyezett gyerekek adatai
Saját jogon ellátásban részesülők adatai
A 18 év feletti tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos személyek adatai
Gyermekgondozási segélyben részesülő nagyszülő

1665 Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Iskolarendszeren kívüli képzést folytató intézmény adatai
Az intézmény által folytatott képzések adatai (jellege, óraszáma, hivatkozási száma, formája, típusa, helye, ideje)
Beiratkozott személyek adatai (száma)
Vizsgaszervező intézmény adatai és a vizsga időpontja
Részvételi díj és annak költségviselője
A képzésbe beiratkozottak iskolai, korcsoportos és nemek szerinti megoszlása
A képzés eredményességét összefoglaló adatok

1668 Adatszolgáltatás az egyéni illetményekről és keresetekről

(1)
(2)
(3)

A munkáltató és telephelyének azonosítására szolgáló statisztikai kódok
A munkáltató szintjén számolt létszám, annak teljes és nem teljes munkaidős, illetve fizikai, szellemi bontása
A munkavállalóval kapcsolatos adatok (foglalkoztatásának formája; neme; születési ideje; munkaszerződésének típusa; szolgálati ideje; fizetett
szabadságnapjainak száma; normál, tényleges, rendkívüli munkaideje, kieső munkaközi ideje; előző év évközi belépés esetén annak ideje;
legmagasabb iskolai végzettsége, szakképesítésnek szintje; foglalkozását jelző FEOR száma)
A munkavállaló kereseti adatai (illetmény besorolását jelző kulcsszáma; a május 31-i állapot szerinti alapilletménye, illetménykiegészítése,
vezetői pótléka, jogszabály szerint járó egyéb pótléka; május havi rendszeres keresete, rendkívüli munkadíjazása, ügyeleti díja, egyéb havi
rendszeres keresete, havi rendszeres egyéb munkajövedelme; előző évben kifizetett nem havi rendszerességű keresete, egyéb
munkajövedelme)

1515 Családi pótlék ellátásban részesülők részletezése 20.. évi
márciusi állapot szerint

(1)

(4)
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Nemzetgazdasági Minisztérium
1915 Családtámogatási statisztikai jelentés

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Gyermekgondozási segély folyósításának adatai (napok száma, gyermekek száma, igénybevevő családok száma, (fő/hó); segélyre jogosultak
nemenként, ikergyermek esetén, méltányossági alapon, beteg gyermeket gondozó, nagyszülő; beteg, súlyosan fogyatékos gyermeke száma)
Gyermeknevelési támogatásban részesülők: (napok száma, igénybevevő családok száma, fő/hó).
Anyasági támogatásban részesülők száma (napok száma, igénybevevő családok száma)
Anyasági támogatásban részesülők (Ikergyermek esetén, halva született gyermek esetén,gyermekek száma, igénybevevő családok száma)
Családi pótlékban részesülők: (gyermek száma, igénybevevő családok száma (ebből: nők, férfiak, magasabb összegű családi pótlékban
részesülők, 18 év felettiek után, intézetben élő gyermekek, természetbeni családi pótlék)
Európai uniós családi ellátásban részesülő nő
Európai uniós családi ellátásban részesülő férfiak
Kereset kiegészítés (átmeneti kereset kiegészítésben részesülők /napok száma, igénybevevők száma)

