KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2009

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

2012.

első

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

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,
a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve
szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 453/2008/EK, 1062/2008/EK és 19/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

Küldendő:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egységének.
(A honlapon található címjegyzék szerint)

Beérkezési határidő:

2012.04.12

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltők adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1711209-1

1 . oldal

2014.05.20. 10:01

1. A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma a negyedév utolsó napján
Szervezet tevékenységében résztvevők létszáma: a teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai
állományi létszáma, a munkaszerződés szerint 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak, valamint az egyéb
foglalkoztatottak létszáma. Valamennyien az előírt munkaidejük hosszától függetlenül 1 egész főnek tekintendők. Az
adatokat az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (és kiegészítései) c. kiadvány létszám előírása alapján
kell meghatározni és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan megadni.
1.1 A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő

297

2. Üres álláshelyek száma
Üres álláshely: A munkáltatónál a tárgynegyedév utolsó napján meglévő megüresedett vagy újonnan létesített álláshely,
illetve a tárgynegyedév utolsó napját követő 3 hónapon belül megüresedő vagy újonnan létesítendő (és már ismert)
álláshelyek, melyeknek munkaszerződéssel alkalmazott munkaerővel történő betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz
(pl: hírdetés, pályázat útján, kapcsolatfelvétel az ÁFSz-szel, magánközvetítő cégen keresztül, ismerősök segítségével stb).
Nem tekintendő üres álláshelynek az, ahol a munka végzését munkaerő-kölcsönzés- sel, egyszeri (eseti) megbízással vagy
vállalkozói szerződéssel kívánják megoldani, és az sem, amelyet saját dolgozó áthelyezésével kívánnak betölteni. Nem
tekinthetőek továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévők, de munkavégzésre nem
kötelezettek - tartósan távollévők - fenntartott álláshelyei sem (gyed, gyes, 1 hónapon túl betegség vagy fizetés nélküli
szabadság miatt távollévő).

2.1 Üres álláshelyek száma összesen, db

3. A létszám és az üres álláshelyek számának foglalkozások szerinti részletezése
Kérjük az alábbi táblázatban az 1.1 sorban jelentett szervezet tevékenységében résztvevők létszámának és a 2.1 sorban
jelentett üres álláshelyek számának foglalkozási főcsoportok szerint részletezését. Az "a" oszlop 3.1-3.10 sorainak összege
megegyezik az 1.1 sor "A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő" és a "b" oszlop 3.1-3.10 sorainak
összege megegyezik a 2.1 sor "Üres álláshelyek száma összesen, db" adatával.

Foglalkozási főcsoport, FEOR-08
Sorszám
száma

Megnevezése

Szervezet
tevékenysé
Üres
gében részt álláshelyek
vevők
száma (db)
száma (fő)
a

b

3.1

1

Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók

16

3.2

2

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

10

3.3

3

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

34

3.4

4

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

19

3.5

5

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

44

3.6

6

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

3.7

7

Ipari és építőipari foglalkozások

3.8

8

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3.9

9

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

3.10

0

Fegyveres szervek foglalkozásai (A Honvédség azon tagjai, akik a FEOR-08 1-9.
főcsoportjaiba nem sorolhatók be)

Bizonylatszám: 1711209-1

6
148

2 . oldal

20

2014.05.20. 10:01

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2009

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

2012.

második

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

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,
a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve
szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 453/2008/EK, 1062/2008/EK és 19/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

Küldendő:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

TISZAMENTI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egységének.
(A honlapon található címjegyzék szerint)

Beérkezési határidő:

2012.07.12

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltők adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1760282-1

1 . oldal

2014.05.20. 10:04

1. A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma a negyedév utolsó napján
Szervezet tevékenységében résztvevők létszáma: a teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai
állományi létszáma, a munkaszerződés szerint 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak, valamint az egyéb
foglalkoztatottak létszáma. Valamennyien az előírt munkaidejük hosszától függetlenül 1 egész főnek tekintendők. Az
adatokat az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (és kiegészítései) c. kiadvány létszám előírása alapján
kell meghatározni és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan megadni.
1.1 A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő

296

2. Üres álláshelyek száma
Üres álláshely: A munkáltatónál a tárgynegyedév utolsó napján meglévő megüresedett vagy újonnan létesített álláshely,
illetve a tárgynegyedév utolsó napját követő 3 hónapon belül megüresedő vagy újonnan létesítendő (és már ismert)
álláshelyek, melyeknek munkaszerződéssel alkalmazott munkaerővel történő betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz
(pl: hírdetés, pályázat útján, kapcsolatfelvétel az ÁFSz-szel, magánközvetítő cégen keresztül, ismerősök segítségével stb).
Nem tekintendő üres álláshelynek az, ahol a munka végzését munkaerő-kölcsönzés- sel, egyszeri (eseti) megbízással vagy
vállalkozói szerződéssel kívánják megoldani, és az sem, amelyet saját dolgozó áthelyezésével kívánnak betölteni. Nem
tekinthetőek továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévők, de munkavégzésre nem
kötelezettek - tartósan távollévők - fenntartott álláshelyei sem (gyed, gyes, 1 hónapon túl betegség vagy fizetés nélküli
szabadság miatt távollévő).

2.1 Üres álláshelyek száma összesen, db

3. A létszám és az üres álláshelyek számának foglalkozások szerinti részletezése
Kérjük az alábbi táblázatban az 1.1 sorban jelentett szervezet tevékenységében résztvevők létszámának és a 2.1 sorban
jelentett üres álláshelyek számának foglalkozási főcsoportok szerint részletezését. Az "a" oszlop 3.1-3.10 sorainak összege
megegyezik az 1.1 sor "A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő" és a "b" oszlop 3.1-3.10 sorainak
összege megegyezik a 2.1 sor "Üres álláshelyek száma összesen, db" adatával.

Foglalkozási főcsoport, FEOR-08
Sorszám
száma

Megnevezése

Szervezet
tevékenysé
Üres
gében részt álláshelyek
vevők
száma (db)
száma (fő)
a

b

3.1

1

Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók

16

3.2

2

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

10

3.3

3

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

34

3.4

4

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

16

3.5

5

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

49

3.6

6

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

3.7

7

Ipari és építőipari foglalkozások

3.8

8

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3.9

9

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

3.10

0

Fegyveres szervek foglalkozásai (A Honvédség azon tagjai, akik a FEOR-08 1-9.
főcsoportjaiba nem sorolhatók be)

Bizonylatszám: 1760282-1

6
140

2 . oldal

25

2014.05.20. 10:04

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2009

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

2012.

harmadik

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

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,
a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve
szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 453/2008/EK, 1062/2008/EK és 19/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

Küldendő:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egységének.
(A honlapon található címjegyzék szerint)

Beérkezési határidő:

2012.10.12

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltők adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1797904-1

1 . oldal

2014.05.20. 10:09

1. A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma a negyedév utolsó napján
Szervezet tevékenységében résztvevők létszáma: a teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai
állományi létszáma, a munkaszerződés szerint 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak, valamint az egyéb
foglalkoztatottak létszáma. Valamennyien az előírt munkaidejük hosszától függetlenül 1 egész főnek tekintendők. Az
adatokat az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (és kiegészítései) c. kiadvány létszám előírása alapján
kell meghatározni és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan megadni.
1.1 A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő

304

2. Üres álláshelyek száma
Üres álláshely: A munkáltatónál a tárgynegyedév utolsó napján meglévő megüresedett vagy újonnan létesített álláshely,
illetve a tárgynegyedév utolsó napját követő 3 hónapon belül megüresedő vagy újonnan létesítendő (és már ismert)
álláshelyek, melyeknek munkaszerződéssel alkalmazott munkaerővel történő betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz
(pl: hírdetés, pályázat útján, kapcsolatfelvétel az ÁFSz-szel, magánközvetítő cégen keresztül, ismerősök segítségével stb).
Nem tekintendő üres álláshelynek az, ahol a munka végzését munkaerő-kölcsönzés- sel, egyszeri (eseti) megbízással vagy
vállalkozói szerződéssel kívánják megoldani, és az sem, amelyet saját dolgozó áthelyezésével kívánnak betölteni. Nem
tekinthetőek továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévők, de munkavégzésre nem
kötelezettek - tartósan távollévők - fenntartott álláshelyei sem (gyed, gyes, 1 hónapon túl betegség vagy fizetés nélküli
szabadság miatt távollévő).

2.1 Üres álláshelyek száma összesen, db

3. A létszám és az üres álláshelyek számának foglalkozások szerinti részletezése
Kérjük az alábbi táblázatban az 1.1 sorban jelentett szervezet tevékenységében résztvevők létszámának és a 2.1 sorban
jelentett üres álláshelyek számának foglalkozási főcsoportok szerint részletezését. Az "a" oszlop 3.1-3.10 sorainak összege
megegyezik az 1.1 sor "A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő" és a "b" oszlop 3.1-3.10 sorainak
összege megegyezik a 2.1 sor "Üres álláshelyek száma összesen, db" adatával.

Foglalkozási főcsoport, FEOR-08
Sorszám
száma

Megnevezése

Szervezet
tevékenysé
Üres
gében részt álláshelyek
vevők
száma (db)
száma (fő)
a

b

3.1

1

Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók

19

3.2

2

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

13

3.3

3

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

36

3.4

4

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

19

3.5

5

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

43

3.6

6

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

3.7

7

Ipari és építőipari foglalkozások

3.8

8

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3.9

9

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

3.10

0

Fegyveres szervek foglalkozásai (A Honvédség azon tagjai, akik a FEOR-08 1-9.
főcsoportjaiba nem sorolhatók be)

Bizonylatszám: 1797904-1

6
147

2 . oldal

21

2014.05.20. 10:09

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

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

Nyilvántartási szám:

2009

JELENTÉS A BETÖLTÖTT ÉS AZ ÜRES ÁLLÁSHELYEK SZÁMÁRÓL

2012.

negyedik

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

negyedév

Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása,
a késedelmes adatszolgáltatás büntető-, illetve
szabálysértési eljárást vonhat maga után.

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 453/2008/EK, 1062/2008/EK és 19/2009/EK rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

Küldendő:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egységének.
(A honlapon található címjegyzék szerint)

Beérkezési határidő:

2013.01.14

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltők adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 1840122-1

1 . oldal

2014.05.20. 10:13

1. A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma a negyedév utolsó napján
Szervezet tevékenységében résztvevők létszáma: a teljes és nem teljes munkaidőben foglalkoztatottak statisztikai
állományi létszáma, a munkaszerződés szerint 60 óránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak, valamint az egyéb
foglalkoztatottak létszáma. Valamennyien az előírt munkaidejük hosszától függetlenül 1 egész főnek tekintendők. Az
adatokat az Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz (és kiegészítései) c. kiadvány létszám előírása alapján
kell meghatározni és a negyedév utolsó napjára vonatkozóan megadni.
1.1 A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő
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2. Üres álláshelyek száma
Üres álláshely: A munkáltatónál a tárgynegyedév utolsó napján meglévő megüresedett vagy újonnan létesített álláshely,
illetve a tárgynegyedév utolsó napját követő 3 hónapon belül megüresedő vagy újonnan létesítendő (és már ismert)
álláshelyek, melyeknek munkaszerződéssel alkalmazott munkaerővel történő betöltésére a munkáltató aktív lépéseket tesz
(pl: hírdetés, pályázat útján, kapcsolatfelvétel az ÁFSz-szel, magánközvetítő cégen keresztül, ismerősök segítségével stb).
Nem tekintendő üres álláshelynek az, ahol a munka végzését munkaerő-kölcsönzés- sel, egyszeri (eseti) megbízással vagy
vállalkozói szerződéssel kívánják megoldani, és az sem, amelyet saját dolgozó áthelyezésével kívánnak betölteni. Nem
tekinthetőek továbbá üres álláshelynek a munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévők, de munkavégzésre nem
kötelezettek - tartósan távollévők - fenntartott álláshelyei sem (gyed, gyes, 1 hónapon túl betegség vagy fizetés nélküli
szabadság miatt távollévő).

2.1 Üres álláshelyek száma összesen, db

3. A létszám és az üres álláshelyek számának foglalkozások szerinti részletezése
Kérjük az alábbi táblázatban az 1.1 sorban jelentett szervezet tevékenységében résztvevők létszámának és a 2.1 sorban
jelentett üres álláshelyek számának foglalkozási főcsoportok szerint részletezését. Az "a" oszlop 3.1-3.10 sorainak összege
megegyezik az 1.1 sor "A szervezet tevékenységében résztvevők létszáma összesen, fő" és a "b" oszlop 3.1-3.10 sorainak
összege megegyezik a 2.1 sor "Üres álláshelyek száma összesen, db" adatával.

Foglalkozási főcsoport, FEOR-08
Sorszám
száma

Megnevezése

Szervezet
tevékenysé
Üres
gében részt álláshelyek
vevők
száma (db)
száma (fő)
a

b

3.1

1

Gazdasági, igazgatási, érdek-képviseleti vezetők, törvényhozók

19

3.2

2

Felsőfokú képzettség önálló alkalmazását igénylő foglalkozások

13

3.3

3

Egyéb felsőfokú vagy középfokú képzettséget igénylő foglalkozások

36

3.4

4

Irodai és ügyviteli (ügyfélforgalmi) jellegű foglalkozások

19

3.5

5

Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások

43

3.6

6

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások

3.7

7

Ipari és építőipari foglalkozások

3.8

8

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

3.9

9

Szakképzettséget nem igénylő (egyszerű) foglalkozások

3.10

0

Fegyveres szervek foglalkozásai (A Honvédség azon tagjai, akik a FEOR-08 1-9.
főcsoportjaiba nem sorolhatók be)
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