EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az adatszolgáltatás a 288/2009 (XII. 15.)
Korm. rendelet alapján kötelező, figyelemmel
a 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeletekre.
Nyilvántartási szám: 1514.

HAVI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS
2018
hónapról

Adatszolgáltató: társadalombiztosítási kifizetőhelyek
Beküldendő: a területileg illetékes kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó
Határidő: tárgyidőszakot követő hó 11.

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

Foglalkoztató (kifizetőhely):
Neve:
Címe:
Irányítószáma
1. Adószám
2. Azonosító*
3. KSH számjel

Melléklet: ………db flopi vagy CD

201

év

hó

nap
P.H.

Az adatszolgáltató felelős
vezetőjének neve
(nyomtatott betűvel) ………………………...………….….
elérési telefonszáma ……………………….....………………
e-mail címe ……..…………………………....………….….
aláírása ……………..…….……………..…...………………..

*Lásd a Kitöltési utasítást!

A kitöltő neve
(nyomtatott betűvel) ………………………...………….….
elérési telefonszáma ……………………….....………………
e-mail címe ……..…………………………....………….….
aláírása ……………..…….……………..…...………………..

HAVI EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI STATISZTIKAI JELENTÉS
hónapról
2 0 1 8
4. Jogviszony kódja:
I. Létszámadatok
5. A kifizetőhely (a jogviszony kódnak megfelelő) létszáma összesen
6. Ebből: - pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizetők
7.

- csak baleseti táppénzre jogosultak

II. Táppénzes adatok
Megnevezés

Napok száma

Kezdő
esetek száma

Áthúzódó
esetek száma

Igénybevevők
száma (fő)

8. Gyermekápolás (GYÁP)
9. Ebből: - 1 évnél fiatalabb gyermek miatt
10.

- kórházi kezelés miatt

11. Baleseti táppénz (F + ÜB = 12. + 13.)
12. Ebből: - foglalkozási megbetegedés (F)
13.
14.

- üzemi baleset (ÜB)
ebből: - úti baleset

15. Ebből: - 1 éven túli (F + ÜB)
16. Egyéb táppénz (16. = 17. + 18. + 19.)
17. Ebből: - 50%-os kórházi táppénz
18.

- 50%-os

19.

- 60%-os

20. Ebből: - közúti baleset
21.

- egyéb baleset

22.

- veszélyeztetett várandósság

23. Biztosítás megszűnése után fizetett baleseti táppénz
24. Ebből: - passzív jogon kezdődő baleseti táppénz
25.

- aktívról passzívra váltó baleseti táppénz

26. Mindösszesen
27. Közegészségügyi ok
28. Kiegészítő tevékenységet folytatók baleseti táppénze
III. Betegszabadság adatai
Megnevezés

Esetek száma

Napok
száma

tp. folyt. nélkül

Napok
száma

Igénybevevők
száma (fő)

tp. folytatással

Kiadás (Ft)

29. Betegszabadság naptári napokban
30. Ebből: - munkanapokban
IV. CSED , GYED
Megnevezés

Kiadás (Ft)

31. Csecsemőgondozási díj
Igénybevevők
Megnevezés

32. Gyermekgondozási díj
33. Ebből: - hallgatói GYED
34.

- keresőtevékenységet folytató

Napok
száma

Ebből:
száma (fő)

férfi (csak
dec.-ben)

Kiadás (Ft)

Kiadás (Ft)

