Részanyag a statisztikai állományi létszám meghatározásáról szóló
MÁK közleményhez
A baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatásáról
szóló 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 1. § 4. pontjának
definíciója értelmében a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma: a Központi Statisztikai
Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2018. év első napján
hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám, azzal, hogy a
kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, amennyiben a kölcsönadó e
létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, továbbá azzal, hogy a számításnál az
egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az
önfoglalkoztatást is.
A statisztikai állományi létszám meghatározásának módszere alapvetően megegyezik a
statisztikai adatszolgáltatás során már megismert, a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és
azok definícióiról szóló 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény szerinti éves szinten számított statisztikai
állományi létszám meghatározásának módszerével. Ettől eltérést csupán az jelent, hogy a
baromfi- és sertéságazati piaci szereplők foglalkoztatási célú jövedelempótló támogatása
esetében a statisztikai állományi létszámba beszámítható a kölcsönvett munkaerő a
kölcsönvevőnél és az egyéni vállalkozók és őstermelők önfoglalkoztatása is.
A támogatási rendelet értelmében a foglalkoztatottak éves átlagos statisztikai állományi
létszámát a munkavállalók által 2018.01.01- 2018.12.31. között munkaviszonyban töltött
naptári napok összegével, majd ezen összegnek az adóév napjainak (a tevékenységet
megkezdő, illetőleg megszüntető baromfitartó és sertéstartó esetében az adóévben fennálló
tevékenység naptári napjainak) számával történő elosztásával, két tizedes jegyre kerekítve kell
meghatározni azzal, hogy a számításnál figyelmen kívül kell hagyni:
a) azt a munkavállalót, aki a gazdasági társaságnál vagy az egyéni vállalkozónál történő
alkalmazását megelőzően, vagy egy időben a gazdasági társasággal vagy az egyéni
vállalkozóval a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint kapcsolt
vállalkozásnak minősülő más személynél munkaviszonyban, munkaviszony jellegű
jogviszonyban, személyesen közreműködő tagsági jogviszonyban, vagy a gazdasági
társaság kapcsolt vállalkozásának minősülő egyéni vállalkozóként végzett, illetve
végez munkát,
b) a szülési szabadság, a gyermekgondozási ellátás miatti szabadság, a betegség miatti 30
napon túli keresőképtelenség, fizetés nélküli szabadág, a büntetés-végrehajtás naptári
napjainak számát.
A számításnál figyelembe vehető a kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél, amennyiben a
kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, továbbá egyéni
vállalkozó és őstermelő támogatást igénylő esetében az önfoglalkoztatás is.

