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Budapest

Létszám, kereset és eryéb munkajövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

Megnevezés

Atlago§
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Teljes munkaidős fizikai 75 l8 237

Teljes munkaidős szellemi 429 l93 2"53

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalább 60 munkaóra) fizikai 4 502

Nem teljes rnunkaidös (havi átl,
legalább 60 munkaóra) szellemi 64 l4 125

Havi átl, 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben foglalkoztatottak ]0 1 3,76

Egl,éb, állománlba nem tartozók 562

Osszesen: 582 228 355

Ebből 25 ér, alatti es 55 év leletti l0;t

Ebből
Közíbglal-
köztatott

- telies rnunkaidős fizikai 0 0

teljes munkaidős szellemi 0 0

_ nem telies rrrunkaidós
tlzikai 0 0

- nenr tel.jes munkaidós
szellemi

0 0

- hal,onta 60 munkaóránál
rovidebb rrrunkaidőben
foglalkoztatott

0 0

Ebból külföldi (nem magyar állarnpolgárságú)
rnrrnkavállalók

3 1 335

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is) 12 293

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleórtve a túlórákat is) ó8 758

Nem teljes rrrunkaidóben, de munkaszerziidés szerint Ie_ga|ább 60 tnLtnkatira teljcsitésere
teljesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is)

kötelezcttck
6 587

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál róvidebb munkaidőben lbglalkoztatottak te]iesitett
munkaórár (beleértve a túlórákat rs) 4l4

Ebből: Teljesitett túlórák száma összesen 2 772

Ebből: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák szárna (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (íó) 614
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Teljes munkaidős fizikai 75 IB )37

Tel_jes munkaidős szellemi 429 l 93 253

Nem teljes munkaidős (havi átl,
legalább 60 munkaóra) ftzikai 4 502

Nem teues munxaldos (navl atl
legalább 60 munkaóra) izellemi 64 11 425

Havt átl. 60 munkaóránál röVidebb
munkaidőben foglalkoztatottak

10 1 376

F91 eh. allomarrr ha ncn) tanolt}L 7 7l4

Osszesen: 582 ]35 507

Ebből 25 év alani és 55 év feleni 104

Fhből
KözlbglaI-
koZtaton

-tel.ies munkaidős fi ZlkaI 0 0

-tel jes rnunkaidős szellemi 0 0

- nem tel1es munkaidős lizikai 0 0

- nem tel.jes tnunkatdős szcllemi
0 0

havonta 60 munkaórán
róvrdebb rnunkaidöben
lbglalkoztatott 0 0

Ebből ktilföldi (nem magyar állampolgárságú)
nrrnkar,állalók l 335

Teljesííett munkaórák száma, órr
'|'elles munkaidőben fbglalkoztatott tjzrkaiak teljesített mrrnkaórái (beleertve a tú]óíákat is) 12 293

Tel.jes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek nrunkaórái (beleértve a túlórakat is)
68 758

Nem teljes munkaidöbcrr, de munkaszerztídés szerin1 legalább 60 munkaóra teljesitésére kötelezettek
teljesitett munkaórái (beleértve a tú]órákat is) 6 587

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb rlunkaidóben logIalkozlak)ttak teljesitett
munkaórái (beleértve a túlórákat is) 4l4

Ebből, Tellesitett túlóíák száma összesen 2 772

Ebbót: Közfoglalkoáatottak által teljesített munkaórák száma összesen (beleérh.e a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő) 614

0


