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Budapest

Létszám, kereset és eryéb munkajövedelem

Megnevezés

Atlagos
álIományi
létszám

ft,

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedeIem

l000 Ft
a b c

Teljes munkaidős fizikai 75 19 422 939

Teljes munkaidős szellemi 430 20I 231 4 779

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalább ó0 munkaóra) fizikai 4 587 3l

Nem tel_jes lnunkaidős (havi átl.
legalább ó0 munkaóra) szellemi 63 l5l01 728

Havl átl. ó0 munkaóránál rövldebb
munkaidőben foglalkoztatottak 9 l 04l 0

Egyéb, állomáuryba nem tartozók 787 63

összesen: 581 238 t69 6 540

Ebből 25 ér,alatti és 55 év feletti l05

Ebből
Közfbglal-
koztatott

- teljes munkaidős fizikai 0 0 0

- teljes munkaldős szcIlcmi 0 0 0

nem teljes nrunkaidős
tjzikai

0 () 0

- nenr teljes murrkaldós
szellcmi

0 0 0

havonta 60 munkaóránál
rövidebb munkaidöben
foglalkoztatott

0 0 0

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú)
munkavállalók

3 ] 43l 380

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) 1l o25

Te[jes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórakat is) ó2 85.1

Nem telics munkaidőben, de munkaszcrződés szerint legalább 60 rnunkaóra teljesitésére kötelezettek
teljesitett munkaórái (beleórtve a túlórákat is) 6 lo7

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 munkaóriinál rövidcbb rnurrkardőben í'oglaIkoztatottak teljeSitett
munkaórár (bcleertve a túlórákat is) 283

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen 2 107

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

Munkaiogi |étszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő) 6I7
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Jogviszonyok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

fő

Víunkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

jövedelenr

1000 Ft

c
939

,t 179

3l

728

0

63

6 540

0

0

0

0

t)

380

a b

Tel_jes munkaidós fizikai 75 19 Q2

Telies munkaidős szellemi 430 201 23l

Nem teljes munkaidős (havi áLl,
legalább 60 munkaóra) íizikai 4 587

Nem teUes munkaldós (havl átl
legalább ó0 munkaóra) izellemi

6] l5 l01

Havi átl, 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben fo glalkoztatottak 9 l 04l

Egyéb, állományba nem tartozók 8 257

összesen: 58l ]45 639

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti t05

Ebből
Közfbgla|-
koztatott

-tel jes rnunkaidős tizrkai 0 0

-tel ies rnunkaidős szellcmi 0 0

- nenr teljes munkaidős fizikai 0 0

- nem te!es munkaldös szelleml
0 0

_ havonta 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben
íbglalkoáatott 0 0

Ebből kiillöldi (nem mag},ar állampolgárságú)
nunkavál ] alr!k 3 l 431

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) ll 025

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleérwe a túlórákat is)
62 85,+

Nem 1eljes nlunkaldóbcn, de munkaszerződés szerint legalább 6{) nrunkaóra te!iesitésére kotelezettek
teljesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 l07

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak teljesített
munkaórái (beleértve a túlórákat is) 28]

Ebből: Teljesített túlórák száma összesen 2 1o7

Ebből: Kozfoglalkoztatottak által teljesltett munkaórák sziiLrna összesen (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszárrn a hónap utolsó napján 1fő) 6l7
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