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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

Készült; 2018.04"1l.

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

íö

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft

93l

5 908

3l

783

0

24

7 611

0

0

0

0

0

23

a b

Teljes munkaidős frzikai 76 l8 l28

Teljes munkaidós szellemi 432 194 449

Nem teljes munkaidős (havi átl,
legalább 60 munkaóra) fizikai 5 589

Nem teljes munkaidös (havi árl,
legalabb ó0 munkaóra) szellemi 62 14 409

Havi átl, 60 mrrnkaóránál rövidebb
munkaidőben tbglalkoztatottak 8 1 046

Egyéb, állományba nem tartozók l l05

összesen: 583 229 726

Ebból 25 év alatti és 55 év feletti l0ó

Ebból
Kózlbglal-
koztatott

- teljes munkaidós fizikai 0 0

- teljes munkaidős szellemi 0 0

nem teljes
t'izikai 0 0

nem teljes
szellemi 0 0

havonta 60 munkaóránl
rövidebb munkaidőben
foglalkoztatott

0 0

EbbóI kriIföldi (nem magyar állampolgárságú)
rnunkavállalók 3 l t82

Teljes munkaidóben foglalkoaatott fizikaiak teljesltett munkaórái (beleértve a tírlórákat is) ll 1i0

Teljes munkaidőben foglalkoáatott szellemiek munkaórái (beleértve a tirtórákat is) ffi27a

Nem teljes munkaidóben, de munkaszerzódés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére kötelezettek
teljesített munkaórái (beleértve a tírlórákat is) 6 099

Mun*aszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidóben foglalkoáatottak teljesltett
munkaórái (beleértve a túlórákat is) 285

Ebb(iI Tel.iesilett tú|órák száma összesen 2 405

EbbóI: kozfoglalkoztatottak által teljesit§tt munkaórák száma (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszárn, fő

Munkajogi lét§ám a hónap utolsó napján (fő)
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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám
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\4unkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

)gyéb munka
jövedelem

l000 Ft
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Teljes munkaidós fizikai 76 |8 l28

Teljes munkaidős szellemi 432 l94 449

Nem telJes munkaldős (havt átl.
tegalább ó0 nrunkaóra) fizikai 5 589

Nem teues munkaldős (havt át]
legalább eO munkaóra) szellemi 62 14 409

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidóben íbglaIkoztatottak 8 l 046

Egyéb, áIlományba nem tartozók 8 235

összesen: 583 236 856

Ebből 25 ev alatti és 55 év feletti 106

Ebböl
Közfoglal-
koztatott

-teljes munkaidós fzikai 0 0

-teljes munkaidős szellemi 0 0

nem teljes munkaidős fizikai 0 0

- nem teljes munkaidős szellemi
0 0

havonta 60 munkaóránál
rovidebb munkaidóben
íbglaIkoztatott 0 0

Ebből kütlbldr (nem magyar állampolgárságú)
nunkavállalók 3 l l82

Teljes munkaidőben íbglatkoztatott fizikaiak toljesített munkaórái (beleértve a tulórákat is) 1l ll0
l elles mLlnkardőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

63 270

Nem teljes nrunkaitlóben, de munkaszerződés szerint legalább ó0 munkaóra tgljesítésere kotel;fi;k
teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 099

Munkaszerzódés szeritit havi átlagban 60 munkaóránál röyidebr;;nkajt"U* r"gr"ir,"".iott.or t.r;Ú.n
munkaórái (beIeértve a túlórákat is)

Ebből: Te]icsitett túlórák száma tisszesen

Ebból, Kuzl'trglalkoztatottak álrcl lelje5itett ,,,nt uOrat ,.ara összesen (beleertve a tutorrtat ist

285
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Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létsám a hónap utolsó napján (fó)

23


