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Létszám, l<eresct és egyélr nrunkajövedelem

TeIjesítctt munkaórák szrima, óra

l_,]
Munkajogi létszám a hónap utolsó napjarr (fő) i stz. )wlL i

Megnevezés

Atlagos
állornárryi
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tő

Murrkaviszonyból
származó

összes l<ereset
l 000 Ft

Egyéb nrr,rnka
jövedelern

l000 Ft
c

85l

9 003
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6 584
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0

0

0

0

0

0
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Teljes munkaidós lizikai ,12
l 8 60.1

Teljes nrunkaiclős szellenri Á^1 2ll6ll
Nem teljes munkaidós (havi átl,
legalább ó0 murrkaóra) fizikai 6 676

Nem teljes nrunkatdős (havi átl
lcga.rbb ó0 nlunkróta.) szellertti 57 l3 975

Havi átl. 60 munliaórárrál rtiviclebb
munl<aidő bcn íbglalkoztattlttali 7 l ll8

Egyeb, állományba nenr tartozók 32ll

összesen: 583 249 l95

[bből 25 év a]atti és _55 óv l-eletti ll0

Ebből
Közlbglal-
koztatott

- teljes nunkaiciős fizikai 0 0

- teljes nrunlialclős szellcmi 0 0

nem teljes munkaidős
ílzikar 0 0

- nenr tcljes munkajdős
szellemi 0 0

- havontá 60 mr,rnkaóránál
rövidebb murrkaidóben
íbgIalkOZtatott

0 0

Dbből kiilíöliti (nenr magyar ál íanrpcllgárságú)
mLrrrliavtillalóli 0 0

''I'eljes mLrnkaidóberr íbglalkoztat<ltt tlzikaiak tcljesilelt munkaórái (beleértve a tűlórákat is) l0 90]

Teljes rnunkaidőben íbglalkozlatott szellemick rrrunliaórái (belcértve a túlórákat is) 62 603

Nem teljes munkaidőben, cíc munklszerzöclés szerint lcgalább 60 n]unkaoía teljesrtcsére kótelezettck
teljesítetr munkaórál (belecrtve a túlorákat is) 5 96_r

Munkaszerzórlés szerint havi átlagbal) 60 mLrnkaóránál rciviclebb rlLLrr]<aiclőberr íbg]alkoztatOtlak teljesilett
munkaórát (beleefive a tülórlikat is) 289

Ebből: Teliesitett tú|órák száma összeserr 2 462

Ebből: K<izf<lglalkoZiatottak által teljesitett mLrn]<aórák sZán]a (bcleeítve a tűlórakat iS) 0

Nlunka.iogi létszám, fő
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Jogviszonyolt összesen

Létszám, ltereset és egyéb nunl<ajövedelem

Teljesített munkaórák sziima, óra

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

fő

\4 r,rr-rkav i s zorry bó l

szárnlaző
összes l<ereset

l000 Ft

Egyéb munka
jövedelern

l 000 Ft

a b c
'foljes munkaidős íizikai 72 l8 604 85l

Teljes murrliaidős szellemr 4.1l 2l l 6] 1 9 00]

Nen] lelJes nlunkcidös 1lrrvi atl,
lega|ább 60 munkaóra) í'izikai 6 616 23

Nem teljes munkaidős (hárÜil.
legalább 60 munkaóra) szelIemi 57 l3 975 292

Llavj átl, 60 munkaórántil röviciebb
nrLrnka idóben íbglal koztatottak 7 l lI8 0

Egyéb, állományba nem tartozóli 9 8l6 ó 584

összesen: 583 800 l6753

EbbőI 25 éV alatti és 55 év lcletti ll0

Ebből
KöZibglal_
lioztatott

-teljes nunl<aidős íizikai 0 0 0

-teljes nunkaidós szellcmi 0 0 0

- nem telies nrunkaidős llzikai 0 0 0

- ncm teljcs mttttliatr.lus :zelIcnlj
0 0 0

l'Iav0llta óL) nlun]ia(lriin
rövidcbb munkaiclőben
íbglalkoztatott 0 0 0

]bből kúllöldj (nem nragyar állampolgárságú)
ttunkavál lalók 0 0 0

Teljcs munkaidóben tbglalkoztatott tlzikaiak teljesitett munkaórái (be]eértl,e a túlórál<at is)

1'el.jes rntrnlirIJóberr luglrlkoztrtort szellerttrek tttunklútlt 1beler,nve it ttlIurx|ict is)

Nen] IeUes n]unKaldÓben. de n-iunkaszerződés szeri;lt iegalább 60 nlutlkaóra teljesitesere kolelezettej(
teljdsitett nrunkaórái (beieénve a tillórá]iat ls) 5 96,3

lYlunKaszerzooes Szerlnt llaV1 átlagban Ó0 tlunkaóranál rövidebb rrrunkaidóberr ltlgiallioztattrttak teljesitett
munkaórái (beleértve a tú|órákat is)

Ebből: Tellesített túlórtik szánra ósszeseil

Ebból: KÖztbglalkoztatoltak áltaI teljeSitett munkaórák sZán]a ösSzescn (beleórtve a tűióráka1 is)

289

2 462.

t)

Munkajogi létszám, fő

Munka.jogi létszánr a hónap utolsó napján (lő)


