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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

l
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Megrrevezés

Atlagos
állományi
Létszám

fő

Munkaviszonybó
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l 000 Ft
a b c

TeIjes munkaidós lizikai 75 20 ll8 441

TeIies rnlrnkaiclős szel lenri

Nem te|lcs murrIraitiös 1Jllviit.
legalább 60 mrrnkaóra) llzikai

45l 222 896 3 5l9

5 657 o]
l9U§§ ( navl

legalább 60 munkaóra) szelleni 65 15 6]9 l94
navl all, ou munkaoránál rövtclebb
munkaiilőben 1ilgIalkoztatottak 8 1 241 0 --]

0i
-'.--]l0+

Egl,eb. álJonányba nem taftozók
6 058

Osszesen: 604 266 589 1164,

Ebbó] 25 év aja]

Ebbó1
Ktiztbglal-
koztatott

t ós _5§ 9y f-g|9111

- teljes nlunkaidős lizrkai

l22
0

0 0 00

- teljes nunkaidős szellemi 0 0 0--
0

-- a-
-.=_-0

0-
=-0

0_

_ nem te]jes munkaidős
tlzikai 0 0

0
- nenr teljes munkaidós
szellemi 0

_ havonta 60 munkaóránlrl
rovtdebb munkardóben
tbgialkoztakrtt 0 0

Ilbből kirl1l'ldj (nenr nlag1,,ar állampolgárságír)
munliavá]lalók 5 2 _58,5 27-

] Teljes munkaiclŐben Íbgiallioztatott llzrkaiak t9ljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is.) i rr Ó_ii
.Teljesmunkaiclóben1bglaJkcrzta1ottszel]emrekmunkaórái(be1eértveatúiórákatrs)

67 325

Nem telJes munkaldőben, ae nrY,\11z9lztitlés szeIlnt legalább 60 nrunkaóra teljesitésére kótelezettek ] 
-

teljcsitelt munkaóral (beleerrve a tirlórákat is) 
(!r.'E)lLg5§lc KU 

l

ug lllullÁ'l§Zc]Z0ues szeIlnt legalabb ó0 nrunkaóra teljesitésére kótelezettek 
]teljcsitelt munkaóral (beleerrve a tirlórákat is) 
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'
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Munliaszerzőclés szertn1 havi átlagbarr 60 nunka(lrárrá] rövirlebb munkaiclőben íoglalkoztatottak teljesitett] mLlnltaórái (beleértve a rúlórákat is) 

rrrq'rN'lluut'Yll rQgldtKOZlaI 
486
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Ebból Tel.ie\jtel1 ru|órak szintl osszesel]Ia .sszes.n 
3 *o 

]

Ebból: Közíbglariurtot"tiot]r,u t.l.r,t"tt mu,rliaórak rron-,n 1nJ"*u. u ru'o.ot o'ir) + 
0 ;

Munkaiogi létszám. fő

Munkalogi létszán a hónap utolsó nap.ián (íö)
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Adószám: 15315386
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Létszám, kereset és egyélr munkajövedelem

Munkaszerz(idés szerint havi átlagban 60 rnunkaóránál röviclebb munkaitlőben log]alkoztatottak teljeSitett
nrunkaórái (beleértve a túlórákat ls)

Ebhöl: lelJesitett lulorlk szjnta 0Sszesen

Iibből: Ktlzt<lglalkoztatottak iiltal teljesitctt nlurrkaórák sZáma ósSZeSel] (beleerlve a túlórákat ts)

\'Iunkajogi létszánr, fő

] Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

b/ J_)

Megnevezés

Átlagos
állomárryi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származő

oSszes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b c

Teljes nlunkaidős tizikai 75 20 l18 44l

'Tel.jes munliardős szelleni 451 222 896 3 5l9

Nem tcl]es munkaldós (havl átl,
legaiább 60 munkaóra) llzikai 5 657 0

Nem teljes munkardós (havi átJ

legalábÜ 6O munkaóra) izcttemi ó5 l5 6l9 I94

llavl atl o0 munkaóranál rövtdebb
munkaidőbcn lbglalkoZtatoltak 8 l 24L 0

!igveb. állornányba nem tartozók l5 35l l0

Osszesen: 604 275 882 4 164

Ebbó] 25 éV alatti js 55 ev l'eletti I22

-teljes nrunltaidős í'izikai 0 0

.telles nLrnkaidós szellem j 0 0 0

Közibglal-
koztatott

- nem teljes rnunkaidós llzrkai 0 0 0

nenl tcl jes m ttnliattltrs
0 0 0

l
róvidebb munkarclőben
tbglal](oZtatot1 0 0 0

bból kúllbldi (nem magyar állampoIgárságű)
Lunkavá] lalók 5 2 585 27

'feiles munltardóben 1oglalkoztatott 1lzrkarak teljesitett munkaórát (belcertve a túIórákat iS)

'Ieljes nrtrnkarriőben lbglalkoztatott szcllerniek munkaórát (beleértve a túlórákat is)

Nenr tclies munkaidóben, cle munkaszerződós szerint Leealább 60 nrurrkatira teliesitrNenl tclIes munkatdőberr, cle munkaszerződis szerint Legalább 60 nrurrka(lra teljesjtésere kötelezettek
teljesitctt n]unkaórái (beleértve a tűlórákat is)

Munklszerzüdes szertttt ]tavi atlJsbun 60 lntlnkíl0íílllil 
^,, 
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