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Budapest

l,étszám, kereset és egyéb munkaiövedelem

Megnevezés

Atlagos
állományi
letszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b c

1'eljes munkaidős fizikai 77 22 ll7 2 l05

Tel jes munkaidős szellenri 454 232 310 10 700

Nem teljes munkaidős (havi átl.
legalább 60 munkaóra) lizikai 7 726 0

Nem teljes munkaidős (haví átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi 65 15 907 879

Havi átI. 60 munkaóránál rcividebb
munka iclő ben íbglalkoztatottak 8 l l55 0

Egyeb, állományba nem tart<lzók 3 275 48

Osszesen: 6ll 275 490 13 732

Ebból 25 év alatti és 55 ev 1-eletti l25

Ebból
Közí'<lglal-
koztatott

- tel.,1es nrunkaidős t'izikai 0 0 0

- teljes munlcaidős szellemi 0 0 0

- Irem teljes munkaidős
tlzikai

0 0 0
]

- nem teljes munkaidós
szejlemi

0 0 0

- lravonta 60 mur-rkaóránál
rövtdebb munkaidőben
tbglalkoztat<rtt

0 0 0

tjbból küllöldi (nem rnagyar állampolgárságit)
munkavállalók

6 3 08l 98

Teljesítctt munkaórák szám:r, óra

Telles munkaidőben tbgIaIkoztatott tlzikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is) ll 705

Teljes mrrnkaidőben lbglalkoztatott szeIlemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is) 68 899

Nem teljes munkaidőberi, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljeSitesére köteiezettek
teljesített munkaórát (beieértve a túlórákat is) 6 67I

Munkaszerz(ídés szerint havi átlagban 60 mrrnkaóránál rövidebb mr,rnkaidőben l'crglalkoztatottak teljesitett
n-rttnkaórái (beleértve a túlórákat is) 477

libbő1: Teljesltett 1ú]órák száma összesen 4 369

Ebből: Közfoglalkoztatottak által 1eljeSített munkaórák száma (beleértve a túrlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap lrtolsó napján (fő) 648

/lJ
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Jogviszonyok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszán-t

íő

víunkaviszonyból
szfumaző

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

2 l05

l0 700

0

879

0

244

13 928

-0

0

0

0

a b

Teljes munkaidős íizikai 77 22 |17

Teljes munkaldős szellemi 454 232 310

Nem leUes munKaloos (navl atl,
legalább 60 munkaóra) fizikai 7 Jzo

Nem teljes munkaidös (havi átl,
legalább 60 tnunkaóra) szeIlemr

65 15 907

Havi átl, 60 nunkacjránál rrividebb
munkaidóben lbglalkoztatOilak

8 l l55

Egyéb, állományba nem tartozók 14 026

Osszesen: 6ll 286 241

Ebból 25 év alatti és 55 év íel€tti

Ebböt
Közlbglal-
lioztatott

-teljes munkaidős fizikai 0 0

{eljes munkairlős szel]emi 0 0

- nem teljes munkaidős fizjkai 0 0

- nem teljes munkardós sze]lemi
0 0

_ havonta 60 munkaóránál
rovidebb munkaidőben
lbglalkoztatott 0 0

]bből külföldi (nem nragyar állampoIgárságú)
lunkavállalók 6 3 081

Telje§ítctt munkaórák száma, óra

Teljes munkaldóben lbgIalkoztatott fizikaiak teljesitett n]unkaóíál (beleertve a tú]órákat is) ll 705

Telies munkaidőben íbglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)
68 899

Nenr teljes munkarclóben, de munkaszerzódés szerint legalább 60 munkaóra tel.iesítésere kótelezettek
te]jesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 67l

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál róvidebb munkaidőben íbglalkoztatottak teljeSitett
mrrnkaórái (beleértve a túlórákat is) 477

Ebből: Teljesitett túlórák szána ósszesen 4 369

Ebbő1: KozfbglalkoZtatottak által teljesített munkaórák száma összesen (beleértve a 1úlóIákat is) 0

Munkajogi léíszánr, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő) 648

JlJ


