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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Telles nrunkaidőben tbglaikoztatoit 1'izrkaiak teljesitett munkaórát (belcúrtve a túlórákat is)

Ebből: Teljesitett túlórák szán]a ösSZesen

Ebból Közloglalkoztütottak által 1elieSilet1 mLlnkaóriik SZáma (beleértve a tú](;rákat js)
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Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

íó

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1 000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l 000 Ft
a b c

Teljes munkaidős fizikai 78 24 559 482

Tel jes munkaidős szellemi 472. 256 0l l l3 313

Nem t9ljes munkaidős (havi átl.
legalább ó0 munkaóra) fizikai 5 790 0

Nem teljes munkaidós (havi átl.
lcg;labh 60 ntunkrora.) szellemi 58 l6 ,587 2t)8

Havi átl. 60 munkaóránál rovidebb
munkaidőben foglalkoztatottak 8 l 2l2 0

Egyeb, áll<lmányba nem tartozók ó 062 10

Osszesen: 62l 305 22l 14 0l3

Ebből 25 év alattr es 55 éV iéletti l32

Ebból
K<izfbglal-
koZtatOtt

tcl.jcs munkaid(is fizikai 0 0 0

- te]ies munkaidős szellemi 0 0 0

- nem teljes munkarclős
ll zika i

0 0 0

- nem te]jes munkatdős
szelleni

() 0 0

- havonta 60 nrurkaóránál
rtlvirlebb munkaidőberr
íbglalkoZtatott

0 0 0

Ebból kiilföldi (nenl magvar álIanrpolgárságú)
mr.rnkavallalók

ó 3 668 24

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes nlunkaidőben. de nrunkaszerződés szerint legalább 60 nrunkaóra tcljcSitéSére kötelezettck
teljesitett munkaórái (beleertve a tíllórákat is)

Munkaszerzőcles szerint havi átlagban 60 munkaóránai íoyiclebb nunkatdóben í<rglalkoztatottak teliesitett
munkaórat (beleelftve a túlilrákat rs)

Nlunkajogi létszán, fő

Munka.logi létszám a h(lnap utolsó napján (1'ó)
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Jogviszonyok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b c

Telles munkaidős fizikai 78 24 559 482

Tel jes murrkaidős szellenli 172 2560ll l3 3l3

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalább 60 munliaóra) fizikai 5 790 0

Nem teU9s munl(aldos (navl atl.
legalább 60 munkaóra-1 szellemi 58 l6 587 208

tlavl atl. ou munkaoranal íovldebb
munkaidőben loglalkoáatottak 8 l2l2 0

Egyéb, á1lományba nem tartozók 21 507 97

Osszesen: 67l 320 666 l4 l00

Ebből 25 eV alatti és 55 év l-eletti l32

Ebbő1
Kózíbglal-
koztatott

{eljes rnunkaidós íizikai

-teljes mr.rrrkaidős szellcrni

- nenr tel.jes munliaidős tlzikai

- ltcm tel_|es munkatrlös :zellcntt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

havonta 60 munkaóránál
rovidebb munkaidőben
foglalkoZtatott 0 0 0

3bból külíöldl (nem magyar állampoIgárságú)
lunkavál lalók 6 3745 24

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben tbgialkoztatott fizjkaiak teljesitett munkaórái (bclcertve a túlorákat is) l2 338

Tel,;es munkaiclóben lbglalkoztatott szellemrek mLtnkaorái (beleenve a tú]órákat is) "I3 288

Nem te]jcs munkaidiiben, tle munkaszerzódés szerint legalitbb 60 munkaóra teljesitésere kotelezettck
tel.iesitett nlunka(rrái (beleértve a túlórákat is) 6 l20

Munkaszerzódós szerint havi átlagban (l0 rnunkaórirná1 rovirlebb murrkarrl(iben íoglalkOztatottak 1eljesitett
ntunkaórál (beleértve a túlórákat is) 340

Ebbő1: Teljesitett túlórák szánra ossZesen 3 253

Ebből: Közíbglalkoztatottak á]tal tcljesilett nlunkaórák sziima öSSZesen (beiecfive a túlórákat is) 0

NIunkajogi lótszán, fő
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! Munkajogi letszám a hónap utolsó napján (lcit
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