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Megnevezés

Atlagos
állonrárryi
létszám

fő

Munkaviszonyból
szártnazó

összes l<ereset
l 000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft

10 380

24

774

0

20

13 373

0

0

0

0

I32

a b

Teljes nrLrnkaidős fizikai 80 26 467

1'eljcs rnunkaidós szeIleni 117 277 985

Nem tcllcs nrurtliuitlós (hlr i rtI
legalább 60 nrr"rnkaóra) f'izikai 4 58l

Nen teljes munkaidós (havi átl_
Ie3rlább 0t-t ttlttttkaota ) szeIIentt 58 lö JJó

Havi ittl, 60 munlia(lriitrál roviclebb
murrltaidóbcn lbgla lkoztatotta]i 8 l 233

Egyeb. állományba nenl tartcrzók 6 l77

Osszesen: 627 330 78 1

Ebbol ]5 ev alatti es 55 ev l'clcLtl 133

Ebbó1
Kózfbglal_
koztatott

- teljes munkaidós fizikai 0 0

- tcl.jes nrunkaidós szellemt 0 0

- nem teljes murrkajclős
1lzikai 0 0

- nem te]jes nunkaidós
szejlemi 0 0

- l]avonta 60 munka(lránál
r<ividebb munkaidóben
íbglalkOzlatott

0 0

Ebból ktilíbldi (nent magyar állarnpcrlgárságú)
munkavállalók 6 3 542

Teljes nunkaidőbel1 tbglaIkoztatott 1lzrkaiak tel.i.sitett mltnkaórái (beleértve a túlórákat ls) l3 ]l j

Teljes nunkaidőben íbglalkoztatolt szel]etnieli nlLlnliaórái (beleérlve a túlólákat is) |-
) ]7 709
I

I e+zs
Nem teIJes nrunkardóben, clc nunkaszerzóclós szerint tegalább 60 nrunkaóra te]jesitesére kótelezettek
tel,iesitett munkaórái (beleertve a lúlórákat is)

Munliaszerződés szerin1 havt átlagL]al) 60 nlLtnkaóránál rövic,lcbb nrunkaiclóben loglalkoztatotlak tcljesitelt
munkaórái (beleórtve a túlórákat is) 45l

Ebbó|: Tel]esített túlórák szánra összesen 3 687

Ebből: k<izibglalkoztatottak ájtal teljesitett nlunkaórák szán]a (beleértve a túlórákat ls) 0

unkajogi létszánr a hónap utolsó nap;án (ló)
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Megrrevezés

Átlagos
állorlányi
létszám

íő

\{urrkaviszorryból
származő

ossZes kereset
1000 Ft

Egyéb mrnl,
jövedelem

l000 Ft

a b

Teljes munkaidós t'izikai 80 26 46] 2 l75

Telles munkaidős szellemi 477 277 985 l0 380

Nel)| tcIJes ntunkaiJüs ilt.lvI itl,
legalább ó0 munkaóra) ílzikai 4 58l 24

Nem tel]9s m],rnkatdós (havt átl
iegalább 60 murikaóra) szellemi 58 l8 338 774

Havl átl, 60 munkaóránál rövldebb
munkaidőben fogIalkoztatottak 8 I 233 0

Egyéb, állományba nem tartozók l6 833 94

összesen: 627 J+ I 437 l3 447

Ebből 25 ev alatti es 55 ev i'e]etti I33

E bbó]
Közfoglal-
koztirtott

-tel jes nunkaidós íizikar 0 0 0

-1eljes mLrnkaidős szellcmi 0 0 0

- nenr tcljes rrrunkaidiis fizikai (.) 0 0

- nem tel_jes murrkaidós szellenrr
0 0 0

- hav<lnta 60 munkaóránál
rövidebb munkaiclóben
tbglalkoZtatot1 0 0 0

]bből ktilföldi (nenr magyar áIIanrp<llgárságú)
ttunkar,ál lalók 6 3 7L0 132

TeIjesített munkrrórák száma, óra
'I'eljes munkaidőben íbglalkoztatott llziliaiak teljesitett munkaórái (beleertve a túlórákat is) l3 3l5

Tcljes mLlnkaidőben foglalkoztatott szeIlenllek munkarirár (belcértve a túlórákat is)
7] 709

Nen teJ.Jes munkaidőbcrr. de nrunkaszerzőciés szeriDt legalább 60 munkaóra tcljesitósere kötelczettek
telicsitett nunkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 435

Mul]kasZerzÓdés szerrnt lravi átlagban 60 mLrnkaórárrál róvlclcbb mtrnkaidőben i'oglalkozlatottak tcliesitctt
nlunkatirái (beleértve a lúlóíákat is)

Fbb0l TeIJcsilelt tuIürck szlnrr uss/eselt

Ebből; KtizÍbglaikoztatottak áltaI teIjesitett munkaórák száma összesen (beleertve a tíllóráliat is)

45l

3 687

0

Munkajogi |étszám, fő

Munkajogi |etszánr a hónap uttlIsó napján (1ö)


