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Létszám, l<ereset és egyób munkajövedelem

Teljes nrunkaidőben tbglalkoztatOtt ílzikaiak teljesített munkaórár (beIeértve a túlorákat is)

1'eljes nlunkaitl(iberr 1-rrglalkoztatott szellernick munliaórái (belcerlve a túlórákat iS)

Ncm teljcS nrLlnkaiclóbcrr, de nrunkaszerzódéS sZerint legaiább 60 munkaóra teljesitesére kótelezettek
teljesitctt nrunkaórái (beleertl,e a tú]órákat is)

l

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fij

Munkaviszonyból
szártnazó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munl<a
jövedelerl

l000 Ft
a b c

'l'eljes munkaidős tizikai 86 29 620 l05

0

0

)4

Teljcs nrunkaidős szellenri 488 294 632 3 l6t)

Nenr teljes munkaid(js (hcvi átl,
legalább 60 nrrrnkaóra) ílzikai 4 852 (-)

Nenl reljes munkaidös (havi átl,
lega|ább 60 mr"rrrkaóra) szellenri 59 l 8 8:16 77

HaVi átl 60 munkaórátrál rór,idebb
nl unIiaid(iberr lbglalkoztatottak 9 1 569 z52

IJg,véb. állományba ncnt tartozók 8 706 i0

összescn: 616 354 225 3 (j0,1

Ebból 2-i óV i]latti es 55 eV t'eletti

I 
,---
- telies munkaidős llzikai 0 0 0

Ebbó]
Kozíbglal-
koZtarcí1

- telies mLlnkaidős szellemr 0 0 0

- ne m te).jes munliaidós
fizikai

0 0 0i

_ nen) tel]es mun!.aldös
szellerrr

0 0 0

h3Vol]ta 6U n]unkaólanal
rtiviclebb rnunkaiclőben
fbgIalkoztatott

0 0 0

Ebből kiilíi'ldi (nont nlagyar állanlpolgárságú)
mLrnkaváI]alóli

6 ) ))z l2

TeIjesített munl<aórák száma, óra

MLtrrliaszerzőtlés szerint ltavi átlagban 60 munliaóránál rtividebb rrrLrnkaidőben 1bglalkoZtstottak telJesitett
nrtlnkrúrii (beleértre,l túl\)rakc[ l5.}

Ebből] Tel.iesitett túl(lrak szárla óSszesen

Ebből: Kozfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is)

Munkajogi létszám, fő

l\,lunkqrrgl létszátn a hónap utolsö napján (t'ó}

0

0

0

0

0



Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

fij

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb mtrnka
j öveclelern

l000 Ft

a b c

'f el.jes nrunkaidós l-izikai 86 29 620 |05

1'eljes munkalclós szellenri 488 294 632 3 160

Nenl tel.jes nlunkairlős (havi áti
legalább 60 nrLrnkaóra} fizikai 4 852 0

Ncni iétjes múnkálittis (llái,lál,
Irg;illrhLl 00 ntLtnl,aórl) szclleItti

59 l8 846 77

t iai;i átl. 6ti nrurrkaórrlnál rovidcb6
rlrttrrklitiübctt íi,glilIk(,7tJlUttlk

9 1 569 252

Igl,éb, állcrnránvba nen} tafioZók 23 228 l0

()sszcsen: 646 368 717 3 60.1

Ebból 25 év alatti cs 55 év liletti l27

Ebből
Kclzlilglal-
](ozlirtott

-teljes munkaidós fizikai 0 0 0

-1e],ies nluDi(aidős szellemt 0 0 0

- nem teljes nrunkaidós fizrkai 0 0 0

- nenl tclIcs mttnkatclós szellenrt 0 0 0

róvidebb nrunkaidőben
lbglalkr.rztateitt

0 0 0

bból külíi'ldi (nenl magyaI állantpolgárságú)
lunl<ar állalók

6 3532 |

l
I

l2

'l'cljesített munlraórál< száma, óra
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Létsziint, ltereset és egyéb nlunltajövedelenr

,iit.tes 
tnttllkat.lóbe n 1ogIrlkt,zLltott irr;L;,;k ,G;i"i;;;k,,rr., in.r..n"* ir rú]oIilkll ls)

Teljes munkaiclóben foglalkOZtatott szellemiek nrunkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerzóclés szeritrt havi átlagban (l0 murrkaórltnál róviclcbb munkaidóben íoglalkoztatottak teljesitett
munkaórái (beleénve a túlórákat is)

Ebbő): 'IeIjesitett túlórák sziina ósszesen

libből: KilzibgIalkozti,trcttak áItal telJesitett nrunkaórák sziima összesen (beleértve a túlórákat is)

Nlunkajogi lótszánt, fő

76 552 ]

1\Nen] teljes nlurrkardőben, de nrunkaszerződés szerint legalább 60 nunkaóra teljesítósere kötelOzettek
tcI_icsitctt rrrunkaórái (bcIcértve a túlórákat is)

l\,1unliarogr lótszánr a hírnap utolstr nap.ján (fó)
1..._.__. ,-- --- _]

;l
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