
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 
adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Átlagos 
állományi 

létszám (fő)

Munkaviszonyból 
származó összes 

kereset                    
(ezer Ft)

fizikai 
foglalkozásúak 37 13 532
szellemi 
foglalkozásúak 82 48 857
fizikai 
foglalkozásúak
szellemi 
foglalkozásúak 3 1 257

4 136

122 67 782

III. Gazdálkodási adatok
2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak
nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben 
foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebből teljesített túlórák száma összesen

Összesen

Megnevezés

Teljesített munkaórák száma, óra

Megnevezés

Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat 
is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljesítésére 
kötelezettek teljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Megnevezés

Teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló

Nem teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló (havi átlagban 
legalább 60 munkaóra teljesítés)

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 
munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak 
(egyszeri, eseti megbízással munkát végzők nélkül)

Egyéb, állományba nem tartozó munkavállalók
A szervezet tevékenységében részt vevők 
összesen



Egyéb alkalmazottak költségtérítése (eFt)

Egyéb alkalmazottak (fő)
Foglalkoztatottak illetménye (eFt)
Vezetők alapilletménye (eFt)
Egyéb alkalmazottak illetménye (eFt)
Költségtérítés (eFt)
Vezetők költségtérítése (eFt)

Foglalkoztatottak létszáma (fő)
Vezetők létszáma (fő)



14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai 

Egyéb 
munkajövedelem 

(ezer Ft)

2 065

4 835

72

119

7 091

Munkaórák száma

15 644

34 287

875

467

51 273

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira 
vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak

Mennyiség



122
5

117
40 092
6 889

33 203
2 219

252
1 967


