KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

Az adatszolgáltatás a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)
8. § (2) bekezdése alapján kötelező.

Nyilvántartási szám:

2241

ÉVES MUNKAÜGYI JELENTÉS
2013
Az adatszolgáltatás statisztikai célra történik.
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése,
valamint a késedelmes adatszolgáltatás közigazgatási
hatósági, szabálysértési
eljárást von maga után.

Adatszolgáltatók: a megfigyelésbe bevont gazdasági
szervezetek

Az adatszolgáltatás a Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló Korm. rendelet
alapján történik, figyelemmel a 295/2008/EK, 2009/251/EK, 2009/250/EK, 192/2009/EK, 1893/2006/EK, 177/2008/EK,
1670/2003/EK, 1669/2003/EK, 1668/2003/EK, 1618/1999/EK, 1614/2002/EK és a 275/2010/EU rendeletekre.

Törzsszám:
Neve:
Címe:

11265832

Statisztikai főtevékenység:

Megye:

3600

16

Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen működő Részvénytársaság
5000

Szolnok,Kossuth Lajos út 5.

Beérkezési határidő:
Beküldés módja:

2014.03.31

a KSH ELEKTRA rendszerén keresztül -

http://elektra.ksh.hu

Kapcsolat: az adatszolgáltató székhelye szerint illetékes KSH szervezeti egysége
A kitöltéssel és adattovábbítással kapcsolatos kérdéseit az alábbi telefonszámon vagy e-mail címen teheti fel:
KSH-ELEKTRA ügyfélszolgálat telefonszáma: 80/200-766
elérése a honlapon:

http://elektra.ksh.hu

A kérdőívet jóváhagyó vezető adatai
neve

beosztása

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

A kitöltők adatai
neve

telefonszáma

faxszáma

e-mail címe

Megjegyzés

A kérdőív kitöltésére fordított idő:

perc
Köszönjük az együttműködésüket!

Bizonylatszám: 3055410-1

1 . oldal

2014.05.13. 13:06

M MUNKAÜGYI ADATOK
M/1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem
Az M/1.-M/2. és/vagy M/3.-M/4. táblák kitölthetségére vonatkozó elfeltétel:
igen (1) - nem (0)

A 2013. év bármely idszakában a vállalkozás volt-e KATA adóalany?

0

Ha a válasz Igen,
igen (1) - nem (0)

Az adott év teljes mködési periodusában KATA-s volt-e a szervezet?
Ha a válasz Igen, tovább az M/3.-M/4. táblázathoz

(Amennyiben székhelyén kívül máshol is van telepe, akkor ezeket az adatokat
területileg részletezve is jelenteni kell az M/1.1. a adatlapon a a mezgazdaság,
vad- és erdgazdálkodás, halászat ftevékenység szervezetek kivételével)!

Megnevezés

Telepi adatlapok száma:

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

9 db

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

916

2 088 325

97 139

02

163

369 915

17 340

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útumtatót.

03

23

28 864

2 393

Munkaszerzdés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidben foglalkoztatottak
(pl.: takarítás napi két óra elfoglaltsággal)

04

1

442

106

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

Technikai összesen (01+..+08)

09

11 609
940

2 129 240

99 638

2 043

4 628 395

216 616

M/2. Teljesített munkaórák száma

Sorazonosító

Megnevezés

Alkalmazásban állók és munkaszerződés szerint havi 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak összesen

Bizonylatszám: 3055410-1

2 . oldal

01

Összes teljesített
munkaóra

Ebből: túlóra

a

b

1 678 498

39 409
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

15
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Nyiregyháza nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

315

673 658

33 399

02

35

67 955

3 738

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

03

8

11 143

842

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

1

442

106

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

Technikai összesen (01+..+08)

Bizonylatszám: 3055410-1

09

3 . oldal

744
324

685 987

34 347

683

1 439 929

72 432
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

19
Veszprém megye Veszprém nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

01

03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Bizonylatszám: 3055410-1

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

1

1 378

106

1

1 378

106

2

2 756

212

02

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

Technikai összesen (01+..+08)

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

09

4 . oldal
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

10
Heves megye Eger nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

b

c

19

41 592

2 042

02

3

5 229

318

19

41 592

2 042

41

88 413

4 402

03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Bizonylatszám: 3055410-1

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

01

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

Technikai összesen (01+..+08)

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

09

5 . oldal
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

06
Csongrád megye Szeged,Hódmezővásárhely nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

b

c

02
03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Bizonylatszám: 3055410-1

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

01

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

Technikai összesen (01+..+08)

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

09

6 . oldal

1

1 608

106

720
1

2 328

106

2

4 656

212
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

09
Hajdú-Bihar megye Debrecen nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

81

174 665

8 549

02

11

22 933

1 211

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

03

2

2 858

212

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

Technikai összesen (01+..+08)

Bizonylatszám: 3055410-1

09

7 . oldal

384
83

177 907

8 761

177

378 747

18 733
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

25
Debrecen

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

b

c

33

74 345

3 500

02

13

26 080

1 361

03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Bizonylatszám: 3055410-1

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

01

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

Technikai összesen (01+..+08)

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

09

8 . oldal

954
33

75 299

3 500

79

176 678

8 361
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

16
Jász-Nagykun-Szolnok megye Szolnok nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

385

844 339

40 849

02

55

101 842

5 798

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

03

10

10 797

999

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

Technikai összesen (01+..+08)

Bizonylatszám: 3055410-1

09

9 . oldal

809
395

855 945

41 848

845

1 813 732

89 494
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

37
Szolnok

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

01

77

268 784

8 200

02

46

145 876

4 914

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

03

2

2 458

234

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Ebből (01-ből): nők

Technikai összesen (01+..+08)

09

Bizonylatszám: 3055410-1
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7 998
79

279 240

8 434

204

704 356

21 782
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M/1.1. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem (Területi adatok)
A kizárólag az M/1. és M/2. táblát közl cégek esetében kérjük kitölteni!
Amennyiben a székhelyén kívül máshol nincs telepe, akkor ezt a lapot nem kell kitölteni!Az M/1.1. adatlapot az
adatszolgáltatónak csak 1-nél több telepe esetén kell területileg is részletezve kitölteni!
Ha a megye, megyei jogú város területén több telepe is mködik, úgy azoknak az adatait közigazgatási egységnek (megye,
megyei jogú város) megfelelen össze kell vonni.
A megyei adatok mindig a megyei jogú városokban lev telepek adatai nélkül értendk, a megyei jogú városokban lev telepekrl
külön területi lapot kell kitölteni.
A területi részletezéshez "fejezet hozzáadás" segítségével lehet további M/1.1 adatlapo(ka)t hozzáadni a kérdívhez.

megye/település kód:
Területi egység megnevezése:

Megnevezés

13
Pest megye Érd nélkül

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

01

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

5

9 564

494

5

9 564

494

10

19 128

988

02

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útmutatót.

03

Munkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06) *

07

Ebből (07-ből): nem magyar állampolgárságú
munkavállalók

08

Technikai összesen (01+..+08)

09

Bizonylatszám: 3055410-1

11 . oldal
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KATA adóalany vállalkozások számára
M/3. Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem
A KATA adóalanyiság hónapjainak száma:

Ezt a táblát a 2012. évi CXLVII. törvény (Katv.), alá bejelentkezett vállalkozások töltik ki. A táblát akkor is kérjük kitölteni, ha
a szervezet csak az év egyrészében volt KATA adóalany. A nem a Katv. hatálya alá tartozás idszakára az M/1. táblát is
kérjük kitölteni. A közterhek (a munkavállalói és a munkáltatói egyaránt) tételes adóval történ kiváltása a kereseti adat
nettó módon történ jelentését teszi lehetvé. Kérjük tehát ezt az összeget jelenteni a megfelel állománycsoportnál.

A KATA-s és a nem KATA-s idszakra külön kell kiszámítani az éves átlagos létszámot, vagyis nem a KATA-s és a
nem KATA-s mködési idszakokkal kell osztani (külön-külön), hanem fszabály szerint a naptári hónapok számával
(tehát 12-vel), függetlenül attól, hogy az év egészében mködött-e a cég.
Ld. útmutató 4. oldal!

Megnevezés

Átlagos állományi
Sorazolétszám, fő
nosító
a

Teljes munkaidőben alkalmazásban állók
Ebből (01-ből): nők

Összes bruttó
kereset
1 000 Ft

Egyéb bruttó
munkajövedelem
1 000 Ft

b

c

Összes teljesített
munkaóra

Ebből: túlóra

a

b

01
02

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint
havi átlagban legalább 60 munkaórában foglalkoztatottak
összesen ld. útumtatót.

03

Munkaszerzdés szerint havi átlagban 60 munkaóránál
rövidebb munkaidben foglalkoztatottak
(pl.: takarítás napi két óra elfoglaltsággal)

04

Egyéb foglalkoztatottak

05

Állományba nem tartozók

06

A szervezet tevékenységében részt vevők együtt
(01+03+04+05+06)

07

Technikai összesen (01+..+07)

99

M/4. Teljesített munkaórák száma

Sorazonosító

Megnevezés

Alkalmazásban állók és munkaszerződés szerint havi 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak összesen

Bizonylatszám: 3055410-1

12 . oldal
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