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GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Budapest

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

Készült: 2018,06.08.

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b c

Teljes munkaidős fizikai 74 18 299 897

Teljes munkaidős szellemi 434 202 294 5 549

Nem teljes munkaidös (havi átI.
legalább 60 munkaóra) fizikai 6 786 31

Nem teljes munkaidős (havi átl
tegalább 60 munkaOra; szelleÁi 57 13 962 251

Havi átl. 60 munkaóránál rovidebb
munkaidő ben foglalkoztatottak 8 1 078 4

Egyéb, állományba nem tartozók l 894 l 817

összesen: 579 lJó JtJ 8 555

Ebból 25 év alatti es 55 év t-elettr l05

Ebből
Kóztbglal-
koztatott

- tel.;es munkaidós í'izrkai 0 0 0

- tel.jes munkaitlős szellemi 0 0 0

- nen,] ieijes nlLtrrkarilós
flzikar 0 0 0

- nem teljes munkaiclős
szellemi 0 0 0

- havonta 60 trrunkaórárrál
röviciebb rnunkaidőben
íbglaIkoztatott

0 0 0

Ebból kiiliöldi (nem magyar allampcllgilrságú)
munkavállalók _) l 433 25

Teljes munkaidóben tbglalkoztat<ltt tlzikaiak tel.ieSített munkaórái (beleértve a túlórákat rs) ll 345

Teljes munkaidőben loglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleertve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidÖben, de munkaszerzőclés szerint Jegalább 60 munkaóra teljcsitésére kötelezettek
teljesített munkaórái (beleertve a túlórákat is)

MunkaszerzÖdés szerln1 havi átlagban 60 munkaóránál rövrclebb nrunkatdóben foglalkoZtatotlak tel.]eSitett
munkaórái (beleérlve a túlórákat is)

Fbböl 1'e1.Ieslletl lúlurak szantr ()_§SZesen

Ebből: Kdzíbglalkoztatottak áhaI tc]jesitett munt-r.t ,r.r. (belcertve a tirlórákat is')

68 061

5 996

306

2 60l

0

tr{unkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utcrlscr napján (tii)
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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állomáLnyi
létszám

fő

wunkaviszonvból
szarmazo

osszes kereset
l000 Ft

gyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b c
Teljes munkaidős fizikai 74 18 299 897

Teljes munkaidős szellemi 434 2o2 294 5 549

Nem teljes munkaidős (havi átl,
legalább 60 munkaóra) lrzikai 6 786 3l

Nem teljes munkaidős (havi átl.
legalább 60 munkaóra_; szetlemi 57 |3 962 257

Havl atl. óu munkaoránál rövldebb
munkaidőben fo glalkoztatottak 8 l 078 4

Egyéb, állományba nem tartozók 11 l24 l 8]7

összesenl 579 217 543 8 555

Ebbő] 25 éV alatti és 55 ev 1'e]etti l05

Ebbói
KözlbgIal-
koztatott

-tei.;es nrunkaidós fizrkar 0 0 0

-teljes munkaldős szellemt 0 0 0

- nem teljes munkaidős fizikai 0 0 tl

nem teljes munkaidős sze.llerni
0 0 0

navonta 60 munkaóránál
rövidebb munkaidóben
foglalkoztatott 0 0 0

Ebből kulfoldi (nem magyar állampolgárságú)
munkavállalók J l 433 25

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidóben f'oglalkoztat<ltt fizrkalak te]jesltett mulkaóIál (beleertve a túlórákat js)
1l 345

Teljes munkaidóberr íbglalkoztatott szeilemrek munkaórai (beleén,c a tú]óraliat is)
68 06]

Nem teIJeS munkaldóben. de munkaszerződés szerillt legalább 60 nrunkaóra teljesitésere kótelezettek
íel]esitett munkaórál (bcleenve a tulórákat is) 5 996

MunkaSZerzÓdés szerint havi átlagban 60 munkaóránál roviclebb munkartlőben loglalkoztatottak telIesitett
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebbúi l elJesitelt túlölak számc összesen

Ebból: KdztbgJalk<,rztatottak által tcljesitett nrunkaórák sZáma ósSZeSen (beleertve a túlórákat is)

306

2 601

0

l\,íunkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napjáü (fó)


