
Nyilvántartás i szám:2266 KészÜlt: 2018,07,1 l,

Havi munkaügyi jelentés

20l806,hónap
Központi - közalkalmazottak

Törzsszánr: 315386 Adószám; 15315386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTEZET

Buctapest

Létszám, l<ereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b

Teljes nunkaidős f'izrkai 73 l8 488 1 400

Teljes munl<aidős szelIenri 4Jb 204 343 5 990

Nem teljes munkaidős (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai 5 484 23

Nem teljes munkaidős (havi átl.
iegaIább 60 munkaóra) szellemi 57 ]3.15i 3l1

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidő ben íbglalkoztatottak 9 I 162 l

Egyéb, állományba nem tartozók I 667 79

Osszesen: 580 239 595 7 8o,7

Ebból 2,§ eV alattl es 55 eV lelettl l06

Ebbót
K<izíbglat-
koztatott

tc1_1es munkardós f'izikar 0 0 0

- rel,tes rrrunkardós szellenri 0 0 0

nem teljes munkaidós
fizikai

0 0 0

- nern teljes nrunkaidős
szelleml

0 0 0

havonta 60 mun]<aórárrál
rövidebb munkaidőiren
tbglalkoZtatott

0 0 0

Ebból ktillöldi (nem magyar állampolgárságú)
munkavállalók

0 0 0

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben foglalktlztatrrtt tlzikaiak teljesi(ett munkaórái (beleértvc a túlórákal is) l0 742

Teljes nrunkardőben fbglalkoztatott szellemieli nrunkaórái (beieértve a tú]órákat is) 64 100

Nem telJeS rnunkaidőben, de munkaszerzódés szeritrt iegaliibb 60 munkaóra teljesitéSer9 kötgiezeüek
teljeSiiett munkaórái (beleertve a túlórákat ls! 5 ]2l

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 murrkaóránál röviclebb munkatdóben foglalkoztatottak teljesitett
munliaórár (beleértve a túlórákat is) 320

Ebból: T'ei_iesitett túlórák száma össZeS9n 2 106

Ebból: Közfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi lét§ám a hónap utolsó napjan (fő) 6l0
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Jogviszorryok összesetr

Létszám, lrereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fö

t{unkaviszonyból
szérmazó

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b c

Teljes ntunkaidós íizikai 73 l8 488 i 400

Teljes munkaidős szellen-ri +Jb 204 343 5 990

Nem teues munkald0s (hrvl atl,
legalább 60 munkaóra) íizikai 5 484 23

Nem te|les munkaidós (havi átl
legalább 60 munkaóra) szellemi 57 l3 45l 314

lIavt átl. 60 munkaóránál rövidebb
nrunkaidőben fogiai kOZtatottak 9 1 },62 l

Egyéb. áIlományba nem lartozók 8 5l7 79

összesen: 580 216 445 7 807

Ebb('l 25 éV alatti és 55 ev ieletti l t)ó

-ieljes nrurrkaidös íizikai 0 0 0

Ebból
Közfbglal-
koztatott

{ei.1es munkaidós szellemi 0 0 0

- nem teijes munkardós tizikar 0 0 0

- nejn telles munkatdös szelleml
0 0 0

- havonta fjO munkaóriiná]
rdvrdebb mtrnkardóben
tbglalkoztatotl 0 0 0

Ebból külí-öldj (nem magyar állampolgársagú)
rnrrnkavállalók 0 0 0

Teljesített munkaórák szárna, óra

Teiles munkaldőlreri fbglalk<lztatofi llzlkarak teryesltett munkatlrat (beleertve a túiórákat rsl

!ejtes munkrtddben luglJlk(|zl3lotl szejIcn]lek munkJurí]l rr,aÁra a [ulorJkal l5l

la 742

ó4 i00

Nem teljes nrunkairlÓbert, de nrunkaszerzódes szerlnt legalább 60 nlunkaora íei.;esitésere kötgigzettek
[di]esitelt n]unkaórál (beieerive a túlorakat lsj 5 :)l

Munkaszerzóilés szerint havi átlagban 60 murrkaóranál rör,tclebb rnunkaiclóben íbglalkoztatoltak teliesilett
munkrurai (bclcert"e J lulU13kit lsl 320

2 106Ebbő] T9ljesitett túlórák száma ósszesen

Ebből: KöztbglalkOziatottak által tclJesitett murrkaórák szánla ósszesen (bcleertve a túlórákat ls} 0

l\{unkajogí létszánr, fő

Munkajogi létszánr a hónap uíolsó napján (íő) 6l0
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