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Havi munl<aiigyi je lentés

20l809 .hónap
Központi - közalkalmazottak

Törzsszárrrl 315386 Adószám: 15315386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁCOS KARDIOLÓGIAl INTEZET

Budapest

Létszám, l<ereset és egyéb nrunlrajövedelem

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fo

Mturkaviszonyból
származó

összes liereset
l000 Ft

E,gyéb munlta
jövedelern

l000 Ft
a b c

Teljes munkaidös fizikai 71 19 2,70 9l6

TeIjes munkaidós szellemi 445 2l0 l59 8 322

Nem teljes munkaidös (havi átl.
legalább 60 murrkaóra) íizikai 6 684 23

Nem teljes munkaidós (havi átl
JegaIább 60 murrkaóra.) szellenri 59 l4 5.14 114

Havi átl- 60 murrklóránál rovidebb
munltaidőberr tbgla l koztatottak 8 l 4l6 0

Egyéb, áltományba nem tartozók l9l3 ,1,15

Osszesen: 592 247 986 l0 450

Ebbói 25 éV alatti és 55 eV t-elettl ll5

Ebból
KözlbglaI-
koztatott

- teljes nrunkaidős l'izikai 0 0 0

- teljes munkaidós sze]lenri 0 0 0

- nen-} teues munkaldós
ílzikai

0 0 0

- nen teljes nrunkaiclós
szellemi

0 0 0

_ havonta 60 munkaóránál
r<ividcbb nrurrkaiclóben
íbglalkOZtatott

0 0 0

EbbőI kült'óldi (nem nragyar állanrpolgárságú)
munkavállalók

0 0 0

Teljesített munkirórrik sziima, óra

Munkajogi létszám, fő

---T ,

I 
Munkajogi létszám a hönap utolsó napján (iö) 622

2 t3

Teljes munkaidóben tbglaIkoztatolt íjzikaiak teIjesitett mltnkaórái (beleértve a túlórákat is.)
ll l86

Telles nruokaidöberr íbglalltoztatott szellemieli munliaórái (beleertve a túlólákat is) 65 980

Nem teljes nunkarclŐberr, cle nlunkaszerzódéS szeril]t legalább 60 nlunkaóra teljesitcsére kótelezettek
teIjesitett munkaórái (beleertve a túlórákat is) 6 l4_]

]\4r-rnkaszerzóciés szerint havi át]agban 60 munkaóránál róvidebb munkaiclóbcn tbglalkoztatottak teIjesitett
munltaórái (bcleértve a túlórákat ls) 379

Ebból: Teliesítetl túlórák szánra össz9se[) 2 848

Ebből: Közlclglalkoztatottak által teljesitett ntttnliaórák szánla (beleófivc a tútórákat is) 0
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Jogviszonyok összesen

l,étsziim, lrereset és egyéb munl<ajövedelent

Megnevezés

Átlagos
állomárryi
létszán-t

fő

ü unkaviszoriy ból
származő

összes kereset
l000 Ft

)gyéb munlia
jövecielem

l000 Ft

a b

'l'eljes munkaiclős t'izikai 74 19 270 9l6

1'elles munltaidős szellemi 145 2l0 l 59 8 322

Nem telles nlLtnkrr.lós (ltlvi iti
legalább 60 munkaóra) fizikai 6 684 23

Nem teljes nrunkaidós (havi átl,
legalább 60 munkaóra) szellemi

59 l4 544

Havi átl. 60 munkaóránál rövidebb
munkaidőben fo glalkoaatottak

8 l 4l6 0

Egyéb, állományba nem tartozók l0 4ll 445

Osszesen; 592 256 484 l0 450

Ebból 25 éV alatti éS 55 éV íeletti l l5

Ebből
Közloglal-
koztatott

teljes nrunkaidős íizikai 0 0 0

-teljes nrrrnkaidós szellemi 0 0 0

- nem tel,|es munkaiclós llzikai 0 0 0

- nem te!eS mlmkaloos szellem1 0 0 0

- havonta 60 nurrl<aórán
rövitlebb munkaidőben
fbglalkoZtalott

0 0 ()

]bból külflöldi (ncm nragyar állanpolgárságú)
nurrkar,állalók

0 0 0

Munkajogi létszánt, fő

l-

] Nlunt<ajogi létsánr a hónap ulolsó napján (lö) 622

313

TeIjcsítctt munkaórák szrima, óra

Teljes munliaidőben lbglalkoztatott fizikaiak teljesitett munltaórái (beleertve a tűlórákat is) ll l86

Teljes munkaidóberr tbglalkoztalott szcllenriek munkaórái (beleertvc a túlórál(at is) ó5 98t)

Nenr te|jes munkaldőben, dc mLtnkaszerzőtlés szerint legalább 60 nrrrnkaóra teljesítésére kötelezettek
tcljcsitett munkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 1,13

Munkaszerzőrlés szerirrt havi átlagban 60 nrunkaóránál rövidebb munkaidóben íbglalliozlatottak í9liesitett
murrkaórái (beleértve a túlórákat is) 379

Ebből; TelJesitett túlóriik száma ósszeSen
2 848

Ebból: Közlbglalkoztatottak aillal teljesitett nrunkaórák SZlln)a óssZesen (bclccfive a tülórákat is) 0


