
Nyilvántartás i szám:2266

Központi - közalkalrrrazottak

Törzsszátrr: 3 l5386

GOTTSEGEN GYÖRCY ORSZÁGOS

Budapest

Létszám, kereset és egyób munkajövedelem

Havi munlraügyi jelentés

201902 .hőnap

Adószám: l5315386

KARDIOLÓGIAI INTÉZET
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Teljes munkaidős fizikai 73 19 439

Teljes mr"rnkaidős szellenri 454 226 227

Nem teljes munkaidős (havi átl
Iegalább 60 murrkaóra) tizrkar 6 73l

Ncttt tel.;es ntunkriLIös lhrr r ltI
legalább (;0 munkaóra) szellemj 63 l5 ,s57

Flavi átl, 60 munliaóránál rövrclebb
m unkaidőben íbglalkoztatottak 8 1 249

Egyeb. állományba ncm taftoza)k 3 522

összesen: 604 266 725

Ebből 25 év alatti és 55 év í'eletti ],21

Ebból
Kózlbglal-
koztatott

- teljes munkaidős t'izikai 0 0

1el.;es munltaidős szellemr 0 0

- nem teljes munkaidős
tlzikai 0 0

- nem teljes munkaidrjs
szellemi 0 0

havonta 60 ntunkaóránál
rövidebb munkaidóben
1bglalkoZtatott

0 C)

Ebból kiill'öldi (nem magyar állampolgárságú)
murrkavá]laIók 5 2 447

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidóben íbglalkoztatott 1lzrkaiak teljesitett nrunkaórái (beleertVe a túlólákat is) 10 864

Teljcs munkardóben lbglalkoztatott szellemlek munkaórár (beleértve a túlórákat is) 67 974

N9m teljes nunkaiclŐben, de munkaszerződéS szerint legalább 60 murrkaóra tcliesitésére kótelezettek
telJesitett munkaórát (beIeértve a túlórákat rs) 6 336

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 munka(lránáI róvrrjebb munkaidőben foglalkoZJatottak 1el.jeSitett
munkaórái (beleórtve a túlórákat is) 474

Ebbó]. Teljesitett tú]órák száma összesen ) l+,

Ebbő1: Közfbglalkoztatottak által telJesítctt murrkaórák száma (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munka.logi létszám a lrónap utolsó napján (íő) 64l
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Létszám, kereset és egyéb munkajövedel€m

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszánr

fő

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

;gyeb munll
jövedelern

l000 Ft

a b

Tel,jes munkaidős tizikai 73 l9 439 446

Teljes nunkaldós szellemt 451 226 221 3 344

Nem te|les murtkardos 1ltrr l rtl
legalább 60 munkaóra) fizikai 6 73l l5

Nen] telJes munkaidós (havl átl
legalább 60 munkaóra) szellenri öJ l5 557 2I6

Havl átl 60 mtrnkaóránál rövidebb
mun kaidóben foglalkoztatottak 8 I 219 0

Egyeb, állományba nen-] tartozók 12939 l6

0sszesen: 604 276 I42 4 037

Ebből 25 éV alatti és 55 év í-gtetti 12l

Ebból
Kcizfoglal-
koztatott

-teljes nrunkaiclós fizikai 0 0 0

-teljes munkardós szellcmi 0 0 0

- nem teljes munkaidős fizikai 0 0 0

tlem teljes munkatdős szellemi
0 0 0

havonta 60 munkaóránál
rövldebb munkaiclőben
íOglalkoztat0tt 0 0 0

]bból küllöldi (nem nragyar állampolgárságú)
nunkavállalók ) 2 447 27

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben íbglalkoztatr,rtt 1'izikaiak tellesitett munkaórái (beleertve a túlórákat js)
10 864

Telles munkaidőben íbglalkoztatott szellemlek munkaórái (beleértve a túlórákat is)
67 974

Nem teljes munlcrilóben. rle ntunLaszerzöJc5 §zerInl Iegilllbh h(J ntttnkaórr tellesltesere k,,rel"."rrek
tcljesitett nrunkaórát (beleértve a túlórákat is) 6 336

MunkaszerzÖrles szerittt ltlr i átlJgban bU tnttrrkrótlnaI rrrl rrlehb tnttttkot.löben itrglall,t,zt:ri-,rtak reljesrrcrt
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

Ebbúl, TeI]esltett lulorak slima össZesen

Ebből: Közloglalkoztatottak által teljesített munkaórák SZáma öSsZesen (beleertve a túlórákat iS)

471

3 243

0

Munkajogi létszfnr, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)


