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Havi munkaügyi jelentés

202002,hőnap
Központi - közalkalmazottak

Törzsszátn 315386 Adószám:15315386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Budapest

Létszám, kereset és eryéb munkajövedelem

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
szánmaző

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b c

'feljes munkardős tiziltai 83 27 646 382

Teljes n-rur-rkaidős szel lenli 475 z79 6],I l 866

Nem tcljcs nlunkaidós (havi áti
legalább 60 rnunkaóra) lizikai 4 68,7 0

Nenr teljes ntunkaiiliis (havi átl
legalább 60 rr-runkaóra) szellcrnr 59 l8 632 l87

Havi átl, 60 murrkaóránál rövidebb
llunkaidőben íilglaIkclztatottak l0 l 6]1 0

Egyéb. á1lonránl,ba ne]]} tartozók l 98,1 l0

összesen: 63l ]30 231 2 145

Ebből 25 év alatti és 55 er, 1életti l]0

Ebből
KözlogJal-
koztatott

- teljes nlunkaidős í'izlkar 0 0 0

- tcl.jes mr"Lnkaid(js szellerlli 0 0 0

nenr tel.jcs tnunkaidős
1lzikai

0 0 0

- rleln teljes murrkaiclős
szcllemi

0 0 0

- lravollta ó0 rnurrkacrrálrál
rtiviclebb rlrrnkaidőben
logIal](()Ztatott

0 0 0

Ebb(jl kúllbldi (nel]] n]as\aI állarlpol3ársagú)
munkavállalók

6 3 553 21

Teljesített munkaórák száma, óra

'reljes munkaidőberi lbglalkoztatott 1lzrkarak teljesitett rnunkaórát (beleértve a túl(lrákat is) 12 201

Teljes munkaidőben 1oglalkoztatott szellenriek munl<aórái (Lreleértle a túlórákat is) ,] 1293

Nem teljes rnunkaiclőben. de munkaszerződés szerint legalább 60 tlunkaóra teljesítésórf kaitelezettek
teljesitett rrlunka(lrái (lreleél-|i,e a túlórilkat is) 6 0l2

Murrkaszerzőclés szetir-tt havi átlagban 60 rrrurrkaóránál rövrdebb nrutlkaidtj,berr íoglall<oztatottak tel]esitett
rnr,tnkaórái (beleértve a tulórákat is) .150

Ebből: Te1_1esitett túl(l,ák száma összeserl 3 l00

Ebbiil: Köztbglalkoztatottak által teljcsített murrkaórák szárna (beleérlve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munklljogi letszám a hónap utrrlsó nap.ján (íö) 660
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Nyi lvántanás i szim:2266

Törzsszám: 3l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Jogviszonyok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkaiövedelem

Teljesített munkaórák száma, óra

Havi munkaügyi jelentés

202002 .hónap

Adószám: l53l5386

KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Készült: 2020.03,1l.

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

ft

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munl
jövedelem

1000 Ft

a b c
Teljes rlunkaicliis í'izikai 83 27 646 ]82

'I-eljcs rnunl<ardós szcllern i 475 2,79 6II l 866

L\em telJes 1nunkatdós (havl átl
legalább 60 nrurlkaóra) tlzikar 1 68] 0

Ne m teI.]es rnlu]kalclóS (havl át],
le9,:rll|,lr r.Q nttttlkltúrl) szelIcIttt 59 l8 632 l87

Havt atl, 60 munkaóránál rör,idebb
nlunkaiilőben foglalkOZtatottak l0 1 611 0

Eg;,éb. áIIonránl,ba nem tartozók 1.5 06l 35

összesen: 63l 343 3l l 2 4,70

ELrből 25 év alirtti és 55 év télettr l30

Ebbői
Köztrrglal-
koztatott

-te1.1es munkaidős fizikai i) 0 0

-teljes nruIrkaidós szcllenti 0 0 0

- nenl telJes nrunkaidős ílzlkai 0 c) 0

- nem telIeS ]1]unkaldós SZcllellll
0 0 0

r öviclebb rnrurkaidőben
fbglalkoZtatolt 0 0 0

jbbő1 kúIí'öldi (nenl nlagvar áJ larnpoI gárságú)
rlurrkar,ál lalók 6 3 689 27

Teljes munkaiclŐbeIl itlglalkcrztatolt tizi]<aiak tcljesitctt nlrulkaórái (beleértve a túlólákat rs) 12 201

Telles rnunkaidőben foglalkc)7tatott szellenlick ntun]<aórái (be]eértve a túlórákat is)
71 293

Nerl teljes nrunkardóben. de munkaszerződéS SZernlt lcealább 60 rrrunkaóra teljesitésere kötelczettek
tcllesitett nrurrkaórái (beleértr,e a trjr]órákat is) 6 012

MunkaszcrztiJesszcttnl ltattátIashanoUttlutrl<aorjnaI r,,riJcbLlrlrunk;rJ.ihen tbsIaIkoztrlurtaklc|]csllctt
rlurrkacjrái (be]eórtve a tillórákat is)

Ll,Llúl: l eljc:rtett tulolik szima u\s./esel)

FLllrt;I Kozli,-|alk()7liltottak ilItxl teIJc5ltelt rnuttka,,rltk .zjtnl osrueSctltl,cleettrc 
" 

,u|,,rak*r,

450

,] l00

0

Munkajogi létszám, fő

Níunka.j<lgi létszárn a hónap utoJsó napján (tit,1


