
l,N y i l vántartás i szám :226 6

Központi - közalltalmazottak

Törzsszánl: 3 l5:]86

Készült: 20 l9,0 1.13.

Havi munkaügyi jelentés

20l812.hónap

Adószrárn: l 53 1 53 86

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTEZET

Budapest

Telicsített munkaórák szárn:r. ór:r

Tel.jcs mrrnkaiti(iben t-trglalkrrzlatott llzikaiak te|jesitett munkarjráj (beleertve a túlórakat is)

Tellcs nlLtnkiric,iöben tbgIalkoztatott sze]lcmie]i mLtnkaórál (beleerlve a túlórákat is)

Ncnr tei.jes murrkaidóLlen, cle mutlkttszerz(jdés szcrtnt legaliibb 60 mLulkaóra lellcsilese relcJl(\ilLll tllttnka,,rat {hclUüJl\U il IllIllldkat l\l

Munkaszerzóclés szertnl hlvt átlagball 60 nrttnliaóránit] rovrilebb rlunkaiclóben
nunkaóráj (beleórlve a tú]iirákat rs)

kötelezettek

1bglalkoZlatottak tel.]esilett

Ebbó1: Teljcsite11 túlórák szárlla összesc11

Ibból KtizÍbglalkoztalottak álta] t.].icsilelt n]Llnliaól,ik sztima ibclccrtVe a 1últiriiiat rs)

Létszám, l<ereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Atlagos
állornárryi
létszánl

fő

N,lunkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jöveclelem

l 000 Ft

_-- a ,_,_
1 999

l5 842

---;
l ]59

-= u,

694

l9 830

0

0

a

0

a b

Telles nrurrkaiiiős 1)zika j 72 l8l93

Tel.1es rrrunkaidős szcllemr .15 ] 227 995
Nenr teljes nLrnliardős (havi át]
legalább ó0 rnurrkaóra) flzikat 6 680

Ncn] lellcS n]unliald(is (hirvl átl,
legrIaLlh o0 tttttttkurrrl.) szeIlclt,tl 63 l5218

Havi átl, ó0 munkaóránál rrivid
m unkaitióben ib g ja 

I kOzlatottali l0 l 400

Egy,eb. állománvba nem tartozi)k 3 92l

összesen: 602 26] 1o7

Elrból ]5 cv alatti es ,55 ev liIelLr II7

Ebbó1
Kdzítlglal-
kOZlatotl

- tel;cs nrlrnkaid[is 1izikai 0 0

- telies nrLlnkaldós szellemi 0 0

- nem tcljes nlurrliajilős
lizikai 0 0

- nem teljes nlunkaiclős
szc]] enlt 0 0

lralorrla 60 rnunkaóránlti
rtivtdebb munkaidóben
íbg]alkOZtatott

t) 0

Ebból ktil í'öldi ( nenr nragt,ar ál lanrpo l gárságir )

munkar,állalók 0 0

Munkajogi létszám, fő

N,lunkalogr lótszánr a l-rónap utoJs(r nap.ján (tó)

390

639

/1



N; i l várrtartási szánt:2266

Törzsszárn: 3l5386

GO,fTSEGEN GYÖRCY ORSZÁGOS

Jogvi szorryok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Havi munkaügyi jelentés

201,812 ,hónap

Adószám; l53l5386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

Készült: 20l9.01.13

Megtrevezés

Átlagos
állonrányi
létszám

fő

Virnkaviszorry ból
származó

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munl
jövedelern

1000 Ft

a b c
Tel.jcs nlunkaidős I'izikai 72 l8 l93 l 999

'l-clles murrkaid(is szellemi 45l 227 99,\ l 5 8.12

t\en] telles n]unKajdos (havl a

Jegalább 6() munkaóra) ílzikal 6 680 6ll

N(l]) tcIl(,s nllInkllLj,i) (hi]\ l lll,
Icgalább 60 munka<]ra) sze]lenti 63 1_52l8 l l59

68
Hir\,i atl, b() mttirkaórátlál róvrtiebb
nLtnkaitlóbcn ii)gial koZtatottak l0 l 400

Egyeb, ál lilrlánl ba ncm tarttrzók
l 3 37_s ó94

összesen: 602 276 86 ] l9 830

Irbból ]5 ev alattj is 55 ev l-e]etti 1)7

!bbó]
Kozlilglal-
kOZlLilott

-teljes nLrnkaiclős fi zika; 0 0 0

-tel jes nrLrrrkaidós szellemi 0 0 0

- nem toljes rnunkarclós f'izlkar

- ncnl 1e].les rnurrkaiciős szellii

0

0

0

0

0

0

navOnta ó0 nlunkaóriinál
rtividcbb munkaidiihen
litglel kozratott 0 0 0

]bból kullöldi (ncnl
tunkar,ál lal ilk

eljesített munkaó

maevar áIlanlpcrlgárs|igú)

rák szrima, óra

0 0 0

Te|les munkcirloben tbglrlkozratun fizrkarak teljesrteh rntrnlro,u, (beleértve a lülórákat ls)

Teljes rnunkaidőben fbglalkoaatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórakat is)

Nenl tc]-ies rr;unkaitlóben, de murrklszetz(iclés szcrin1 icgaiiibb 60 nlunkaóra tel.jesitéserc kötelezettek
tcljesirctt nlunlta(rrái (belecrtve a túlirrákat is)

Munkaszcrzódcls szerint hal'j átlagban (l0 nunkaciránál íö\,tdebb rnunkaiclóbcrr tirglallioztakrttrk lcI]csItc1;
nrurrkaórái (belOérlvc a túlórákat ls)

]rbb('i'fellesitett túlóráli szánla osszesen

EbbÖl KÓZtbglalkoztatottak álttl tcLjesitct1 nlurlkaóritk szán-]a ósszcsen (beieeltve a túlórákat is)

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi ]elszám a hónap utolsó napján (ld.; 639


