
Nyi lvántartási szám:2266

Központi - közalkalrrrazottak

Törzsszánr: 3 l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Budapest

Lótszám, kereset és egyób munkajövedelem

Teljesitett munkaórák száma, óra

Havi munkaügyi jelentés

20190l .hónap

Adószám: l53l5386

KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszám

Io

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft
a b c

Teljes munkaidős tizikai 74 19 768 428

Teljes munkaidős szellemi 2l9 7l1 1 491

Nem teljes munkardós (havi átl.
legalabb 60 munkaóra) fizikai 6 690 l5

Nem teljes nunkaidős (havi átl
legalrbtr o0 nlunkaorr.1 szeIIemi 64 l5 2],I

8
208

Havi átl, 60 munkaóránál róvidebb
munkardő ben 1 oglalkoztatottak 9 l 258 0

Ligl,eb, állomilnyba nem tafiozók 3 564 l0

Osszesen: 605 260 202 2 l55

Ebből 25 év alattl és 55 év í'eletti I20

Ebből
Közíilglal-
koztatott

- teljes munkaidőS fiZikai 0 0 0

- telles munkaidős szellemt 0 0 0

- nem teljes munkardős
f'izikai 0 0

- nem teljes munkaidós
szellenri 0 0 0

havonta 60 munkaóránál
rövidebb n-runkaidőberr
fbglalkoZtatott

0 0 o 
-]

Ebből kúlfóldi (nem nragvar állampolgárságú)
munkavállalók 5 2 21], 25

'Ieljes nrunkaidőben íbglalkoztato(t tlzikaiak teljesitett nrr,rnkaórái (beleértve a túlórákat is) 1l920

l eiJes munkaidőbcn lbglalkoztatott szellemiek mLlnkaórál (beleértve a túlórákat is)

Nem teljeS munkaitlőben, de nlutrkaszerzőriés szerint legalább 60 munkaóra teljesitesére kötelezettek
teljesített munkaórái (beleertve a túlórákat is)

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 munkaóránál röviclebb nrunkarclőben loglalkoztatottak teljesített
munkaórái (beleértve a túlórákat is)

tbböl l el.jesrtett túIórrk szimr összesen

72712

7 076

552

3 00l

Ebből: kcrzloglaJkoztatottak által teljesitett mLlnkaórák száma (beleert,e a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fó

Munkajogi létszárn a hónap utolsó napján (tó)

0



t .N y i l vántartás i s zám :226 6

Törzsszám: 3 l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY

Ilavi rnunkaügyi jelentés

20190I .hórrap

Aclószám; l53 l5386

ORSZÁGOS KARD1OLÓGIAI INTÉZET

Jogviszonyok összesen

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állomanyi
létszám

ft

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

igyeb munl
jövedolem

1000 Ft

a b c
Teljes munkaidős í-izikai 74 l9 768 428

Tcljes munkaidős szellenri 452 219 71 l l 494

Nem te|jcs munIardos 1hlr i itl
1egalább 60 munkaóra) lizikai 6 690 l5

208
Ngm Lel.]e§ n]unkrlJos (hlvi átL
legaiább 60 mLrnkaóra) szellemi 6.t 15 2l l

Havi átl, 60 murrkaóránál fövidebb
munkaidóben foglalkoz-tatoltak 9 1 258

Egyeb. áIlományba nem tartozók 12 768

összesen: 605 269 106 ) ))q

Ebbő] 25 ev alattl és 55 év feletti 120

Ebból
Kózfoglal_
koztatott

-teljes munkaidős fi zikai 0 0 0

-telies munkardős szellemi 0 0 0

- nem teljes munkajdős tlzikai 0 0 0

l.Jes munkaldös sZel]em1
0 0 0

havonta 60 munkaórárrál
rövidebb munkaiclóben
tbglalkoztatott 0 0 0

:bból kült-óldI (ncnr magyar á l lampcll gárságú)
lunkavá1 Ial ók 5 22ll 25

Teljesítctt munkaórák száma, óra

Teljes munkaidőben 1bglalkoZtatott tlzikajak teljeSltett munkaórár (beIeertve a túlórákat iS) ll 920

Telies munkaidőben íbglalkoáatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)
7z712

Nem teljes nlunkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra telJesitésóre köte]gzettek
teljesített munkaórái (beleértve a tú|órákat is) 7 076

MunkaszerzÓdes szerint havi átlagban 60 munkaóránál roviclebb munkaiclőben loglalkoztatottak teliesitett
munkaórái (beJeertve a túlórákat is)

Ebbol l eIJesllctt túlorlk számr ()s\ZcSen

EbbŐ1: KrizÍbglalkoztatottak állal teljesit9tt munkaórák sZáma ósszesen (beleerlve a túlórákat iS)

552

3 00l

0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)

84


