
Nyi lvántartás i szám:226 6

Központi - közalkalmazottak

Törzsszám: 3l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Budapest

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Teljcsített munkaórák száma, óra

Mrrnkajogi létszám, fő

Havi munlraügyi jelentés

201907 .hőnap

Adószám: 153l5386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

Készült: 20l9,08.09,

Megnevezés

Atlagos
állományi
létszíttn

fö

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb rr-runl<a

jövedelern

l000 Ft
a b c

Teljes munkaidős flzikai 76 22 690 2 290
Teljes munkaidős szellemi 467 257 980 11 793
Nem teIjes ntunklrrlös (har i átr
legalább ó0 munkaóra) lizikar 5 7l9 0

Nem teljes munkaiűilhavr átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi 62 l6 0ll ) I75
Havi átl. 60 munkaórri,nát ro,viaebb
munkaidő ben foglalkoztatottak 8 l l09 0

Egyéb, álIományba nem taítozók
5 300 54

összcsen: 6l8 303 809 15 .] 12

Ebből 25 év alatti és 55 ev l-elelti l33

Ebből
Kozfoglal-
koztatott

- te|jes nrunkaidós l-izikai 0 0 0

- teljes nrun]iaidős szelleni 0 0 0

- nem teljes munltaidós
tlzikai 0 0 0

- nem teijes munkaldós
sze]jenri 0 0 0

- havonta 60 munkaóránal
rövidebb munkaidőben
foglalkoztatott 0 0 0

Ebbol kLrl l'ülrli (ncm l|]3g) lr iI lrmprrlgársagu t
mLtnkavállalók 5 J J+J 84

Tel.;es nrunkaidőben lbglal]ioztalott ílzikaiak teljesítctt n]].lnkaórál (beleérlvc a túlórákat is) ll 070

Iogla]lioztatott sze]]cnrje]t nrunkaórái (beleértve. a túlórákat is) 67 927

Nem tcljes munkaidóben, de nunkaszerzőclés szerint Iegalább 60 nrunkaóra teljesiteséíe kötelezettektel.jesíretl munkaórár (beleértve a 1úlórákat is)

Mun]<aszerződés szerint lravi átlagban 60 nlunkaóráná] rtiviclebb nunkiricltjben tbglalkoztatottak tcljesitettnlunkaórái (beleértve a túlóíákat is)

Ebbűl l'el.icsitetl túlúrák szinta üsszescn

6 164

32l

42]1

Nozioglalkoztatottak által teIj9sitctt munkaórák szánra (beleertve a túlórákat is) 0

Munkajogr létszánr a hónap utolsó napján (tÓ)



Ny i l vántartás i szátt-t:2266

Törzsszárn:3l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Jogviszonyok összesen

Havi munkaügyi jelentés

201907 .hónap

Adőszám: l5315386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

\

Készült: 20l9.08.09.

Teljesitett munkaórák száma, óra

Eblr(il. KÖZÍbglalkoztatottak állal teljesitett mulkaórtik sziin-]a ós:jzcsen (beleertve a túlóriiliat is)

Létszám, l<ereset és egyéb munlrajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszirn

fő

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b c
Tel jes munkaidós í'izikai 76 22 690 2 290

Teljes munkaidős szellemi 467 251 980 ll 793

Nem te|jes munkaidös (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai 5 719 0

Nenl teUes munkaldós (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi 62 16 01l l l75
llavt atl, óu mulkaóránál íövidebb
nrunkaidőben foglalkoáatottak 8 1 l09 0

ligyéb. állcrnránl,ba nem tartozóIi l9 832 189

összesen: 6]8 3l834I l5

Ebbői 25 ev alatti es 55 év felettr l33

Ebből
KöZíbgIal-
lioZtalott

-teljes munkaidős fizikai 0 0 0

-te1.1es munkaidős szeliemi 0 0 0

- nem teljes nrunkaidós llzikai (.) 0 0

- nein teljes munkaidós sze]lerni
0 0 0

- havonta 60 munkaóránál
rcrvidebb munkaidőben
tbglaikoztatott 0 0 0

nbből külüldi (nem magyar államp<llgárságú)
ltunkavállal ók 5 j J+J 84

Tel.jcs murrkaidőberr Íbglalkoztatott iizikarak teljesitett munkaórit (heleertve,r tirturlkrL is)

Tel,jes munkaidóberr foglalk<lztat<rtt szejlelliek munkaórái (beleénve a túlóíákat is)

Nenr teljes murrkaidóbcrr, cle nrunkaszerzóclÓs szcrint legalább 60 nrunka(lra teljesitéscíe ti<'tetezerrct
tc]jesitctt nT r,rnkaórái (beleértve a túIórákat is)

\lLrrrLlszerzÖL]és szerittl havi alIJgbJn o0 ntun1,1orartjl rü\ Itiebb rnurlkljr]oben luglalúrrr.rrtrl tc].i(5l1eltnturlkaórói (beleértve a lú]óráliat rs)

Ebból: Te]jesitett túlórák szána összesen 4 2l I

Munkajogi létszám, fő

N'Iunkajogi lélszánr a hónap utolsó napján (tó)


