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Központi - közalkalrrrazottak

Törzsszám: 3l5386

GOTTSEGEN GYÖRGY O11SZÁGOS

Budapest

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Havi munlraügyi jelentés

20l908 ,hónap

Adószám: l53l5386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

Készült: 20l9.09.1l,

Megrrevezés

Atlagos
állományi
létszám

íö

Munltaviszonyból
származó

összes ltereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft
a b c

Teljes nlunkaidós í'izikai 77 330 461

1'el.jcs nr unltaiclős szeller-rri 466 251 741 s 8l2
Ncnr lr.l.jcs lt-tLtnkaidós (havi átJ,
legalább 60 rrrrrrrkaóra) l'rziliai 4 0

Ner"rr teljes rlunkaidós (havi átJ,
IcglIabn b0 ntttnkeóra) szcllcnti 62 11 015 l l80

Flavi áli, ó0 munkaóránál rtlvidcbb
munkaidij ben íbglalkoztat<rttak 8 l 068 0

Egycb. állományba rrerl tartozók 2 992 l0

össz.csc,,: 6I7 296 680 7 463

Ibből 25 ev alatti és 55 év t'eletti l30

Ebből
KOztbglll-
]ioZtrt01l

- teljes munka;dős l'izikai 0 0 0

- telles mLrnl<aidós szellenti 0 0 0

- nenr teljes nlutlliajtlős
flzrkai 0 0 0

- nern teljes nrunkaidiis
szc.llrrrr i

0 0 0

- havonta 60 mrrnkaóránáI
róvidebb nrLtnkaid(iben
lbglülkoztatott

0 0 0

Ebbő1 ltLilloldi (nenl nragyar állampolgárságú)
mLttrkavii]lalók 5 2787 +)

Teljesített munkaórák száma, óra

TelJes Irlukaidóben fbglallttlztrltltL tlzikaiak teljesítctt nrr,rnkaórái (bcleértve a túlórákat rs)

Teljes nlirnkaidóben íbgIiillitlztatott szellenriek rrrLrnkaórái (beleértve a túlórakat is)

Nem te1.1es murrkaidőben, de ntutrkaszerzőclés szerirrt legalább ó0 nrunkaóra teljesiteserc kötelezetlek
leljesítelt nlunkaórái (belcértve a túlóftikat iS)

Mutl]iaszcrzótlés szerint havi iitlagbarr ó0 nlLrnkaóráná1 rtivitlebb nrunklidóben lbglalkozlatottak teljesitett
nrutl]iaórál (beleerlve a túlórlikat is)

fbb,;l l r,llcsjtett túlúrlk szintr uj\lc\el]

Ebbó1: kózi-oglalkoztatottak által teljcsjtelt ntunkaórák szánra (beleértve a túlólákat is)

Munkajogi létszám, fő

MLlnl<ajogi ]étszám a hónap utolsó napián (íö)

!lJ
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Teljes lnLrnkaidóbcn íbglallioztatot( 1lzikaiak 1eljesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is)

'l'c1.1es nulJraidóben tbglaIl(ozta1()1t szelIerrliek munkaórái (b9leértve a túlórákat rs)

Non teljes nrunkaidőben, de nrutlkaszerzijcies szerint legalább 60 nrLtrrkaóra teljesitcsére
teljcsitett nlunkaórái (belcértle a túlóriikat is)

Ebból, 'l'e l.ie:iltett tülilrak sziimir ósszes9ll

Ebtröl: Közfbglallioztatottak á]tal teIjesitett nrLrnkaórák szánra (beleertve a tú]óráliat is)

Mttnka.iogi Iétszám, fő

kötelezettek

NlLtnlilszerzóclés szcrittt lravi átiOg[rln 60 murrkaórárrill röviciebb murrkaiclőberr íbglalkOztatoltak teljesítelt
mtll],iilt,li|, 1l,cleét,llc lt Lúlutálirt, i:l

Megrrevezés

Atlagos
állonrányi
létszánr

fő

lV{urrliaviszonyból
szőrmazó

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b c

l'eljcs nunkaidós lizikli 0 0 0

Tc1.1es rrlunI<aitiős szellerni 0 0 0

Ncnl tcIjis ntuttklirltis 1huvr rt.,
legalább 60 murrkaórir) fizikai 0 0 0

Nem tcljes nlunkaiclós (havi átl
legalább 60 rrrLtnkaóra) sze]]eni 0 0 0

LIavi át] 60 nrurrkaór;rnltl rövidebLl
nl Ltrrkairitj betr tOgIalkoZlatotta]i 0 0 0

Egyeb, állományba nem tartozók 15 893 42

összesen: 0 15 893

Ebból 25 ev alatti ós 55 éV lilctti 0

bbbőt
KözlbgJal-
IiOZlatott

- teljes rlurrllaidiis í'iziltai 0 0 0

- leljes nrrrnitaid(js szcl]crli 0 0 0

nenl tcljes nlun]iaiclós
fizi kai

0 0 0

- nettl teljes nlunkajciós
szelleml

0 0 0

- havonta 60 ntunl<aóráttál
r<ividebb ntutt]<atcióbcn
Jbg]alkOZtatott

0 0 0

Ebből ltlil]öldi (ncnl n,]agyaI iillanlpolgárságú)
mLrnltar,állalóli 0 390 0

Teljesített munkaórák szárna, órrr

Munl<;riogi lótsziiln a hóriap utctlsó nap.lán (íó)

/3


