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Központi - közalkalmazottak

Törzsszám: 315386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Budapest

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Havi munkaügyi jelentés

2019l l ,hónap

Adószám: l5315386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

Készült: 2019,12.07.

Megnevezés

Atlagos
állomáLnyi
létszárn

fo

Munkaviszonyból
származő

o§szes kereset
1000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft
a b c

Teljes munkaidős fizikai 80 25 90l 444

Teljes munkaidős szellemi 475 274 824 j 44l
Nem teljes munkaidös (havi átl.
legalább 60 munkaóra) fizikai 5 828 0

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalább ó0 munkaóra) szetlemi' 57 l6 566 l 008

Havi átl, 60 munkaóránákövidebb
munkaidőben fo glalkoztatottak 7 982 0

Egyéb, állományba nem taítozók 3 239 760

összesen: lJz+ 322 340 5 653

Ebből 25 év alatti és 55 év feletti 135

Ebból
Közfoglal-
koaatott

- teljes munkaidös fizikai 0 0 0

- teljes munkaidős szellemi 0 0 0

nem teljes munkaidős
1lzjkai 0 0 0

- nem teljes munkaidős
szellenri 0 0 0

- havonta 60 munkaoranal
rövidebb munkaidőben
foglalkoZtatott

0 0 0

Ebből külföldi (nem magyar állampolgárságú)
munkavállalók 6 3 l59 28

Teljesített munkaórák száma, óra

Teljes nrunkaidőben lbglaIkoztatott tlzikaiak teljesitett munkaórái (beIeértve a túlórákat is)

Teljes munkaidőbell tbglalkOztatott szellenriek nrunkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerzőclés szerint Iegalább 60 munkaóra teljesitésére kötelezettek
teljesitett munkaórái (beleórtve a tírlórákat is)

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 munkaóránál rövidebb munkaidőben foglalkoztatottak teljesitett
munkaórái (beleértve a 1úlórákat is)

EbbdI Teltesitett 1úlórilk szcnlc összesen

l2, 111

]2 665

5 83l

248

J öl+

Ebből. közfoglalkoáatottak által teljesített munka őrák száma (beleértve a tülórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napjan (fő)
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Törzsszám: 315386

GOTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS

Jogviszonyok összesen

Teljesített munkaórák száma, óra

Készült; 2019.12.07.Havi munkaügyi jelentés

20l91l. ,hónap

Adószám: 153l5386

KARDIOLÓGIAI INTEZET

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

l000 Ft

a b

Teljes munkaidős fizikai 80 25 90l 444

Teljes munkaidős szellemi 175 274 824 3 44l

N9m teljes munkaidős (havi átl.
legalább 60 munliaóra) fuikai 5 828 0

Nem teues munkaldós (havl átl
legalább 60 munttaóra) ;z;lle;i 57 l6 _566 l 008

Havl atl. öu munkaóránál rövldebb
munkaidőben fogl alkoztatottak 7 982 0

Egyéb, állomáuryba nem tartozók 29 826 776

Osszesen: 624 318 927 5 669

Ebból 25 év alatti és 55 év feletti l35

Ebből
Kozfoglal-
koáatott

-teljes munkaidős fizikai 0 0 0

-teljes munkaidős szellemi 0 0 0

- nem teljes munkaidős ilzlkai 0 0 0

- nem telJes munkaidős szellemr
0 0 0

havonta ó0 munkaórán
rövidebb munkaidőben
foglalkoztatott 0 0 0

Ebből külfOldi (nem magyar állampolgárságú)
rnunkavál Ialók 6 3 266 28

Teljes munkaidőben íbglalkoztatott fizikaiak teljesitett munkaórái (beleértve a túJórákat is) 12 171

Teljes munkaidőbon fogla.lkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is)
72 665

Nem teljes munkaidőben, de munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teljeSitésére kötelezettek
tc]jesitett munkaórái (beleértve a túlórákat is)

_5 83l

MunkrszerzÖdes szerir11 ]Iavi átlagban 60 munkaoriinil rór rilebb munkaldöben lugIalkt,ztarorirk te1.1esirctt
nrunkaórái (beleénve a túlórákat is)

Ebből: Teljesitett túlórák szánra összesen

Ebbtrl KozlbgialkOZtalutlilR ali3l lcljesilctt mttnkaórák szamJ osszesen (beleert\ e ,, ,utu,ul,", or

248

3 821

0

NIunkajogi létszám, fő

Munkajogi létszám a hónap utolsó napján (fő)


