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COTTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARD{OLÓGIAI INTEZET

Budapest

Létszárn, kereset és egyéb munkajövedelem

lVI u nka,irrgi li,tszánr, lő

i,-
MLrnk,L;ogi tetszánr a lrónrp utolsö napján (fő) l estt*-,_

213

Megrrevezés

Aílagos
állomáLnyi
létszám

fő

Munkaviszonyból
szénmazó

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jövedelem

1000 Ft
a b c

]'cl,ics Ilrunkaidős llzikai /ó 23 0l5 505

Teljcs ltlurlkaidős szcIlerrl i 457 239 |82 9 335

il-e nl tuljis nur-rkaidős (havi át
legalább {l0 mrrnkaóra) tizrkai 7

,I45 0

Ncm lcljL:s niunkaidős (ha\,i á1l

I. ,:, ,.,,l,,, , ll)tll]kil(líil) sZL,ljen]i 65 16 297 225

Havi ati, 60 mLlnltaóránál r(ividebb
nl tttl]ln i cl(ibcn íilgll lkrlztlttottak 7 l 065 l3i

Egyeh, áilrlmányba nem tartozók 5 437 10

()rsr.t.e,,: 614 285 74l l0 206

I:ltltiil 25 r,-r, alatti és 55 év l'eletti l27

Ebból
Közibglal-
koztatott

- tcl.jcs munkaidős tlzikai 0 0 0

- lel.jes murrkaic,l(is szellenri 0 0 0

- l1enl ie]Jes nlunkaidós
1'rzrkai

0 0 0

- nem le].ies mr"inkaidós
sze] lcni t

0 0 0

]lavonta /j0 ntrurkaóránál
rövidebb nturrkaiciőtlen
1ogla l krlztattltt

0 0 0

Etrlliil liLLItirIrli (ncni nragl,ar allanrpolgárságir)
nlLrn]iar lijlaltjli

6 27

Tt i,| csítttt rtt u lt krri rli li szii tII it, órlt

I't Ics rllurlkaidiiben lLr1lIalkoztatott fizlkaiak teljesitett mr"rnkaórái (beleértve a túlórákat is) 12 734

'1'cl.jcs nlLurkaiclőben ]l)[]aljioztatott sze llemiek munkaórái (t-.eleertve a túlórákat rs) 74 905

N.]lr lelj!-S nlurrkaitl(jbcn. clc munkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra teliesítesére kótelezettek
tcl.jcsrLclt rrtLtnliatjrli (b,:lccfir,c a tirlórákat is) 7 267

NlLlll]iltszlrzi,Llós szerillt hlvi átlagban 60 mtrnkaóránál rtividebb murrkardőben tbglalkoztatottak teljesitctt
nlttll]i :iri l'L t i l,J] :Lll lve a túlólikat ls) )z)

t]llbi;i'l'.iicsit.l1 1úlr'lríli szóna összesen 3 469

Elll;iri Kil,:lilll1ll]l(0zti]t()11llk által teljesilett munka(lrák száma (beleértve a tillórákat lS) 0
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Jogviszo rlvol< tl:ls;:cset-t

Létszánr, liereset és egyéb munkajövedelem

N 1egnevezés

Atlagos
állományi
1étszám

fő

Munkaviszonyból
száímazó

összes kereset
1000 Ft

;gyeb munk
jövedelem

l000 Ft

a b

Teljes nrunliaitliis í-iziliai 78 23 0I5 505

Teljes nrurliaidiis szr:llcnri 457 z39 l82 9 335

Nem tel.jes nrtrnklritliis (lravi átl
legalább t,(] trrullLl.LL,tlt l l'izil.ri 7 745 0

Nem tel.i,:s nrrrnlilriiliis (havi titl

legalább 6(r rllLrni<aór a] szcllenti
65 |6 297 225

Havi átl 6|] tltutl ], l ti, r:'r rlli l rtiy irlcbb
munkaitl(illerl li)lli íll l.()llatol1ak

7 1 065 13l

Egyéb, állrlrlláll_r ht tletll tlrtozilk 17 607 l 897

Osszescn: 614 297 91| 1,2 093

Ebből 2i !i\ lli.lli ,]: l t'r, lilcttj l27

Ebbó]
Köztbgilll-
koZtatOlt

- ,,],cs nlunliaiilós fizikai 0 0 0

-, _,]. :s nrLrrlltatdős szellemi 0 0 0

- l,,,rlt tcJles nrr,rnkaiclős ílzlkai 0 0 0

n(,ll] tcl it]s mtLtt]iatdős szellemi
0 0 0

llltr clnta 60 nlunkaóránái
i ,l\ idelrb munkaidőben
l],1.]al](()ZtatOtt

0 0 0

ki]l lilltl r (rlc;, l l, :,\,i]r il] lln]poI gtirságú)
Llli i i.i ] l, , 6 3 2l8 27

Teljesíttt( tnunl<tú rii li szli tttit, óra

[r.r.i., ".,"r.i,ion.",

Telies munliaiclőben t:

]

I Nern tetles tllurl|illi,],'
teljesítelt nlLtt tkiri,l l, r

] Munkrszerz,1.1..

l 

munkrr;rlri t' ],

l 
Ebböl: Tc]. Cs jtelt r,

F;,o,*-,l-
Munkajogi lótsz;i rrr, lii

E::::::,,,*] ]] 
hóna| ut,lsó napján (fő)

l ,,,lillk()ztrtott ltzikaiak ieljesitett munkaórái (beleertve a túlórákat is) |2 734

1,,1,1ill(ozliltott szc]lenriek munkaórái (beleertve a túlórákal is.i
74 905

tllurl|illi,],' ,li ilc ltlunkaszerz(ítlés szerint Iegalább 60 nrunkaóra teljesitésére kötelezettek
rLtttkiri,ll,r .]i.altvc a túlilráliat js) 7 267

-i].lr:; , l Jllr i átlagban ó0 rrrurrkaóránál róviclebb rrrunkaidóberr foglalkoztatottak tel]esitett
]lL,]il,] l':]iltlt]irtis) 323

ti ,lr:lk szinlr összesen 3 469

lll;ll.tii,,,, ,itil]( ir]LJl tcljcsitett nrurrkaórák száma Osszesen (beleenve atúlórákat is) 0

313


