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Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem
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KARDIOLÓGIAI INTEZET

Megnevezés

Atlagos
állományi
léíszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb nlunka
jövedelem

l000 Ft
c

466

2 255

0

581

0

l0

312

0

0

0

0

0

27

a b

'l'eljes munkaidős fizikai 75 2l 311

Teljes ntunltaidós szellenri 461 2,+l l50

Nem teljes mttnl<ridös (ha\ i at],

legalibb 60 munkaóra) fizlkai ] 796

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalábú 60 munkaóra) izettemi 64 l5 l36

Havi átl, 60 munkaóránál róvidebb
munkaidőben tbglalkoztat<lttali 7 I 00l

Egyeb, állományba nem tartozók 2 693

összesen: 6l7 147

Ebból 25 ór,alattr és _55 éV liletti l36

Ebból
Köztbglal-
koZtatOtt

- teljes nrunkaidős tizikai 0 0

- teljes mur-rkaiclós szellemi 0 0

- nenl teljes munl<aidós
tlzikai

0 0

- nen, teljes mrrnkaidós
szellemi

0 0

havonta 60 munl<aóránál
rövidebb munkaidőben
tbglalk<rztatott

0 0

Ebból kiilföldi (nem magvar állan}polgárSágú)
murrliavállalóli

5 2 476

Teljesltett munkaórák száma, óra

feijes munkaidóben íbglalkoztatott llzikaiak teliesitett trtr,tnkaórái (beleertl,e a (úiórákat ts) l0 786

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a túlórákat is) 66 l53

Nem teljeS nrunkardóben, de mutrkaszerződéS szerint legalább 60 munkaóra telJesitésére kötelezettck
tcIJesitett munkaórái (beleertve a túlórákat is) 6l88

Munliaszerzőtlés szerint havi átlagban 60 mtrnkaóránál rövidebb munkaiclóberr íbglalkoztatottak teljesitelt
munkaórár (bclccrtve a túlórákat is) 274

Ebból: Teljesitett túlórák sZán]a ösSZeSen 3 l95

Ebből: Közfoglalkoáatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a túlórákat is) 0

Munkajogi lótszám, fő

Munkajcrgi letszán] a hónap utolsó napján (íó)
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C,iOTTSEGEN GYÖRCY ORSZÁGOS KARDlOLÓGIAI INTÉZET

Jogviszorryok összesen

Létszám, lrereset és egyéb munlrajövedelem

Megnevezés

Átlagos
állclmányi
létszán-r

fő

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munl<a
jövedelem

l000 Ft

a b c

Tel jes munkaidós fizikai 75 2| 37l 466

Teljes nrunliaidős szellemi 164 24l l50 2 255

Netlt tel.;cs ntuttkrtJós (ilJvl rtl,
legalább 60 nrunkaóra) fizikai 7 796 0

Ne m teljes munkaidós (havi átl
legalább 60 nlLlnkaóra) szellemi

64 l5 l36 58l

llal,i átl 60 murrkrróránál rövidcbb
nl unkaidóben tbglalkoztafu ttak

7 1 00l 0

Egyéb, állotnánvba nem tartozók l8486 14

összesen: 617 297 940 3 376

Ebb('l 25 óv alatti és 55 er, íeletti l36

Ebból
Kózlirglal_
koZta(ott

-teljes ntunltardós fizikai 0 0 0

-tel jes mur-rltaidós szellemi () 0 0

- nem teljes munkardős ílzikai (_) 0 0

- ngm telJes munkatdős szellemr
0 0 0

havonta 60 nrunkaórán
rövidebb munkaidóben
lbgIalkoZtatott 0 0 0

t]bból küll'öldi (nenr magvar állanlpolgárságú)
ll unkaváI lal ók 5 2 476 27

Teljesitett munkaórák száma, óra

1-elles rnunkaidöben 1bglalkoZlatott lizikaiak teljesitett munkaórái (beleértve a túlórákat js) l0 786

Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a tulórákat is)
66 l53

Nenl teljes nrurrkaidóben, de munkaszerződés szelint legalább 60 munkaóra teljesitésere köteieze(tek
leljcsitctt munkaórái (beleértve a túlórákat is) 6 l88

MLLnkaszerződés szerint havi átlagban 60 munkaóranál rtlviclebb rnunkaitlőben íbglalkoZtatottak teI.iesitett
munkaórái (beleértve a túlóráltat is) 274

Ebból: Teljesitett túlórák szánra össZesen 3 l95

Ebből: Kózíirglalkoztatottak áItal tctjeSitett nrunkaórák SZáma ósszesen (belcértve a túlórákat is) 0

Munkajogi létszám, fő

Munkajogi letszám a hónap utotsó napján (1ő)
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