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202003 .hónap

Adósziárn: 15315386

KARDIOLÓGIAI INTÉZET

Megrrevezés

Atlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
l000 Ft

Egyéb munka
jöveclelern

t 000 F,t

a b c

'feljes munkaidós fizikai 84 27 5)7 4,73

Teljes rrrrtnkaidős szellemi 48l 293 112 3 7;+0

Nem teljes munkaidős (havi átl
legalább 60 munkaóra) fizikai 3 538 0

Nem teljes munkaidös (havi átl.
legalább 60 munkaóra) szellemi 59 19 873 l65

Havi átl, 60 munkaóránál rövii1
munkaidóben foglalkoztatottak 10 l 828 0

Egyéb, állonrányba nem tartozók 4 574 l0

Osszesen:
63,1 34] 112 4 388

Ebből 25 év alatti és 55 év 1'elettt
L28

Etrből
Kozíbglal-
koztatotl

- teljes nrunkaiclt|s t-izikai 0 0 0

- teljes munkaitlós szelleni 0 0 0

nem teljes munkarclós
fizika i

0 0 0

- nem teljes munkaidős
szeilemi

0 0 0

havonta 60 munkaóránál
rovidebb munkaidőben
tbglalkoZtatott

0 0 0

Ebböl kiilföldi (nem niagyar állampolgárságú)
munkavállalók

6 3 39| 27

Teljesitett munkaórák száma, óra

Teljes nrunkaidóben ibglalkoztatort tlzikaiak teljesitett mrrnkaórái {beleórtve a tűlórákat is)

Teljes munkaidőben fogla.lkoztatott szellemiek munkaórái (beleértve a tülórákat is)

Nem teijes nrunkaiclőbcn, de nunkaszerződés szerint legalább 60 munkaóra tcl.iesitésére
teI,iesiíelt nlunkaórai (bcleértve a túlórákat is)

köte]czettek

l3 989

6 616

Munkaszerzöclés szerint h;rvi átlagrran 60 murrkaöriinál rövidebb rnunlraidőben ibglalkOzlatottak tclj€sitelt
munkaórái (beleórlve a túlórákat is)

Ebból: Tel.iesitett tülórák SZáni} öSSZesen

Ebből: KOzfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák sáma (beleértve a túlórákat is)

\l rrnkajugi li,lszám. lö

Munkajogi letszám a hónap utolsó nap;án (tó.)
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CO,fTSEGEN GYÖRGY ORSZÁGOS KARD]OLÓGIAI INTEZET

J ogv iszonyok összesett

[,étsz:i nr, lte reset és e gyélr rn u n|<a j övedelenl

Megrrevezés

Átlagos
állományi
létszám

fió

Munkaviszonyból
szirmaző

összes kereset
l000 Ft

lgyéb mtrnka
jövedeIem

l000 Ft

a b c

Tcljes nrunkaidós t)zikai
84 2,I 51,7 47-

3 74(

(

Teljes munkaiiiós szellenri
48l 293 lI2

Ncln Gljes munkaidős (havi átl,
iegalább 60 nrLrnkaóra) ílzikar J 538

Ncl]l te lJes munkJIdos (havl atl,

legalább 60 nrrnka(rra) szellemi

i iavi átl, 60 nurrkaóránál rtivide
rnunkaitlöben 1oglalkoztatoltak

59 l9 873 l6:

l0 l 828 {

Egl,éb, állományba nem tartozók l7 288 1l

összesen: 637 360 l 56 4 33l

t]bből 25 ev alalti es 55 év l'cletti
128

Ebből
l(özíilglal-
]ioZtatOtt

-teljes munkaidős fizikai 0 0 (

-telies munkaidős szellemi 0 0 (

- nem teljes munkaidös íizikai 0 0 (

- nem teljes munkaldős szel]eml 0 0 (

- havonta 60 munkaóránál
rövidebb munkaidőben
foglalkoztatott

0 0 l

kirlloldi (nem magyar állanrpolgárságú)
rvállalók

6 3 58t) 27

Teljesített munkaórák száma, óra

TcljL:s munkaiiiőben lbglalktlztatcrtt ílzikaiak tcljesitett nrunkaórái (beleertve a túlórákat is) I3 989

l'elles munkalclőben 1bglalkoztabtt szellr;miek nrunkaórái (beleértve a túIórákat is) 82 0(j I

Nenr teljes nrunkaidőben, de nrunkaszerződés szcrint legalább 60 nrunkaóra teljesítéSele kötelezcttek

tcijcSitett nrurrkaórái (beleértve a túiórákat is) 6 676

ivlLrrrkaszerzőrlés szerint havi átlagban 60 munkaórárrál rtividebb rnunkaidőbcn foglalkoztatottak telieSitett

nunkaórái (lreleértve a túlórákat is) 50l

Ebbó1: Te)jesitett túlóráli száma összesen
101]1

Ebből: KóZíbglülkoZtatOttak által teljesi(et1 nrunkaórák sZáma óssZesen (bcIeertve a túlórái(at iS)
0

NIunkajogi létszám, fő

N,lunka,jogi lilszán a hónap utolsó napján (1'ti)


