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KARDIoLÓGIAI INTI1ZET

Megrrevezés

Atlagos
állományi
létszám

fó

Munkaviszonyból
származó

összes kereset
1000 Ft

Egyéb nlunl<a
jövecleletn

l000 Ft

a b c

Teljes nrunkaidós l'izikai 83 21 3l7 2 60tJ

Telles murrkaidós sze liemr 49l 296 332 12 278

Nem tclles nIunkaldüs (llilvi átl
legalább 60 nrunkaóra) I'izikai 4 73ll 24

Ncm teljes nrunkaiJös (hcvl atl,
lcgalabb 60 mttnkaüra) szellcnt, 6l 20 084 763

llavi iitl, ó0 murrkaóránál rcividebb
murrkaidőben tbglalkoztatottali 9 I 173 0

Iigyéb, állcrmányba nenr tartozók z 52l 98

Osszesen:
6,18 3"18 758 l5 771

Ebb('l 25 év alatti es 55 ev íeletti
llo

hhh(ll
KóZíbglal-
koztatolt

- teljes nrrrnkaidős l'izikai 0 0 0

- tcl.!cs rrlutrliiritlős szellenti 0 0 0 t
- nem telles munkarijós
tlzikai

0 0 0

- nem teljes nrunkaitlős
szellemi

0 0 0

l]avonla 60 nlunkaórárral
röv iLlebb nrunkaidóben
lbgIalkoztatott

0 0 0

Ebbt'l kl:il l('ldi ( nerl tnagyar áJ lantpctl gárságú)
niunkavállalóli

6 3 539 99

Teljesített munkaórák száma, óra

Ebból T9l,|esitett túlórák Szánra összesen

Ebból: Ktizfoglalkoztatottak által teljesített munkaórák száma (beleértve a tulórákat is)

Teljes nrunkaidőberr íbglalkclztatott tlzlkaiak teljesitctt mr,rnkaórái (beleértve a túlórákat ls]

'T'eljes nrunkaidóberr lirglalkcrztatott szcllerniek munkaórái (beleértve a tú]órákat is)

Nen] telJes munkaiclóben, tle murtkaszerzóilés szerint legalább 60 munkaóra tcljesitesere kötelezcttek
tcl_icsitett rrrr"rnkatlrái (beIcertvc a túlórákat iS}

Mutrkaszcrzótlés szerirrt havi átlagban 60 murrkaórárrál rövldebb munkaiclóberr
nrunkaílrái (belcúrtve a túlórákat is)

78 474

j 350

NIrrnka.iogi lótszán, tií

Munka;ogi létszánr a hónap uto|s(l napján (íő)

1 c)67

_]
i

l

213

-;l



Megnevezés

Átlagos
állományi
Iétszám

fő

Wunkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

Egyéb nrunlia
jövedeIern

l000 Ft

a b c
'f ul.jes ntunkaidős lizikai ö, 27 317 2 608

'I'elles nurrkardós szellemi 491 296 332 12 278

Ncn telJes munkaltlós (ltavt átl
lcgaIább 60 nturrkaóra) tlzikai 4 73I

Nem tcUes lnunkaltlos (havl áll,
legalább 60 nrunkaóra) szellemi 6l 20 084 763

Havl átl. óu munkaóránál röyld
munkaidóben loglalkoztatottak 9 l 773 0

l:gveb. álIotnányba nenl tartozók l3 75l 311

összesen: 648 359 988 15 99L)

Ebből 25 év alatti és 55 év í-cletti l26

1]bb(,]
Közlbglal-
koztütott

+eljes nrunkaidós fizlkai 0 0 0

-teljes munkaidős szellemi 0 0 0

_ nem leljes munkaidös fizikai 0 0 0

- nem te|es rnunkatdős szellenrt
0 0 0

- lravonta 60 nunka(lránál
róvidebb munkaidőben
íbglalkoztatott 0 0 0

]trből kütlbIdi (nen nragyar állampoIgárságű)
ttunkavál Ialók ó 3 566 99

Nyilvántartási szám:2266

Törzsszátl: 3l5386
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Készült: 2020.05.08.
Havi munkaügyi jelentés

202004 .hónap

AdószáLrn: l53l5386

ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTEZET

J oevi szonyok összesetr

l,étszlint, lrereset és cgyéb nrunl<ajövedelent

Tcljesített munkaórák szánta, óra

i Teljes munkaidőben íbglalkoztatott tlzikaiak te|jesitett murrkaórái (beleértve a túlórákat is)

'I clies rnLlnkaitl(iberr lbglalkoztatott szellenriek nrtrnkaórái (beleértve a túlórákat is)

Nenr teljes munkaiclóben, cle nrunkaszerzódés szerint Iegalább 60 munkaóra teljesitéSere kötc|ezettek
teljesl{c(t nrunkaórái (LreIeértve a túlórákat is)

MutlkaszerzótlÓs szerint havi átlagbarr 60 munkaóránál rövitlebb rntrnkaidőben foglalkoZtatottak telicSitet1
nlLinkaórái (beleórtve a túlórákat is)

Ilbb(!l: Teljesitctt 1úlóráli sziinra ósszesen

12 804 ,

78 171

5 850

Ebb(il: Ktizlbgl;rlkoZtatottak áltai teljcsitett nlunkaórák sZáma ósszesen (beleértve a túlórákat is)

Nlunkajogi létszám, fő

Munkalogi lútszan] a hónap utolsó napján (fő) 67cq

I

i


