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KARDIOLÓGIAI INTEZET

Létszánr, l<ereset és egyéb munltajövedelem

TeI,iesített munkaóriik száma, órtl

Teljes nrunkaidóben loglalkcrztatott fizikaiak tcljesített munkaórái (beleértve a túlórákat is)

1'eljes nunlialcl(íberr lirglalkcrztatot1 szellernieli nunkaórai (beleértve a túlórákat is)

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

i_1 28-5

kötelezettck

Megrrevezés

Atlagos
állományi
létszátm

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
1000 Ft

Egyéb munl<a
jövedelern

l 000 Ft
a b

3

Teljes mLlnkaidős t-izikai 80 69 006 113

Teljcs nrunkaidős szelIenri 489 54l 939 4 688

Nenr teljes nrtrnkardős (lravi átl
legalább 60 munkaóra) tizikai ? l 732 0

5

0

0

ó

Nem teljes mrtnkaidós (havi átl.
Iug;rIibb ó0 mutrkaóra) szcllt,nli 59 49 597 6l5

I laVi átl, 60 mLrnkaórántil röviilebLl
murrkairlóben íbglaI koztatottak 8 4 612 0

Egl,eb. állonránl,bir nem (aítozók 23 563 l0

összesen:
DJö 690 479 (i 086

f,bböl ]5 év alaitl és 55 éV liletti I29 -_]
0

Ebből

- te ljes nruniiaielós íizikai 0 0 0
0

0

0

0

0 0 0

Közfbglal-
koZtaIott

nem teIjes munkaitlós
í'izikai

0 0 0

- nenr teljes nunkaidős
sze]lemi

0 0 0

havonla 60 rnunkaóránál
rt'videbb nrurrkardőben
1oglal koZtat()tt

0 0 0

Etrből küIt'óldi inenr magyar állampolgárságú)
mLlnkavállaló]i

6 64]l l4

MLtrrkaszerzódés szerint havi átlagbaD 60 mtrrrkaórárrál rcividebb mr,urkaidőben 1rlglalkozlatoltak teljesitett
munkaórói (beleértve ir túlórákat is)

Ebb(il] Tel.]esitelt túlórák szánra összesen

NIunkajogi lótszám, fő

Munka;ogi lútszám a lrónap uttlJsó napján (1ó)

/3
_,;

Ncnt tel_;cs nrunkaidóben, cle nlunkaszerzőtlós
teljesített nrunkaórái (beleértve a túlórákat is)

80 16l

6 5:6

----]



Megrievezés

Átlagos
állományi
létszám

fő

Munkaviszonyból
származő

összes kereset
l000 Ft

Egyéb nrLrnl
jövedelem

1000 Ft

a b c

Tel jcs munltaitlős lizikai 80 69 006 773

Teljes nrunkaiciős szellenlr 489 541 939 4 688

\cnt tcljcr mtlnkiIlJos (l]i]\,i rtl
legalább 60 mrrnkaóra) fizikai 2 l 732 0

Nertt tcl.;es munkalJOs (hi\ l itI
legalább ó0 nrun]<;róra) szellenri

59 49 597 ól5

aVl l0V
rnLrn kaiil(ibcn l0 glal kOztatottak

8 4 642 0

Egyéb, állonrányba nem tartozók 48 629 l0

összcscn: 638 7l5 545 6 086

Ebbíj] 25 ev alatti és 55 év ieletti 129

Lbbői
Ktizibglal-
](oZt0l0tt

-teljes nrunkaldós fizikat 0 0 ú

-teljes mirnkaidós szellemi 0 0 0i

- nenr teljes munkartlős llzikai 0 0 0

nell 1elies nrunkaiclős szellerrrt 0 0 0

rövidcbb nTunkaidóben
lbglalkoZíat()11

0 0 (')

külíbldr (nenl magyar állantpoIgarságú) 6 6 752 l4
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ORSZÁGOS KARDIOLÓGIAI INTEZET

Létszám, kereset és egyéb munkajövedelem

Ebból külíilldr
nrrnkavállalók

'f cl.icsítctt rnunkaórri|i sz:intir. órir

Ncn-r teljcs nlrrnkaidőberr, tle nrunkaszerződés szcrilrt 1egalább ó0 nrunkaóra tel_jesítésére kötelezettek
tcliesitett n)ulrkaórái (beleértve a túlórákat is)

Munkaszerzódés szerint havi átlagban 60 ntunkaórárrá1 röviclebb mLnkardőben foglalkOztatottak 1el.jesitett
nlunkailrlii (beleertve tr túlórákat rs)

l]bllól:'feljesilett túlórlik szána öSSZcsen

Níunkajogi Iétszám, fő

l3 285

Iibb(il: KózíbglalkoztiJtottal( áItal 1el.jesitett nrunkaórák SZáma összesen (beleértve a tú|örákat is)

l\,íunl<alogI lótszánt a hónap utolsó nap.ián (íö)

-jl

lelles nrLrt:klrtJrihcl) I'UglnlkUZtilrott szcliutntck .unt,,i,,o, iuaúrtue a Lujo,aklrt isr


