A 2009. évi CXXll. (X1.26.) tiirvény szerint a TAEG Tanulmányi Erd gazdaság Zrt. nyilvános adatai
2015. november 01.

A tv.

2

(1) bekezdése alapján a

vezet állásri munkavállalók, valamint tinállóan

Munkak r

Név

Bruttó személyi alapbér

cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkerésre jogosult munkavállalók
Prémium

Ftlhó
)r. Jámbor László

Vezéri8az8ató

(iss József

Vezéri8az8ató-helyettes

Munkabéren felíili egyéb juttatás és annak
aisstete
munkaszerz dése alap.|án ugyanazok

2 z25 000

700 000

az éves alapbér max. 80%-a

Moz3óbér

Munkabéren felíill egyéb
juttatás és annak tisszete*

társasá8

t

bbi dolgozóját

a

(munkaszerródés szerint}

Felmondási id mértéke
(munkaszerz dés szerint)

teljes munkaid s - heti 40 óra

6 havi bruttó átlagkereset

8 hónap

teljes mUnkaid s - heti 40 óra

6 havi bruttó átla8kereset

8 hónap

Heti munkaid

Vé8kielé8ítés
mértéke

jelent ségííegyéb munkavállalók
Bru$ó személyi alapbér

Munkak r

Ft/hó

Hetl munkaidó

vé8kielé8ítésmértéke
(Kollektív szerz dés szerint)

id mértéke
(Munka Tiiruénykiinyve

Felmondási

szerint)

]azdasá8i igaz8ató

600 000

az éves alapbér max.80%-a

a kollektív szerzódés szerint

teljes munkaid

s -

heti 40 óra

5 havi bruttó átlagkereset

]rdészetvezet 1.

600 000

az éVes alapbér max.30%-a

a kollektív szerz dés szerint

teljes munkaid

s-

heti 40 óra

3 havi bruttó átla8kereset

55 nap

:rdészetvezet 2

600 000

az éves alapbér max.30%-a

a kollektív

teljes munkaid

s -

heti 40 óra

5 havi bruttó átlagkereset

90 nap

600 000

az éves alapbér max.30%-a

a kollektív szerz dés szerint

teljes munkaidós - heti 40 óra

4 havi bruttó átlagkereset

60 nap

a kollektív szerz dés szerint

teljes munkaidó5 - heti 40 óra

0 havi bruttó átlatkereset

30 nap

izemvezet

k

450 000

nyvel

*A társasá8nál

szerz dés szeíint

90 nap

jutalom kifizeté5ére a munkavállaló éves teljesítményértékelése
és a társasá8 tazdasági helyzete fii88Vényében kerül sor

Fel gyel bizottsá8i ta8ok
Név

Tisztsé8

Tiszteletd ij'+

Ftlh
)r Nagy János

Fel gyel Bizottság eln ke

0

\bdai Géza

Felügyel Bizottságta8ja

0

)r. Faragó Sándor

Fel

gyel Bizottságta8ja

0

)r Ács lstván

Feli]tyel Bizottságtagja

0

*+

A Feltigyeló Bizottsát eln ke és tagjai részére semmilyen juttatás nem jár.

Etyéb juttatá oka Kollektív zerz désszeíint:
a) illetmény tijzifa: 50 mázsa Vastag ttjzifa
b) étkezési hozzájárulás: 5000 Ft/hó melegétkezésiutalVány
c) t rzstárda tagsát után járó jutalom:
10 év után: 50 000 Ft
]"5

év után: 70 000 Ft

20 éV után: 90 000 Ft
25 éV után: 110 000 Ft
30 éV után: 140 000 Ft
35 év után: 160 000 Ft

40 éV után: 180 000 Ft
45 éV után: 200 000 Ft

Honlapró| levehet

: 2017.1,1,.o1,.

