
A tv. 2 (1) bekezdése alapján a vezet állásti munkavállalók, valamint iinállóan cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

NéV Munkak r
Bruttó személyi alapbér

Ftlhó
Prémium

Munkabér nfel liegyébiuttatás ésannak
iisszete

Heti munkaid
Végkielégítés méítéke

(munkaszerz dés szerint)

Felmondási id mértéke
(munkaszerz dés szerint)

Dr, .Jámbor LásZló rczérigazgaíó 2 225 000
rnunkaszerz dése alapján ugyanazok a

béren kíVtili jUttatások illetik me8, mint a

társasá8 tobbi doI goZóját

teljes munkaidós heti 40 óra 6 havi brUttó átlagkereset 8 hónap

Kiss ]ózsef rczérigazgató he{yettes 1 335 000 teljes munkaid s - heti 40 óra 6 haVi brUttó átlatkereset 8 hónap

Ábrahám lstván rczéri gazgató helyettes 900 000 teljes munkaid s - heti 40 óra 2 havi bruttó átlagkereset 8 hónap

A 2009. évi CXXll. (X1.26,) t<irvény szerint a TAEG Tanulmányi Erd gazdaság Zrt. nyilvános adatai
2077 .má)us 3L

|elent ség egyéb munkavállalók

*A tár5a5ágná] jutalom kifizetésére a munkavá|laló éVes teljesítménYértékelése é5 a társaság gazdasági helyzete fai8gVényében keriil sor,

FeliigyeI bizottsági tagok

Név Tisztség Tiszteletdíj +*

Fr/hó

)r Nagy ]ános Felügyel Bizottság eInijke 0

Abdai Géza Feliigyel Bizottságtagja 0

)r, Faragó 5ándor Feliigyel Bizottság tagja 0

)r Ács lstván FelLigyeló BiZottsát ta8ja 0
** A Feliigyel BiZottsá8 elnoke éS tagjai résZére semmilyen juttatás nem jár

Egyéb juttatások a Kollektív szerz dés szerint:

a) illetmény ttizifa| 50 mázsa vastagtiizifa
b)béren kívtjli juttatás: 8300 Ft/hó pénzosszegként

c) torzsgárda ta8ság Után járó jutalom:

10 éV Után: 50 000 Ft

15 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

TAFG Tanr.:ln:ányi Hrei gazdaság
Zártkorrjen frfi köd{í Részvénytársaság

opron

Munkakór
Bruttó személyi alapbér

Fí/hó
Mozgóbér

Munkabéren feliili egyéb
juttatás és annak aisszege*

Heti munkaid
Végkielé8ítés mértéke

(Kollektív szerz dés szerint)

Felmondási id mértéke
(Munka T rvényk nyve

szerint}

3azdasági igazgató 1 000 000 a kollektív szerz dés szerint teljes mUnkaid s heti 40 óra 5 haVi bruttó átlagkereset 90 nap

3rdészetVeZet 1 670 000 a kollektív szerzódés Zer i nt teljes munkaid s heti 40 óra 4 haVi bruttó átlagkereset 60 nap

3rdésZetVeZet 2 650 000 a kollektív szerz dés 5zerint teljes munkaid s, heti 40 óra 5 havi bruttó átlagkereset 90 nap
]zemVeZet 670 000 a kollektív szerz dés szerint teljes mUnkaid s heti 40 óra 4 havi bruttó átla8kereset 70 nap
l konyvel 520 000 a kollektív szerz dé5 5zerint teljes munkaid s - heti 40 óra 1 havi bruttó átlaskereset 35 nap
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