A 2009, évi CXXll. (X|.26.) ttirvény szerint a TAEG Tanulmányi Erd gazdaság Zrt. nyilvános adatai
2018.április 30.

Atv.2

{1)bekezdésealapjánavezet
Név

állásrimunkavállalók,valamintiinállóancégjegyzésrevagybankszámlafelettirendelkezésrejogosultmunkavállalók
Bruttó személyi alapbér

Mu nkakor

Prémium

Munkabéren feltili egyéb iuttatás és annak
sszege

Ft/hó
)r. Jámboí László

vezérigazgató

2 225 000

Kiss ]ózseí

yeZéíi8aztató-helyettes

1

r'ezéri8aztató-helyettes

Ábrahám lstván

1

Heti munkaid

telies munkaid
béren kíVüli juttatások illetik me8, mint a

335 000

társaság tijbbi dolgozóját

000 000

vé8kielégítésmértéke
(munkaszerz dés szerint)

Felmondási id mértéke
(munkaszerz dés szerint}

heti 40 óra

6 haVi bruttó átlagkereset

8 hónap

teljes munkaid s - heti 40 óra

6 havi bruttó átlatkereset

8 hónap

teljes munkaid s - heti 40 óía

2 havi bruttó átla8kereset

8 hónap

mértéke
vétkieléBítés

Felmondási id mértéke
(Munka T rvénykiinwe

s -

jelentósé8 egyéb munkavállalók
Bruttó személyi alapbér

Munkakiir

Munkabéren feliili eryéb
juttatás és annak iisszege*

Mozgóbér

Ftlhó

gazdasá8i itazgató

1

000 000

a kollektív

parkerdei és kommunikl

1

000 000

Heti munkaid

(Kollektív szerz dé5 szerint}

szerint)

szerz dés szerint

teljes munkaid s - heti 40 óra

5 haVi bruttó átla8kereset

90 nap

a kollektív szerz dés szerint

teljes munkaid s - heti 40 óra

4 havi bruttó átlaAkereset

60 nap

5 havi bruttó átla8keíeset

70 nap

heti40 óra

5 havi bruttó átlagkereset

90 nap

3ídészetvezet1.

720 000

a kollektív szerz dés szerint

teljes mUnkaid s - heti 40 óra

3rdészetvezet 2.
jzemvezet

700 000

a kollektív szerz dés szerint

tel,ies

720 000

a kollektív szerz dés szerint

teljes munkaid

- hetl 40 óra

5 havi brUttó átla8kereset

70 nap

I kiinyvel

570 000

a kollektív szerz dé5 szerint

teljes mUnkaid s - heti 40 óra

1 havi bruttó átlatkereset

35 nap

munkaid

s 5

*A társaságnál jutalom kifizetésére munkavállaló
a
éves teliesítményértékelése
és a társasát tazdasági helyzete függvényében keriil sor.

Feliigyel bizottsá8ita8ok
Név

Tisztsé8

Tiszteletdíi*

*

Ftlhó

eln

)r Naty János

Feliigyeló Bizottság

Abdai Géza

Felüeveló Bizottsás tapia

0

(éri Endre

FelLigyeló Bizottság ta8ja

0

)r Lakatos Ferenc

Feltigyel Bizottsá8ta8ja

0

**

A Felii6yel Bizottsá8

eln

ke

0

ke és tagjai részére semmilyen juttatás nem iár.

Egyéb iuttatások a Ko|lektív szerz dés szerint:
a) illetmény ti,izifa: 50 mázsa

Vastagt zifa

b)bér n kívüli juttatás: 8300 Ftlhó pénziisszetként
c)

t

rzs8áída

ta$át

Után járó jutalom:
10 éV után: 50 000 Ft
15 év után: 70 oo0 Ft

20 év után: 90 000 Ft
25 éV után: ],10 000 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
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