
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) 

(2) és (3) bekezdésében foglaltak végrehajtása. 

A közölt adatok a 2019. 04. 01. állapotot tartalmazzák. 

 

A Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208 § szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önálló 

cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók adatai: 

  

Munkavállaló 

neve 

Munkakör 

megnevezése 

Személyi alapbér 

(bruttó Ft/hó) 

Prémium    

(kitűzés 

alapján) 

Közvetve 

nyújtott 

pénzbeni 

juttatás    

(bruttó 

Ft/év) 

Munkaviszony 

megszűnése 

esetén a 

végkielégítés 

mértéke 

Felmondási 

idő 

mértéke 

Bugán József vezérigazgató 

1660/2015. 

(IX.15.) 

Kormányhatározat 

szerint 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 

Mt. ill. 2009. 

évi CXXII. 

törvény 

szerint 

Mt szerint      

90 nap 

Bakó Csaba 

vezérigazgató helyettes, 

erdőgazdálkodási 

igazgató 

1.699.500 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 

Mt. ill. 2009. 

évi CXXII. 

törvény 

szerint 

Mt szerint      

90 nap 

 

A társaságnál másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

adatai: 

Munkakör 

Személyi 

alapbér    

(bruttó Ft/hó) 

Mozgóbér 

Közvetve nyújtott 

pénzbeni juttatás 

(bruttó Ft/év) 

Végkielégítés 

(hó) 

felmondási 

idő (nap) 

gazdasági igazgató 988.800 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 4 105 

gazdasági osztályvezető 650.000 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 7 170 



pénzügyi előadó I. 311.500 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 7 150 

pénzügyi előadó II. 303.600 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 7 130 

pénzügyi előadó III.  257.500 

2019. évre 

prémium 

kitűzésre nem 

került sor 

605.250 2 49 

 

A fenti munkavállalók munkaszerződésében az Mt. 228. § alapján időtartam kikötés és ebből eredő kötelezettség 

vállalás nem szerepel. 

  

Felügyelő Bizottsági tagok adatai: 

Név Tisztség 
Megbízási díj 

(bruttó Ft/hó) 

Egyéb juttatás 

(Ft/hó) 

Jogviszony megszűnése 

esetén járó pénzbeli juttatás 

Dr. Borovics Attila  FB elnök 300 000 nincs nincs 

Illés Károly Roland  FB tag 200 000 nincs nincs 

Kovács Péter Zoltán  FB tag 200 000 nincs nincs 

dr. Kovács Ádám 

 
FB tag 200 000 nincs nincs 

Szalainé Takács Gizella 

 
FB tag 200 000 nincs nincs 

 

 


