
Név
Munkakör  megnevezése (ha mb. 

jogviszony, akkor annak megjelölése)
Jogviszony 

kezdő napja

Jogviszony 
időtartama 
(határozott, 
határozatlan 

idejű)

Tiszteletdíj/  
Alapbér Ft/hó 

(bruttó)
Prémium

Felmondási idő 
mértéke 
(hónap)

Végkielégítés 
mértéke 
(hónap)

Mt. 228. § 
kötelezettségvállalás 

ellenértéke

Vezető tisztségviselők / 
Önállóan cégjegyzésre és 
bankszámla feletti rendelkezésre 
jogosultak

Zay Adorján vezérigazgató 2010.07.13 határozatlan 1 020 000 éves alapkereset 80%-a 3 hónap
Mt., illetve a 2009. évi 

CXXII.tv. szerint
 - 

Ladányi Imre elnök 2010.07.13
határozott 
2013.07.13

- - - -  - 

Radics Péter tag 2011.07.12
határozott 
2013.07.13

- - - -  - 

Tilhóf Magdolna tag 2010.07.13
határozott 
2013.07.13

- - - -  - 

Buday Péter tag 2010.05.19
határozott 
2014.05.31

- - - -  - 

Tóth Lajos tag 2010.05.19
határozott 
2014.05.31

- - - -  - 

Zay Adorján vezérigazgató 2010.07.13 határozatlan 1 020 000 éves alapkereset 80%-a 3 hónap
Mt., illetve a 2009. évi 

CXXII.tv. szerint
 - 

Bak Julianna vezérig.helyettes-közgazdasági 1984.08.20 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

Papp Gyula Sándor vezérig.helyettes-erdészeti 1980.08.01 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-közgazdasági 1984.08.20 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-erdészeti 1980.08.01 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

Együtt jogosultak cégjegyzésre

A 6/2010./MFB Zrt számú Alapítói Határozattal megállapított ALAPÍTÓ OKIRAT szerint a társaságnál Igazgatóság választására nem kerül sor.                                                                                                     
Az igazgatóság Gt-ben meghatározott jogait a Gt. 247. § szerint határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési és képviseleti joggal megválasztott Vezérigazgató gyakorolja,                                                                                       

aki vezető tisztségviselőnek minősül.

Felügyelő Bizottság

Társaság neve: ÉSZAKERDŐ Zrt.Közzététel a 2009. évi CXXII. tv 2. § (1)-(2) szerint

Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók



Név
Munkakör  megnevezése (ha mb. 

jogviszony, akkor annak megjelölése)
Jogviszony 

kezdő napja

Jogviszony 
időtartama 
(határozott, 
határozatlan 

idejű)

Tiszteletdíj/  
Alapbér Ft/hó 

(bruttó)
Prémium

Felmondási idő 
mértéke 
(hónap)

Végkielégítés 
mértéke 
(hónap)

Mt. 228. § 
kötelezettségvállalás 

ellenértéke

Társaság neve: ÉSZAKERDŐ Zrt.Közzététel a 2009. évi CXXII. tv 2. § (1)-(2) szerint

vezérig.helyettes-közgazdasági 1984.08.20 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-erdészeti 1980.08.01 határozatlan 840 000              éves alapkereset 80%-a 8 hónap Mt. szerint  - 

számviteli és pénzgazdálkodási 
osztályvezető

1992.04.01 határozatlan 465 000               -  - 

informatikai osztályvezető 1984.09.01 határozatlan 455 000               -  - 

bér- és munkaügyi osztályvezető 2000.01.01 határozatlan 400 000               -  - 

vállalati belsőellenőr 1999.06.14 határozatlan 360 000               -  - 

számviteli és pénzügyi előadó 2004.10.01 határozatlan 197 000               -  - 

számviteli és pénzügyi előadó 2012.06.01 határozatlan 150 000               -  - 

közmunka referens, munkaügyi 
szakértő (havi 80 óra)

2011.01.01
határozott 
2012.12.31

139 500               -  - 

Aktualizálva: 2012.11.09

Bankszámla feletti rendelkezésre 
együtt (kettesével) jogosultak 0-15 évi munkaviszony 

esetén: Mt. szerint , 15 
évnél hosszabb 

munkaviszony esetén:  
Mt szerinti + 10 nap 

(KSZ szerint)

0-15 évi munkaviszony 
esetén: Mt. szerint , 15 

évnél hosszabb 
munkaviszony esetén:   
Mt szerinti + 1 hónap 

(ÁKSZ és KSZ szerint)


