
Leírás: MAV6

Alapbér ( bruttó 
Ft/hó)

Rendszeres 
bérpótlék (Ft/hó)

Kitűzés szerinti 
maximális prémium 

mérték

Prémium kitűzést megalapozó 
teljesítménykövetelmények

SZÉP Kártya 
vendéglátás 

alszámlára béren 
kívüli juttatás 

(Ft/év)

Választható 
béren kívüli 

juttatás (Ft/év)
önállóan

másokkal 
együttesen

önállóan
másokkal 

együttesen

1. Krisztián Árpád Ügyvezető 1 300 000 0 10%

a társasági mutatók teljesülése 
esetén az egyéni prémiumfeladat 

kiírás szerint
92 900 271 400 90 6 hónap - igen _ igen _

Alapbér ( bruttó 
Ft/hó)

Rendszeres 
bérpótlék (Ft/hó)
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mérték

Prémium kitűzést megalapozó 
teljesítménykövetelmények

SZÉP Kártya 
vendéglátás 

alszámlára béren 
kívüli juttatás 
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Választható 
béren kívüli 

juttatás (Ft/év)
önállóan

másokkal 
együttesen

önállóan
másokkal 

együttesen

1.
Kis-Tóthné Hochvart 

Katalin
Gazdasági és humán vezető 1 010 000 0 20%

a társasági mutatók teljesülése 
esetén az egyéni prémiumfeladat 

kiírás szerint
92 900 271 400 70 4 hónap - - igen _ igen

2. Janicska Béla Műszaki vezető 966 000 0 20%

a társasági mutatók teljesülése 
esetén az egyéni prémiumfeladat 

kiírás szerint
92 900 271 400 55 3 hónap - - igen _ _

Alapbér ( bruttó 
Ft/hó)

Rendszeres 
bérpótlék (Ft/hó)
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alszámlára béren 
kívüli juttatás 

(Ft/év)

Választható 
béren kívüli 

juttatás (Ft/év)
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együttesen

1. - Termelési vezető 850 000   0 15%
a társasági mutatók teljesülése 

esetén az egyéni prémiumfeladat 
kiírás szerint

92 900 271 400 90 6 hónap - igen _ _

2. - Pénzügyi- számviteli vezető 685 700 0 - - 92 900 271 400 30 -  - - - _ igen

3. -
Pénzügyi- számviteli 

szakelőadó
491 700 0 - - 92 900 271 400 55 3 hónap - - - - igen

4. - Pénzügyi szakértő 442 900 0 - - 92 900 271 400 30 - - - - - igen

Dudás Zoltán Felügyelő bizottság elnöke 60.000.-Ft - - -
Dr. Bertus Péter Felügyelő bizottsági tag 50.000.-Ft - - -
Dr. Somlói József Felügyelő bizottsági tag 50.000.-Ft - - -

Bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosultság

Bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosultság

Bankszámla feletti 
rendelkezésre jogosultság

Jogviszonjy 
megszűnése esetén 

járó pénzbeli  
juttatások

Végkielégítés 
Mt.77.§ (3) bek. 
Szerint (hónap)

Végkielégítés 
KSZ/munkaszerződés 

szerint

Végkielégítés 
KSZ/munkaszerződés 

szerint

Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások

Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Név

Végkielégítés 
KSZ/munkaszerződés 

szerint
Ssz. Munkakör

Munkakör

Közvetve nyújtott pénzbeli 
szolgáltatások

Név

Cégjegyzési jogosultság

Munkakör
Felmondási 

idő (nap)

Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások

Végkielégítés 
Mt.77.§ (3) bek. 
Szerint (hónap)

Közvetve nyújtott pénzbeli 
szolgáltatások

Felmondási 
idő (nap)

MÁV VAGON KFT

Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján
2018. augusztus  01.-i állapotnak megfelelően

Végkielégítés 
Mt.77.§ (3) bek. 
Szerint (hónap)

Cégjegyzési jogosultság

  Mt.208. § (1) bekezdés alapján vezető állású munkavállaló
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idő (nap)

Ssz.
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Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások

Név

  Mt. 208. § (2) bekezdés alapján vezető állású munkavállaló

Közvetve nyújtott pénzbeli 
szolgáltatások

Ssz.
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