Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok
takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az
NRG Finance Kft.
felügyelőbizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az
együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalóinak javadalmazásáról
(2021. január 1-jei állapot)
1. Felügyelőbizottsági tagok
Az NRG Finance Kft. Felügyelőbizottsági tagjainak adatai a következők:
Név

Jogviszony

Jávorszky József Dr.
Szalontai János
Békési Balázs



felügyelőbizottság
elnöke
felügyelőbizottság
tagja
felügyelőbizottság
tagja

Tiszteletdíj
(Ft/hó)

Tiszteletdíjat felvesz

102.000

Igen

66.000

Nem

66.000

Nem

Egyéb járandóságok: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

2. Cégjegyzésre jogosult munkavállaló
2.1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiak: Mt.) 208. § (1)
hatálya alá tartozó munkavállaló
Név
Vladár Sándor

Munkakör
ügyvezető

Alapbér (Ft/hó)
400 000

Az ügyvezető igazgató munkaszerződés szerinti juttatásai a következők:



Végkielégítés: A végkielégítés esete és mértéke a munka törvénykönyve (Mt.) szerint
történik.
Felmondási idő: A végkielégítés mértéke a munka törvénykönyve (Mt.) szerint történik.



Prémium: A prémium feltételeit, annak mértékét, a kifizetés feltételeit és annak idejét
a taggyűlés határozza meg. A Javadalmazási Szabályzatban meghatározott maximális
érték a személyi alapbér 20%-a, amely a feladatok maradéktalan teljesítése esetén
kerülhet kifizetésre.



Egyéb pénzbeli juttatások: Az Mt. 208.§-a szerinti munkavállalók a Társaság legfőbb
szerve által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat alapján a nem vezető
munkavállalók számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosultak a hatályos
SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem
minősülő (cafeteria) juttatásokra.

2.2. A NRG Finance Kft. önálló cégjegyzésre jogosult vezető besorolású munkavállalója az
ügyvezető igazgató

3.Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók
Bankszámla feletti együttes rendelkezési jogosultsággal összesen 2 fő rendelkezik a
következők szerint:




Vladár Sándor NRG ügyvezető
Job Viktor RESZ ügyvezető
Riez Barnabás RESZ gazdasági vezető

4. Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése
Az NRG Finance Kft. valamennyi munkavállalója azonos elvek szerint jogosult pénzbeli
juttatásokra. A juttatások a következők:


13. havi munkabér: Nincs



Választható Béren Kívüli Juttatások (VBKJ): Nincs



Önkéntes pénztári támogatások: Nincs

Budapest, 2021. január 4.

