Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM ERBE
ENERGETIKA Mérnökiroda Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági
tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók javadalmazásáról
(2016. október)

1. Felügyelőbizottsági tagok
Az MVM ERBE Zrt. Felügyelő Bizottsági tagjainak adatai a következők:

S.sz.

Név

Jogviszony

Tiszteletdíj
(Ft/hó)

1.

Takács Zoltán

felügyelő bizottság elnöke

135.000

2.

Tótth András

felügyelő bizottság tag

102.000

3.

Halász Gábor

felügyelő bizottság tag

102.000

4.

Kruchina Vince

felügyelő bizottság tag

102.000

5.

Latorcai Zsombor Lóránd

felügyelő bizottság tag

102.000

Az Alapító által meghatározott tiszteletdíjban részesülnek.
• Egyéb járandóságok: nincs
• Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

2. Az Mt. 208. § (1) hatálya alá tartozó munkavállalók
2.1. A munkáltató első számú vezetője (vezérigazgató)
Az MVM ERBE Zrt. vezérigazgatója: Dr. Korom Norbert Lajos
Személyi alapbére: 2.500.000,- Ft/hó
Az vezérigazgató juttatásai a következők:
• Végkielégítés: A végkielégítés esete és mértéke a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint
történik, összhangban az Alapító tulajdonosi határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzattal.
• Felmondási idő: A felmondási idő esete és mértéke a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint
történik, összhangban az Alapító tulajdonosi határozatával elfogadott Javadalmazási Szabályzattal.
• Prémium: Amennyiben a Munkáltató teljesítményösztönző kifizetéséről dönt, úgy a Munkavállaló a
Munkáltató Javadalmazási Szabályzatában foglaltak szerinti – az éves alapbér legfeljebb 10%-ában
meghatározott - mértékben és feltételekkel jogosult a teljesítményösztönzőre.

• Egyéb pénzbeli juttatások: Az általános, minden vezető besorolású munkavállalóra azonosan
vonatkozó feltételek szerint.
Ezek:
- 13. havi fizetés
- választható béren kívüli juttatások: 243.000,- Ft/év
- önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás - a bruttó bér 5,4%-a + 500,- Ft,-/hó tagdíj
kiegészítés
- önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulás – 13.500,- Ft/fő/hó

3. Meghatározó jelentőségű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók

Munkakör

Létszám Legalacsonyabb Legmagasabb
(fő)
alapbér
alapbér
(Ft/hó)
(Ft/hó)

Igazgatók

7

875.500

1.534.700

Átlag
(Ft/hó)

Teljesítmény
ösztönző
(alapbér %-a)

914.429

40%

Az igazgatók juttatásai a következők:
• Végkielégítés: A végkielégítés esete és mértéke a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerint
történik.
• Felmondási idő: A felmondási idő esete és mértéke a Munka Törvénykönyve (Mt.), és a helyi Kollektív
Szerződés (KSz) szerint történik.
• Prémium: A teljesítményösztönző kitűzése, értékelése, és a kifizetés rendje az éves prémium
kitűzésben kerül meghatározásra. A kitűzésben meghatározott érték a személyi alapbér maximum 40 %-a.
A prémium feltételek a csoportszintű és a társasági eredmény elérésére, az irányított terület részletes
feladatteljesítésre, valamint az üzleti tervben meghatározott költségkeretek betartására vonatkoznak.
 Egyéb pénzbeli juttatások: Az általános, minden vezető besorolású munkavállalóra azonosan
vonatkozó feltételek szerint:
- 13. havi fizetés
- választható béren kívüli juttatások: 243.000,- Ft/fő/év
- önkéntes pénztári támogatások:
- Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj hozzájárulás – a bruttó bér 5,4 %-a
(nyugdíjkorhatár előtt 10 évvel 6,3 %) + 500,- Ft/fő/hó tagdíj kiegészítés
- Önkéntes egészségpénztári tagdíj – 13.500,- Ft/fő/hó
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4. Együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók
Az MVM ERBE Zrt.-nél együttes cégjegyzésre jogosultak az alábbi vezető besorolású munkavállalók:
Vezérigazgató
Vezérigazgatói főtanácsadó
Atomerőműi igazgató
Villamos hálózati igazgató
Projekt igazgató
Gazdasági igazgató
Beszerzési igazgató
Technológiai és tervezési igazgató

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

Vezérigazgató (lásd: 2. pont)

-

Gazdasági igazgató (lásd: 3. pont)

-

Vezető gazdasági szakértő:



Munkakör

Alapbér
(Ft/hó)

Végkielégítés
Mértéke

Felmondási idő
Mértéke

Vezető gazdasági szakértő

550.000

Mt. szerint

Mt. és KSz szerint

Egyéb pénzbeli juttatások: Az általános, minden vezető szakértő besorolású munkavállalóra
azonosan vonatkozó feltételek szerint:
- 13. havi bér
- választható béren kívüli juttatások: 198.000,- Ft/év
- önkéntes nyugdíjpénztár pénztári tagdíj hozzájárulás – a bruttó bér 6,3 %-a + 500,- Ft/hó tagdíj
kiegészítés
- önkéntes egészségpénztári tagdíj hozzájárulás – 13.500,- Ft/hó

Budapest, 2016. október 25.
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