Iktatószám: 0025-0012/VIR/2020/P
Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
szóló 2009. évi CXXII. törvényben előírt adatszolgáltatási kötelezettségnek
megfelelően
(2020.június.30-i állapot)

1.

Felügyelőbizottsági tagok
Ssz.

Név

Jogviszony

Tiszteletdíj (Ft/hó)

1.

Aradi János

elnök

110 000

2.

Dr. Turi Zsolt

tag

82 000

3.

Szemerédi József

tag

82 000

A felügyelőbizottsági tagok az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által jóváhagyott Javadalmazási
Szabályzat (továbbiakban: Javadalmazási Szabályzat) alapján részesülnek tiszteletdíjban.

2.



Egyéb járandóság: nincs



Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

2.1. A munkáltató első számú vezetője (ügyvezető igazgató)
Név: Csanádi András
Alapbér: 1.800.000,- Ft/hó
Az ügyvezető igazgató munkaszerződés szerinti juttatásai a következők:


Teljesítményösztönző: A teljesítményösztönző feltételeit, annak mértékét, a kifizetés
feltételeit és annak idejét a Javadalmazási Szabályzat határozza meg. Az éves alapbér
legfeljebb 20 %-ában meghatározott teljesítményösztönző kerülhet kitűzésre.



Végkielégítés: A végkielégítés esete és a mértéke a munka törvénykönyvéről szóló
2012. évi I. törvény (továbbiakban. Mt.) szerint történik, összhangban a Javadalmazási
Szabályzattal, valamint a 2009. évi CXXII. törvénnyel.



Felmondási idő: Határozatlan idejű munkaviszony felmondásánál történő
megszüntetése esetén az Mt. előírásait kell alkalmazni, összhangban a Javadalmazási
Szabályzattal, valamint a 2009. évi CXXII. törvénnyel.



Egyéb pénzbeli juttatások: A Javadalmazási Szabályzat alapján a nem vezető állású
munkavállalók számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosult a hatályos
SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem
minősülő juttatásokra.

3.

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Ssz.

Munkakör

Alapbér (Ft/hó)

Teljesítményösztönző

1.

üzletágvezető (4 fő)

1 179 125 (átlagbér)

4 havi alapbér

2.

gazdasági vezető

1 069 200

3 havi alapbér

3.

HR vezető

1 000 000

3 havi alapbér

A bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók munkaszerződés szerinti juttatásai
a következők:


Végkielégítés: Az ATOMIX-KSz Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződésében foglaltak
szerint meghatározott.



Felmondási idő: Az ATOMIX-KSz Az ATOMIX Kft. Kollektív Szerződésében foglaltak
szerint.



Egyéb pénzbeli juttatások: Az MVM Zrt., mint uralkodó tag által e tárgykörben kiadott
mindenkor hatályos szabályzatában foglaltak szerint.

Paks, 2020. július 10.

