
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

Zay Adorján vezérigazgató 2010.07.13 határozatlan  - - - -  - 

dr. Sárhegyi Zoltán elnök 2014.12.05
határozott 
2023.07.27

300 000               - - -  - 

dr. Cserba Lajos tag 2014.12.05
határozott 
2023.07.27

200 000               - - -  - 

Kemecsey Ferenc tag 2014.12.05
határozott 
2023.07.27

200 000               - - -  - 

dr. Rozgonyi Eszter tag 2019.01.01
határozott 
2024.12.31

200 000               - - -  - 

Buday Péter tag 2010.05.19
határozott 
2023.06.30

200 000               - - -  - 

Tóth Lajos tag 2010.05.19
határozott 
2023.06.30

200 000               - - -  - 

Zay Adorján vezérigazgató 2010.07.13 határozatlan 3 000 000              - 3 hónap Mt. szerint  - 

Bak Julianna vezérig.helyettes-közgazdasági 1984.08.20 határozatlan 1 950 000              - 8 hónap Mt. szerint  - 

Mihók István vezérig.helyettes-erdészeti 2007.11.01 határozatlan 1 800 000              - Mt. szerint Mt. szerint  - 

Felügyelő Bizottság

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

Mt. 208. § szerinti vezető állású munkavállalók

Vezető tisztségviselők / Önállóan cégjegyzésre és bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak

Alapbérek az 1660/2015. (IX.15.) sz. korm. határozat szerint



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 lásd fent  - 8 hónap Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-erdészeti 2007.11.01 határozatlan lásd fent  - Mt. szerint Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-közgazdasági 1984.08.20 határozatlan lásd fent  - 8 hónap Mt. szerint  - 

vezérig.helyettes-erdészeti 2007.11.01 határozatlan lásd fent  - Mt. szerint Mt. szerint  - 

egyéb kiemelt munkavállalók 
(pénzügyi területen)

határozatlan 506 700 - 932 400  - 

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)

 - 

Aktualizálva: 2022.01.15

Együtt jogosultak cégjegyzésre

Bankszámla feletti rendelkezésre 
együtt (kettesével) jogosultak


