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A 2009. évi CXXII. törvény alapján az Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. az 
alábbi adatokat teszi közzé: 
 
Az Kisalföldi Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaságról: 
 
Az Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. a tulajdonba, illetve a vagyonkezelésbe adott állami vagyonnal a 
tartamos erdőgazdálkodást biztosító erdőtörvényben, a természetvédelemről, a vadgazdálkodásról 
szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok betartásával 
gazdálkodik. Alapfeladatai: 
 

 34.547 hektár állami tulajdonú terület vagyonkezelése 
 28.731 hektár állami tulajdonú erdőterület erdőkezelése 
 20.376 hektár állami tulajdonú területen a természetvédelmi kezelési tervben rögzített 

feladatok végrehajtása 
 

Megnevezés 2000 2009 % 

Értékesítés nettó árbevétele (eFt) 2.072.868 2.161.048 104 

Adózás előtti eredmény (eFt) 67.483 48.442 72 

Bértömeg (eFt) 235.367 429.802 183 

Létszám (fő) 331 195 59 

 
 
Az Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. éves beszámolóját a kormányzati portál útján a céginformációs 
szolgálatnak küldi meg, ily módon teszi közzé. 
 
A társaság erdőkezelési, vadgazdálkodási alapfeladatainak ellátását realizált árbevételből fedezi. Az 
árbevétel jelentős részét fordítja közvetlenül vagy közvetve közcélú feladatok ellátására. 
 
A társaság közcélú, közhasznú feladatai ellátásához normatív támogatást nem kap. Az 
erdőgazdálkodás szakterületen kiírt pályázatok egy részén az állami tulajdon miatt nincs lehetőség 
indulni. Az ágazat valamennyi részére kiírt pályázatokon a többi résztvevővel azonos feltételek mellett 
nyerhető el támogatás. 
 
Költségvetési befizetések 2009. 
 

 Megnevezés  eFt 

SZJA 73.995 

TB járulék 127.771 

Nyugdíj, EB járulék 66.953 

EÜ hozzájárulás 5.748 

Munkaadói járulék 10.276 

Szakképzési hozzájárulás 6.740 

Munkavállalói járulék 5.871 

ÁFA -4.460 

Társasági adó 0 

Helyi adó 40.531 

Illetékek, hatósági igazgatási díjak 1.051 

Egyéb 29.963 

Mindösszesen 364.439 

 
 
Közcélú, közjóléti feladatok ellátására az Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 2009-ban saját eredménye 
terhére 38.000 eFt-ot fordított. 
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Alapbérek és egyéb pénzbeli juttatások 
 
Az Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. cégiratai a területileg illetékes cégbíróságon megtekinthetőek, így a 
vezető, vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok személyes adatai is. Az érintettek 
javadalmazásával kapcsolatosan a tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott javadalmazási szabályzat 
is a cégbírósági cégiratok részét képezi. 
 

 

Név Beosztás 

Nettó alapbér 
(Ft/hó) munkabért 

terhelő adók és 
járulékok levonása 

után 

Munkabért terhelő, 
illetve abból levont 
és befizetett adó és 

járulék (Ft/hó) 

Prémium 

Orbán Tibor vezérigazgató 500.000 370.000 
max. az éves 

alapbér 80%-a. 

Pap László 
vezérigazgató-

helyettes 
275.000 200.000 

max. az éves 
alapbér 80%-a. 

Bejczi Éva gazdasági igazgató 259.000 202.000 
max. az éves 

alapbér 80%-a. 

 
erdészeti 

igazgatók, központi 
csoportvezetõk 

180.000- 
240.000 

110.000- 
177.000 

6 havi alapbér 

 
Felügyelőbizottság tagjai 

Név Beosztás Tiszteletdíj (Ft/hó) 

Ráfael Csabáné felügyelőbizottság elnöke 0 

Tölgyesi Krisztina felügyelőbizottsági tag 0 

Ladányi Imre felügyelőbizottsági tag 0 

Pozsgai Gábor felügyelőbizottsági tag 0 

Vitéz Tamás felügyelőbizottsági tag 0 
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Munkaviszony megszűntetése 

 
pozíció munka-

szerződés 
rendes felmondás esetén közös megegyezés verseny-

tilalom 
felmondási idő végkielégítés Felmon-

dási idő 
vég-

kielégítés 

Vezérigazgató 

Munka 
Törvény-
könyve 
szerinti 

 
30 nap 

Munka 
Törvénykönyve 

szerinti 
 

Megegyezés szerint, 
figyelembe véve az 

MT. és a KSZ. 
rendelkezéseit. 

Nincs 

Vezérigazgató-helyettes 6 hónap 

Gazdasági igazgató 

KSZ. szerint (a 
felmondási idő 

12 héttel 
hosszabbodik az 
MT.-hez képest) 

Központi 

csoportvezetők, 

- főelőadók, 

- erdészeti igazgatók, 

- műszaki vezetők, 

- vezető könyvelők. 

KSZ. szerint (a 
felmondási idő 8 

héttel 
hosszabbodik az 
MT.-hez képest) 

 


