
vezető:
74 474 Ft                                 

vezető:
785 379 Ft                  

(osztályvezetők és igazgatók, ügyvezető nélkül)

nem vezető:
369 481 Ft                               

nem vezető:
388 980 Ft                  

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft

Foglalkoztatottakra vonatkozó adatok

Szemüveg hozzájárulás                                                                   30 000 minden munkavállaló nincs A hozzájárulást 2 évente lehet igényelni

A Társaságnűl foglalkoztatottak létszáma

429 168 Ft                                                          213 fő

A társaságnál foglalkoztatott személyek 
átlagos bruttó alapbére (1 főre jutó havi 

átlag)

Tárgyévi prémium/ teljesítményösztönző/ 
jutalom (1 főre jutó átlag)

Tárgyévi rendszeres személyi juttatások (1 
főre jutó átlag)

Alvállalkozói díjjal csökkentett összeg után és csak 
új partner vagy új tevékenység után kerül 

kifizetésre

SZÉP kártya juttatás

nettó 50.000 Ft/fő a juttatás

Új pozícióra felvett ember min 6 hónapig az 
alkalmazásunkban marad

Házasságkötés alkalmaval minden  
munkavállónak jár. Ha mindketten 

munkatársunk, akkor mindkettejüknek. 
Házassági anyakönyvi kivonat bemutatása

minden iskoláskorú (általános, közép és 
nappali felsőfokú) gyerek részére

legalább 10 éve a társaságnál dolgozó 
munkavállaló

3 hónap próbaidő után
külföldi kiküldetés esetén

Gyermek születése vagy örökbefogadása 
esetén. A gyermek születési anyakönyvi 

kivonatának bemutatása

teljesítmény kiírásban szereplő feltételek 
teljesítése

közeli hozzátartozó halála esetén. A halotti 
anyakönyvi kivonat bemutatása

Kiszámlázott teljesítés 

Megjegyzés

                                                                  60 000 

                                                                  76 336 

                                                                  48 300 

 100.000 / 150.000 / 200.000 /250.000 .. 

minden munkavállaló

minden munkavállaló

minden munkavállaló

minden munkavállaló

nettó 50.000 Ft/fő a juttatás

minimálbér 30%-a gyerekenként

10. évtől 5 évente adott juttatás az évek száma * 
10.000 Ft összegben

Belső szabályzat szerint alapbéren felül 
adható rendszeres és nem rendszeres 

juttatások, támogatások és egyéb jogcímek 
maximális mértéke (adatok Ft-ban)

Juttatásra jogosult személyek köre Juttatársa való jogosultság feltétele

igazgatók és sales munkatársak kivételével 
minden munkavállaló

minden munkavállaló
minden munkavállaló

minden munkavállaló

minden munkavállaló

minden munkavállaló

 3-5% a kiszámlázott összegnek 

Belső szabályzat szerint munkavállalók 
részére alapbéren felül adható rendszeres 

és nem rendszeres juttatások, támogatások 
és egyéb jogcímek megnevezése

"Ajánlom a Barátomat"

Házasságkötési segély

Iskolakezdési támogatás

                                                               200 000 
 30 EUR vagy 60 EUR / nap 

                                                                  76 336 

 1 havi bér 

                                                                  50 000 Temetési segély

Üzletszerzési jutalék

Jubileumi jutalom

Cafeteria
Külföldi kiküldetés napidíja

Születési segély

Teljesítménybér (prémium)



Fizetési előleg  minimálbér ötszöröse minden munkavállaló nincs
A felvehető összeg 1 havi részlete nem haladhatja 

meg a nettó fizetés 33%-át, max 6 havi 
kamatmentes részletre adható

Céges gépkocsi magáncélú használata igazgatók próbaidő letelte
Divízióigazgatók, ügyvezető és a gazdasági 

igazgató részére biztosított juttatás

A céges mobiltelefon havi előfizetési díja 900 Ft, 
az egymás közötti beszélgetés díja 0 Ft, a 

használata korlátlan.
Mobiltelefon (magáncélú) használata                                                                           -   minden munkavállaló nincs


	Alapadatok - jogcímek

