A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel

Vezető tisztségviselők/ Felügyelőbizottsági tagok/A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. § szerinti vezető állású munkavállalók/ önállóan cégjegyzésre jogosult munkavállalók/ önállóan bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

Munkaviszony esetén (Taktv. 2. § (1) c) pont szerint)
Munkaviszony megszűnése (Taktv. 2. § Versenytilalmi megállapodás (Taktv. 2.
(1) C) cb) pont szerint)
§ (1) c) cc) pontja szerint)

Pénzbeli juttatások (Taktv. 2. § (1) c) ca) pont szerint)
Név

Tisztség vagy Munkakör
Bruttó havi
alapbér (Ft)

Dr. Benkő Tamás János
Vincze Endre
Dr. Szilasi-Szekeres Zsuzsanna
Volencsik Zsolt
Dr. Németh Szabolcs Tamás
Dr. Portörő-Szabó Zsuzsa
Dr. Kőszegi Károly
Lehoczky Krisztina

igazgatóság elnöke
igazgatóság tagja
igazgatóság tagja
vezérigazgató
felügyelőbizottság elnöke
felügyelőbizottság tagja
felügyelőbizottság tagja
önállóan bankszámla feletti
rendelkezésre jogosult
munkavállaló

Egyéb időbér

Időbért megalapozó
időtartam

Teljesítménybér

Társasági jogi jogviszony esetén (Taktv. 2. § (1) d) pontja)

Teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetel
mény

Végkielégítés

Felmondási idő
tartama

Időtartam

Kötelezettségvállal
ásának ellenértéke

Egyéb járandósságok

x

x

x

x

Munka törvénykönyvének rendelkezései alapján.
3 900 000
3 300 000 (Nem veszi fel.)
3 300 000

250 000

x

x

x

x

Munka törvénykönyvének rendelkezései alapján.

Másokkal együtt cégjegyzésre jogosult munkavállalók/ másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók/ meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók
Munkaviszony esetén (Taktv. 2. § (1) c) pont szerint)
Munkaviszony megszűnése (Taktv. 2. § Versenytilalmi megállapodás (Taktv. 2.
(1) C) cb) pont szerint)
§ (1) c) cc) pontja szerint)

Pénzbeli juttatások (Taktv. 2. § (1) c) ca) pont szerint)
Tisztség vagy Munkakör
Bruttó havi
alapbér (Ft)
dr. Bertók Zsófia
Varga Anita

szakmai titkár 2
társasági koordinátor

500 000
700 000

Egyéb időbér

Időbért megalapozó
időtartam

Teljesítménybér

x
x

x
x

x
x

Teljesítménybért
megalapozó
teljesítménykövetel
mény
x
x

Végkielégítés

Felmondási idő
tartama

Időtartam

Munka törvénykönyvének rendelkezései alapján.
Munka törvénykönyvének rendelkezései alapján.

Kötelezettségvállal
ásának ellenértéke

Jogcíme

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Megbízási díj

5 520 000 (Nem veszi fel.)
3 960 000
3 960 000 (Nem veszi fel.)
2 125 900

Mértéke

Jogviszony
megszűnése esetén
járó pénzbeli
juttatások

