A foglalkoztatottakra vonatkozó közzétételi adatok 2020. december 28-i állapot
A) Adat megnevezése

B) Közzétett adat

2020. I-IX. hó göngyölített átlagos állományi létszám:
1. A közzétételre kötelezett szervnél
519,20 fő
foglalkoztatottak létszáma és személyi
juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2020. I-IX. hó személyi jellegű ráfordítások: 3.320.768 eFt
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők
illetménye, munkabére, és rendszeres
juttatásai, valamint költségtérítése
összesített összege
3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott
juttatások fajtája és mértéke összesítve

ügyvezető igazgató: 2.600.000 Ft
vezetők: 721.000 Ft – 1.600.000 Ft
vezető tisztségviselők (FB elnök és tagok): 325.000 Ft –
275.000 Ft

(1) A köztulajdonban álló gazdasági
társaság a közzététel időpontjában
fennálló adatok alapján közzéteszi a
vezető tisztségviselők, a
felügyelőbizottsági tagok, a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a
szerint vezető állású munkavállalók,
valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalók

Demény Árpád Szilárd, ügyvezető igazgató

Jelenleg egyéb juttatást az alkalmazottak nem kapnak

Havi bruttó alapbér: 2.600.000 Ft
Teljesítménybér: 20%
Teljesítménybér követelménye: A munkáltatói jogokat
gyakorló által előírt munkaköri kötelességen túli célfeladatok
teljesítése (Javadalmazási Szabályzat szerint)
Végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama: Mt. szerint
az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a kötelezettség
vállalásának ellenértéke: -

a) nevét,
b) tisztségét vagy munkakörét,
c) munkaviszonyban álló személy
esetében
ca) a munkavállaló részére a
munkaviszonya alapján közvetlenül
vagy közvetve nyújtott pénzbeli
juttatásokat, ezen belül külön
feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét,
teljesítménybérét, valamint az időbért
megalapozó időtartamot, illetve a
teljesítménybért megalapozó
teljesítménykövetelményeket,
cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve
a munkaszerződés alapján járó mértéket
megjelölve a munkavállalóra irányadó

dr. Jámbor André, FB elnök
havi tiszteletdíj: 325.000 Ft

Jánosi Mária Valéria, FB tag
havi tiszteletdíj: 275.000,- Ft

Laurinyecz Katalin, FB tag
havi tiszteletdíj: 275.000,- Ft

Bóta Kornél, FB tag
havi tiszteletdíj: 275.000,- Ft
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végkielégítés, illetve felmondási idő
időtartamát,

Hortobágyi Ferenc, FB tag
havi tiszteletdíj: 275.000,- Ft

cc) az Mt. 228. § alapján kikötött
időtartamot és a kötelezettség
vállalásának ellenértékét,
d) a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Gt.) 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti
jogviszony, valamint a
felügyelőbizottsági tagok esetén
da) a megbízási díjat,
db) a megbízási díjon felüli egyéb
járandóságokat,
dc) a jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatásokat.
(2) A köztulajdonban álló gazdasági
társaság a közzététel időpontjában
fennálló adatok alapján a másokkal
együttesen cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalók, valamint a
munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű egyéb
munkavállalók esetében az (1) bekezdés
b)-c) pontjában meghatározott adatokat
teszi közzé.

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult ügyvezető
igazgatóval együttesen
Hideg Mária, pénzügyi igazgató
Havi bruttó alapbér: 1.800.000,- Ft
Teljesítménybér: Végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama: Mt. szerint
az Mt. 228. § alapján kikötött időtartam és a kötelezettség
vállalásának ellenértéke: -
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