
Közlemény 
 
A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft 2007. évtől kezdődően költségvetési támogatásban nem részesül. A Kft 
működését a vetőmagtermelésből, feldolgozásból, pályázatokból, licencdíjakból és földalapú támogatásból származó 
bevételek és hitel teszik lehetővé. A 2008. évi mérlegbeszámoló adatai alapján a Kft-nél az átlagkereset: Bruttó 
135.924,- Ft/fő, országos átlag (197.500,-Ft) alatti.  
A Kft-nél 2009-ben béremelés nem történt. 
 

A Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Kft, mint adatkezelő a 2009. évi CXXII. törvény 2.§-ában  
foglaltaknak az alábbiak szerint tud eleget tenni, figyelembe véve a munkavállalók 1992. évi LXIII. törvény 
15./A. §-a szerinti, valamint a jogértelmezési bizonytalanság miatt tett nyilatkozatait. 
 
 

1. A Felügyelő Bizottság tagjainak jövedelmei: 
A tulajdonos MNV Zrt. által meghatározott tiszteletdíjak befizetendő adóval, járulékkal csökkentett havi összege: 
 

Vezető tisztségviselők eFt/hó 
Felügyelő Bizottság elnöke   Vojtkó Pál 39 
Felügyelő Bizottság tagja      Kótai Csaba 
                                               Dr. Gelsei Szilvia ( tiszteletdíj nélkül kívánja ellátni a feladatot 
                                                                                                                         2010.09.20. napjától ) 

23 
 
0 

Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai semmilyen egyéb juttatást, költségtérítést nem vesznek igénybe. 
 
 

2. Munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatott vezetők és egyéb irányító munkavállalók jövedelmei: 
Évente a társaságra vonatkozó lehetséges keresetfejlesztés mértékét, valamint az ügyvezető igazgató bérét és prémium 
feladatait a tulajdonosi jogokat gyakorló MNV Zrt. Alapítói Határozatban rögzíti. Az engedélyezett keresetfejlesztés 
elosztási arányait évente bérmegállapodás tartalmazza. A munka díjazásának formái, az Mt-ben rögzítettek. 
 

Munkavállalói jogviszonyban foglalkoztatott 
vezetők betöltött munkakör szerint 

Nettó alapbér  e Ft/hó. 
a munkabért  terhelő adók és 

járulékok  levonása után 

Többlet-teljesítményhez kötődő, egyedi kiíráson 

alapuló, prémium (%) az éves alapkereset 
meghatározott hányada  

Ügyvezető igazgató    Szilágyi László 344 80               
Igazgató helyettes       Csamangó Anikó 
Igazgató helyettes       Dr.Mesterházy Ákos 

253 
222 

nincs 
nincs 

 

Az ügyvezető igazgató tekintetében 2009-ben a 2008. évi teljesítmények alapján a kitűzött éves prémium 6,75 %-a 
került kifizetésre, melynek 50%-át az érintett az erdőtelepítési célra megnyitott, az MNV 10032000-01501511-
00000000 számú számlára befizetett. 
3. 

Bankszámla fölött rendelkezők adatai a 
2.pontban  megjelölteken kívül 

Nettó megbízási díj e Ft/hó 
a munkabért  terhelő adók és 

járulékok  levonása után 

Többlet-teljesítményhez kötődő, egyedi kiíráson 

alapuló, prémium (%) az éves alapkereset 
meghatározott hányada  

Pénzügyi osztályvezető  Kremmer Ferencné 191,6 0               
 
 

4. Munkaviszony megszűnése esetén alkalmazott eljárások: 
 

Munkavállalói jog-viszonyban 
foglalkozta-tott vezetők betöltött 
munkakör szerint 

Munkaszerződés 
 

Rendes felmondás  
           esetén 

Közös megegyezés    
esetén 

Versenytilalom 

FB elnöke, tagjai nincs 
munkaszerződés 

nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

Ügyvezető igazgató Mt. szerint nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

Igazgató helyettesek Mt. szerint nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

nincs külön 
megállapodás 

 

5. Egyéb juttatások: 
Ügyvezető igazgató munkaszerződés szerint: nincs kikötve egyéb juttatás. 
Egyéb vezetők: nincs kikötve egyéb juttatás. 
Természetbeni juttatás egységesen minden munkavállalóra meleg étkezési utalvány 12.000,- Ft/hó 
Közzététel időpontja: 2010. október 04. 
Közzététel módosítás időpontja a Felügyelő Bizottság tagja önként tett nyilatkozata folytán : 2010. 09.20. 


