Közzétételi lista (Taktv. 2.§ (1) bek.)

Sorszám
Név
Vezető tisztségviselők

Tisztség vagy munkakör

Jogviszony jellege
(társasági jogi
jogviszony vagy
munkaviszony)

Alapbér

ügyvezető önálló képviseleti
joggal
Wágner József
munkaviszony
1.300.000,-ft
Önállóan cégjegyzésre v. bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók?
Másokkal együttesen cégjegyzésre v. bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
Dr. Bóna Lajos
munkaviszony
750.000,-Ft

Dr. Pauk János

együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
munkaviszony

Szabó Szabolcs

együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
munkaviszony
együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
munkaviszony

Fónad Péter

együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
munkaviszony

Péterfy Csaba

együttes képviseletre jogosult
más munkavállaló
Fuder László
munkaviszony
Vezető állású munkavállalók?
Munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók?
Felügyelőbizottsági tagok
Dr. Zsembeli József
felügyelőbizottsági tag
megbízás
Tóth Tibor
felügyelőbizottsági tag
megbízás
dr. Orlóci László
felügyelőbizottsági tag
megbízás
Nóthné dr. Kiss
Adrienn
felügyelőbizottsági tag
megbízás
Túri János
felügyelőbizottsági tag
megbízás

Teljesítménybér Időbért megalapozó Teljesítmény Végkielégítés
Egyéb időbér (negyedév)
időtartam
követelmény mértéke

Versenytilalmi
Felmondási idő megállapodás
időtartama
időtartama

Versenytilalmi
megállapodás
ellenértéke

Megbízási díj

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóság

Jogviszony
megszűnése
esetén járó
pénzbeli
juttatás

nincs

x

x

x

x

Mt. 77§

30 nap

nincs

nincs

nincs

cafeteria

x

x

x

x

Mt. 77§

30 nap

nincs

nincs

nincs

850.000,-Ft

x

x

x

x

Mt. 77§

30 nap

6 hónap

3 havi távolléti díj nincs

750.000,-Ft

x

x

x

x

Mt. 77§

30 nap

6 hónap

3 havi távolléti díj nincs

cafeteria
nincs
cafeteria,
nyelvvizsgapót
lék, speciális
laborpótlék
nincs
cafeteria,
jutalék
,nyelvvizsgapó
tlék
nincs

700.000,-Ft

x

x

x

x
Mt. 77§
ügyvezető
által
negyedévent
e kitűzve,
értékelve
Mt. 77§
ügyvezető
által
negyedévent
e kitűzve,
értékelve
Mt. 77§

30 nap

nincs

nincs

nincs

cafeteria

nincs

cafeteria,
mozgóbeér,
nyelvvizgsapót
lék
nincs

500.000,-Ft

x

150.000,-Ft

x

780.000,-Ft

x

234.000,-Ft

x

120.000,-Ft
120.000,-Ft
120.000,-Ft
150.000,-Ft
120.000,-Ft

30 nap

nincs

nincs

30 nap

6 hónap

3 havi távolléti díj nincs

cafeteria

nincs

nincs

