A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2019. december 13-tól/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó
éves alapbér 15%-a

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

120 000

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

2003. október 1.

2003.október 1.

helyiséggazdálkodási igazgató

2003.november 1.

2003. november 1.

helyiséggazdálkodási igazgató

900 000

korlátlan

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Marketing és műszaki igazgató

2003. december 1.

2003. december 1.

Marketing és műszaki igazgató

1 020 000

korlátlan

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

2013. április 1.

2014. április 1

300 000

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Házi Zoltán

főkönyvelő

vezérigazgató

1 040 000

főkönyvelő

670 000

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

695 000

belső előírás szerint

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

459 000

belső előírás szerint

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2020. március 13-tól/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

120 000

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

2003. október 1.

2003.október 1.

helyiséggazdálkodási igazgató

2003.november 1.

2003. november 1.

helyiséggazdálkodási igazgató

900 000

korlátlan

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Marketing és műszaki igazgató

2003. december 1.

2003. december 1.

Marketing és műszaki igazgató

1 020 000

korlátlan

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

főkönyvelő

2020. március 13.

2020. március 13.

főkönyvelő

950 000

212 020

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

695 000

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

459 000

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Házi Zoltán

vezérigazgató

1 040 000

éves alapbér 15%-a

50 000

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2020. április 24-től/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

120 000

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

Házi Zoltán

2003. október 1.

2003.október 1.

vezérigazgató

1 040 000

éves alapbér 15%-a

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 040 000

alapbér 15%-a

korlátlan

229 779

Mt szerint

Mt szerint

-

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

950 000

alapbér 15%-a

korlátlan

229 779

Mt szerint

Mt szerint

-

2020. március 13.

2020. március 13.

főkönyvelő

950 000

alapbér 15%-a

212 020

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

715 850

belső előírás szerint

375000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

490 000

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

főkönyvelő

50 000

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2020. május 1-től/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

190 000

167 350

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

Nagy István Zsolt

2020. május 1.

2020. május 1.

vezérigazgató

1 600 000

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 040 000

alapbér 15%-a

korlátlan

178 279

Mt szerint

Mt szerint

-

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

950 000

alapbér 15%-a

korlátlan

178 279

Mt szerint

Mt szerint

-

2020. március 13.

2020. március 13.

főkönyvelő

950 000

alapbér 15%-a

160 519

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

715 850

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

490 000

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

főkönyvelő
bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2020. május 28-tól/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

190 000

167 350

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

Nagy István Zsolt

2020. május 1.

2020. május 1.

vezérigazgató

1 600 000

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 040 000

alapbér 15%-a

korlátlan

178 279

Mt szerint

Mt szerint

-

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

950 000

alapbér 15%-a

korlátlan

178 279

Mt szerint

Mt szerint

-

főkönyvelő

2020. május 11.

2020.május 28

főkönyvelő

950 000

alapbér 15%-a

160 519

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

715 850

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

490 000

belső előírás szerint

375 000

Mt szerint

Mt szerint

-

150 000

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2021. június 1-től/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és
Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség

Ft/hó

Ft/év

190 000

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

Hónap

Hónap

Hónap

Nagy István Zsolt

2020. május 1.

2020. május 1.

vezérigazgató

1 600 000

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 040 000

alapbér 30%-a

korlátlan

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

950 000

alapbér 30%-a

korlátlan

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

főkönyvelő

2020. május 11.

2020.május 28

főkönyvelő

950 000

alapbér 30%-a

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

755 000

belső előírás szerint

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

525 000

belső előírás szerint

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

pénzügyi-számviteli üi.

2020. április 29.

2020. április 29.

pénzügyi-számviteli üi.

550 000

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

150 000

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2021. szeptember 24-től/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó
vezérigazgató*

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és

Boros András

2020. április 24.

2021. szeptember 24.

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 143 000

alapbér 30%-a

korlátlan

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

1 043 000

alapbér 30%-a

korlátlan

főkönyvelő

2020. május 11.

2020. május 28

főkönyvelő

1 043 000

alapbér 30%-a

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

755 000

belső előírás szerint

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

525 000

belső előírás szerint

pénzügyi-számviteli üi.

2020. április 29.

2020. április 29.

pénzügyi-számviteli üi.

550 000

Ft/hó

Végkielégítés

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Ft/év

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség
Hónap

Hónap

Hónap

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

457 000

150 000

Felmondási idő

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

(*) A vezérigazgatói feladatokat a műszaki igazgató látja el eredeti munkaköre megtartása mellett.

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető munkavállalók adatai 2021. október 18-tól/
Közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások

Munkavállaló
neve/Munkavállaló munkaköre

Munkaviszony
kezdete

Munkakör betöltésének
kezdete (év.hó.nap)

Munkakör munkaszerződés
szerinti megnevezése

Alapbér

Egyéb béren
kívüli juttatás

Pótlék

Max.km/év
(átlag
km/hó)

Ft/hó
vezérigazgató*

Saját
Hivatali
gépjármű
gépjármű használata
használata költségtérít
és

Boros András

2020. április 24.

2021. szeptember 24.

műszaki igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

műszaki igazgató

1 143 000

alapbér 30%-a

korlátlan

helyiséggazdálkodási igazgató

2020. április 24.

2020. április 24.

helyiséggazdálkodási igazgató

1 043 000

alapbér 30%-a

korlátlan

2021. október 18.

2021. október 18.

főkönyvelő

950 000

ügyviteli csoportvezető

1997. május 1.

2006. március 1.

ügyviteli csoportvezető

755 000

belső előírás szerint

pénzügyi-számviteli üi.

2001. január 26.

2012. január 1.

pénzügyi-számviteli üi.

525 000

belső előírás szerint

pénzügyi-számviteli üi.

2020. április 29.

2020. április 29.

pénzügyi-számviteli üi.

550 000

belső előírás szerint

főkönyvelő

Ft/hó

Végkielégítés

Felmondási idő

Versenytilalom
Cafeteria
Alapja

Ft/év

Mértéke

Alapja

Mértéke

Kötelezettség
Hónap

Hónap

Hónap

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

465 000

Mt szerint

Mt szerint

-

310 000

Mt szerint

Mt szerint

-

457 000

bankszámla felett eggyüttes
aláírási joggal rendelkezők:

Megjegyzés:
Mt= 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

(*) A vezérigazgatói feladatokat a műszaki igazgató látja el eredeti munkaköre megtartása mellett.

15%

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok adatai 2019.12.13-tól/

Név

Tisztség kezdete

Tisztség megnevezése

Megbízási díj és a megbízási díjon felüli egyéb járandóság
Tiszteletdíj
Egyéb járandóság
Ft/hó

Jogviszony megszűnése
esetén járó
pénzbelijuttatás

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Igazgatósága:
dr. Bakonyi Tibor

2019. december 13.

elnök

Ferencz István

2019. december 13.

tag

Pétervári Judit

2019. december 13.

tag

dr. Futó Péter

2019. december 13.

tag

Balogh József

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 3-szorosa
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelőbizottsága:
Lázár Tamás

2019. december 13.

elnök

Fehér Gábor

2019. december 13.

tag

Horváth Gyula

2019. december 13.

tag

Karli Róbert

2019. december 13.

tag

dr. Lévai István Zoltán

2019. december 13.

tag

Ollero Marco

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok adatai 2020.05.01-től/

Név

Tisztség kezdete

Tisztség megnevezése

Megbízási díj és a megbízási díjon felüli egyéb járandóság
Tiszteletdíj
Egyéb járandóság
Ft/hó

Jogviszony megszűnése
esetén járó
pénzbelijuttatás

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Igazgatósága:
dr. Bakonyi Tibor

2019. december 13.

elnök

Pétervári Judit

2019. december 13.

tag

dr. Futó Péter

2019. december 13.

tag

Balogh József

2019. december 13.

tag

Rusznák Imre

2020. május 1.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 3-szorosa
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese

Cafetéria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelőbizottsága:
Lázár Tamás

2019. december 13.

elnök

Fehér Gábor

2019. december 13.

tag

Horváth Gyula

2019. december 13.

tag

Karli Róbert

2019. december 13.

tag

dr. Lévai István Zoltán

2019. december 13.

tag

Ollero Marco

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok adatai 2020.10.30-től/

Név

Tisztség kezdete

Tisztség megnevezése

Megbízási díj és a megbízási díjon felüli egyéb járandóság
Tiszteletdíj
Egyéb járandóság
Ft/hó

Jogviszony megszűnése
esetén járó
pénzbelijuttatás

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Igazgatósága:
dr. Bakonyi Tibor

2019. december 13.

elnök

dr. Futó Péter

2019. december 13.

tag

Balogh József

2019. december 13.

tag

Rusznák Imre

2020. április 30.

tag

Tompos Márton

2020. október 30.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 3-szorosa
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese

Cafetéria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelőbizottsága:
Lázár Tamás

2019. december 13.

elnök

Fehér Gábor

2019. december 13.

tag

Horváth Gyula

2019. december 13.

tag

Karli Róbert

2019. december 13.

tag

dr. Lévai István Zoltán

2019. december 13.

tag

Ollero Marco

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok adatai 2021.04.21-től/

Név

Tisztség kezdete

Tisztség megnevezése

Megbízási díj és a megbízási díjon felüli egyéb járandóság
Tiszteletdíj
Egyéb járandóság
Ft/hó

Jogviszony megszűnése
esetén járó
pénzbelijuttatás

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Igazgatósága:
Dr. Simon Domokos Lajos

2021. április 21.

elnök

dr. Futó Péter

2019. december 13.

tag

Balogh József

2019. december 13.

tag

Rusznák Imre

2020. április 30.

tag

Tompos Márton

2020. október 30.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 3-szorosa
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelőbizottsága:
Lázár Tamás

2019. december 13.

elnök

Fehér Gábor

2019. december 13.

tag

Horváth Gyula

2019. december 13.

tag

Karli Róbert

2019. december 13.

tag

dr. Lévai István Zoltán

2019. december 13.

tag

Ollero Marco

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § szerinti tájékoztatás
/Vezető tisztségviselők és Felügyelőbizottsági tagok adatai 2021.04.21-től/

Név

Tisztség kezdete

Tisztség megnevezése

Megbízási díj és a megbízási díjon felüli egyéb járandóság
Tiszteletdíj
Egyéb járandóság
Ft/hó

Jogviszony megszűnése
esetén járó
pénzbelijuttatás

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Igazgatósága:
Dr. Simon Domokos Lajos

2021. április 21.

elnök

dr. Futó Péter

2019. december 13.

tag

Balogh József

2019. december 13.

tag

Rusznák Imre

2020. április 30.

tag

Tompos Márton

2020. október 30.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 3-szorosa
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budapesti Nagybani Piac Zrt. Felügyelőbizottsága:
Lázár Tamás

2019. december 13.

elnök

Fehér Gábor

2019. december 13.

tag

Horváth Gyula

2019. december 13.

tag

Karli Róbert

2019. december 13.

tag

dr. Lévai István Zoltán

2019. december 13.

tag

Ollero Marco

2019. december 13.

tag

a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 2-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese
a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb
munkabér havi összegének 1,5-szerese

