1. sz. melléklet

SZEMÉLYEK I.
(megbízási jogviszonyban foglalkoztatott vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok)

a 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1), illetve (10) bekezdése alapján közzétett adatok 2019.03.31.-i állapot

Név

Tisztség

Megbízási díj

Megbízási díjon felüli egyéb
járandóság

Jogviszony megszűnése esetén
járó pénzbeli juttatások

Dr. Jármai Péter Zoltán

Igazgatóság elnöke

600.000

-

-

Jobbágy Dénes

Igazgatóság tagja

600.000

-

-

Dr. Baracsi Zoltán

Igazgatóság tagja

600.000

-

-

Kovács Tamás Miklós

Igazgatóság tagja

600.000

-

-

Mayer László

Igazgatóság tagja

600.000

-

-

Dr. Lukács János

Felügyelőbizottság
elnöke

300.000

-

-

Dr. Simon Péter

Felügyelőbizottság tagja

300.000

-

-

Dr. Greinstetter Balázs

Felügyelőbizottság tagja

300.000

-

-

SZEMÉLYEK II.
(munkaviszonyban álló vezetők)
a 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1), illetve (10) bekezdése alapján közzétett adatok 2019.03.31.-i állapot
Név

Munkakör

Pénzbeli
juttatások
(Ft)

Személyi
alapbér
(Ft)

Egyéb
időbér
(Ft)

Időbért
megalapozó
időtartam
(óra/nap)

Teljesítménybér
(alapbér
max. %-a)

Dr. Csuhaj V.
Imre

vezérigazgató

2.150.000

-

-

max.20%-a az
éves alapbérnek

Török József

üzletfejlesztési és
startup igazgató

1.460.000

-

-

max.20%-a az
éves alapbérnek

Balázs Miklós

vagyonkezelési
igazgató

1.400.000

-

-

max.20%-a az
éves alapbérnek

Teljesítménybért
megalapozó
követelmények

Egyéni prémium
kiírásban
meghatározott
feladatok
teljesítése
Egyéni prémium
kiírásban
meghatározott
feladatok
teljesítése
Egyéni prémium
kiírásban
meghatározott
feladatok
teljesítése

Végkielégítés
mértéke
munkáltatói
rendes
felmondás
esetén (havi
távolléti díj)
Mt. 77.§ (3)

Felmondási
idő tartama

Mt. 69.§

Mt. 77.§ (3)

Mt. 69.§

Mt. 77.§ (3)

Mt. 69.§

SZERZŐDÉSEK
a Társaság 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (3) bekezdése szerinti, pénzeszközei felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő - az egyszerű
közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre,
vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződései
Szerződés megnevezése
(típusa)

Szerződés tárgya

Szerződő felek neve

Szerződés értéke /
nettó összeg (Ft)

Határozott időre szóló
szerződésnél az
időtartama kezdete

Határozott időre szóló
szerződésnél az
időtartama vége

Gépjárműbérleti és
flottakezelési szerződés I.

gépjármű tartós
bérlése

G-Híd Szolgáltató Zrt.

18.679.896 Ft

2017. március 20.

2020. augusztus 16.

Gépjárműbérleti és
flottakezelési szerződés II.

gépjármű tartós
bérlése

Auto-M3 Kft.

7.362.000 Ft

2017. május 22.

2021. június 25.

Gépjárműbérleti és
flottakezelési szerződés III.

gépjármű tartós
bérlése

Auto-M3 Kft.

29.419.200 Ft

2017. május 22.

2021. június 25.

Szolgáltatási Szerződés

Komplex informatikai
szolgáltatás

Tigra Kft.

32.340.000 Ft

2018. április 9.

2020. április 9.

