A 175/2009. (VIII.29.) Korm.rendelet szerinti közzététel
2015. január 01.
Társaság neve:
Állami részesedés mértéke (%):
Tulajdonosi jogygyakorló szervezet neve:

a) pontja
Mt.188.§(1 bek.szerinti
további vezető(k) neve

Munkakör megnevezése

ügyvezető

szolgálati jogviszonyban álló

Mt.188.§(1 bek.szerinti
további vezető(k) neve

Zolta Csaba hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló

a) pontja
Mt.188.§(1 bek.szerinti
további vezető(k) neve

Csizmadia Vivien
Laczi Krisztián hivatáos
szolgálati jogviszonyban álló
Dr. Fábián Tamás hivatásos
jogviszonyban álló
Turóczi Norbert hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló
Lengyel Lívia hivatásos
szolgálati jogviszonyban álló

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés
ca) pontja

b) pontja

Laczkó Lóránt hivatásos

a) pontja

Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.
100%
Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága

Személyi
alapbér
(Ft)hó)

Időbér

(1996. évi
XLIII.Tv./Hszt/
szerint)
nincs

Teljesítmény bér

Az időbért
megalapozó
időtartam

nincs

nincs

nincs

200 000

Személyi
alapbér
(Ft)hó)

Időbér

Teljesítmény bér

Az időbért
megalapozó
időtartam

A
teljesítménybért Béren kívüli
megalapozó
juttatás
teljesítmény(Ft/év)
követelmények

ügyvezető gazdasági
helyettese

Munkakör megnevezése

Iskolakezdé
si
támogatás

Egészségpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(Ft/hó)

nincs

nincs

nincs

Önkéntes
nyugdíjpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(rendszeres
jövedelem %-a)

Személyi
alapbér
(Ft)hó)

Időbér

Teljesítmény bér

Az időbért
megalapozó
időtartam

növénytermesztési
osztályvezető

A
teljesítménybért Béren kívüli
megalapozó
juttatás
teljesítmény(Ft/év)
követelmények

Önkéntes
nyugdíjpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(rendszeres
jövedelem %-a)

szarvasmarhatenyésztési
osztályvezető
biztonsági
vezető
ipari osztályvezető
élelmiszeripari
osztályvezető

da) pontja
Felügyeleti bizottsági tagok
neve

Tisztség

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés
db pontja dc) pontja

A
Megbízási díj Megbízási díjon jogv.megszünése
felüli
egyéb
járand.
Ft/hó
esetén járó
pénzbeni jutt.

Dr. Büzgó József

FB elnöke

61 700

nincs

nincs

Dr. Bálizs Szabolcs

FB tag

49 400

nincs

nincs

Dr. Kiszely Pál

FB tag

49 400

nincs

nincs

nincs

Felmondási
idő mértéke
(nap)

cb) pontja

Egészségpénztári
Végkielégítés
munkáltatói
mértéke (hónap)
hozzájárulá
s (Ft/hó)

cc) pontja

Végkielégítés Felmondási
mértéke
idő mértéke
(hónap)
(nap)

cb) pontja

Egészségpénztári
Végkielégítés
munkáltatói
mértéke (hónap)
hozzájárulá
s (Ft/hó)

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés
ca) pontja

b) pontja

cb) pontja

Önkéntes
nyugdíjpénztári
munkáltatói
hozzájárulás
(rendszeres
jövedelem %-a)

A 175/2009. (VIII.29.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés
ca) pontja

b) pontja
Munkakör megnevezése

A
teljesítménybért Béren kívüli
megalapozó
juttatás
teljesítmény(Ft/év)
követelmények

Felmondási
idő mértéke
(nap)

nincs

Az Mt. 3 § (6)
alapján kikötött
időtartam

Az Mt. 3. § (6)
alapján és a
kötelezettség
vállalás
ellenértéke

nincs

nincs

cc) pontja
Az Mt. 3 §
(6) alapján
kikötött
időtartam

Az Mt. 3. § (6)
alapján és a
kötelezettség
vállalás
ellenértéke

cc) pontja
Az Mt. 3 §
(6) alapján
kikötött
időtartam

Az Mt. 3. § (6)
alapján és a
kötelezettség
vállalás
ellenértéke

