
A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 

a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el! 

II. KERÜLETI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 

KÖZZÉTETELI KÖTELEZETTSÉG 

A KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRÓL SZÓLÓ 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY ALAPJÁN 

KÖZZÉTETT ADATOK IDŐBELI HATÁLYA: 2021. NOVEMBER 15. 

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

Név: Vámos Ágnes 

Tisztség vagy munkakör: ügyvezető 

Munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy 
közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 

 

Alapbér: 850.000 Ft 

Egyéb időbér: nincs 

Teljesítménybér: nincs 

Időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelmények: 

nincs 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
végkielégítés: 

Mt. szerint 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
felmondási idő időtartama: 

Mt. szerint 

Mt. 228. § alapján kikötött versenytilalmi időtartam és a 
kötelezettség vállalásának ellenértéke: 

nincs 

 

  



A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 

a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el! 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOKRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

Név: Perjés Gábor 

Megbízási díj: 65.000 Ft 

Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: nincs 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: nincs 

 

Név: Riczkó Andrea 

Megbízási díj: 50.000 Ft 

Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: nincs 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: nincs 

 

Név: Ruzicska Róbert 

Megbízási díj: 50.000 Ft 

Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok: nincs 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások: nincs 

  



A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 

a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el! 

ÖNÁLLÓAN CÉGJEGYZÉSRE VAGY A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

Név: --- 

Tisztség vagy munkakör: --- 

Munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy 
közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 

--- 

Alapbér: --- 

Egyéb időbér: --- 

Teljesítménybér: --- 

Időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelmények: 

--- 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
végkielégítés: 

--- 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
felmondási idő időtartama: 

--- 

Mt. 228. § alapján kikötött versenytilalmi időtartam és a 
kötelezettség vállalásának ellenértéke: 

--- 



A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 
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MÁSOKKAL EGYÜTTESEN CÉGJEGYZÉSRE VAGY A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK, VALAMINT A MUNKÁLTATÓ 

MŰKÖDÉSE SZEMPONTJÁBÓL MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ EGYÉB MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ KÖZZÉTÉTELI KÖTELEZETTSÉG 

Név: Tamási Gabriella 

Tisztség vagy munkakör: igazgató-helyettes 

Munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy 
közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 

 

Alapbér: 662.500 Ft 

Egyéb időbér: nincs 

Teljesítménybér: nincs 

Időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelmények: 

nincs 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
végkielégítés: 

Mt. szerint 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
felmondási idő időtartama: 

Mt. szerint 

Mt. 228. § alapján kikötött versenytilalmi időtartam és a 
kötelezettség vállalásának ellenértéke: 

nincs 

 

Név: Gazsi Edit 

Tisztség vagy munkakör: gazdasági ügyintéző 

Munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy 
közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 

 

Alapbér: 267.100 Ft 

Egyéb időbér: nincs 

Teljesítménybér: nincs 

Időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelmények: 

nincs 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
végkielégítés: 

Mt. szerint 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
felmondási idő időtartama: 

Mt. szerint 

Mt. 228. § alapján kikötött versenytilalmi időtartam és a 
kötelezettség vállalásának ellenértéke: 

nincs 



A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 

a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el! 

 

Név: Bodnár Mária 

Tisztség vagy munkakör: HR ügyintéző 

Munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy 
közvetve nyújtott pénzbeli juttatások 

 

Alapbér: 354.400 Ft 

Egyéb időbér: nincs 

Teljesítménybér: nincs 

Időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért 
megalapozó teljesítménykövetelmények: 

nincs 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
végkielégítés: 

Mt. szerint 

Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó 
felmondási idő időtartama: 

Mt. szerint 

Mt. 228. § alapján kikötött versenytilalmi időtartam és a 
kötelezettség vállalásának ellenértéke: 

nincs 

 

  



A köztulajdonban álló gazdasági társaságokról szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (9) bekezdése alapján a közzétett adatok 
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AZ EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉRTÉKHATÁRÁT ELÉRŐ VAGY AZT MEGHALADÓ ÉRTÉKŰ SZERZŐDÉSEK KÖZZÉTÉTELE 

 

Szerződés tárgya Szerződő fél Szerződés nettó értéke Szerződés időtartama Szerződés típusa Adat közzététele 

--- --- --- --- --- --- 

      

      

      

      

 


