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2. § (1)4 A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok 
alapján közzéteszi a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, 
valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

a) nevét, 

b) tisztségét vagy munkakörét, 
c) munkaviszonyban álló személy esetében 

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 
juttatásokat, ezen belül külön feltüntetve alapbérét, egyéb időbérét, teljesítménybérét, valamint az 

időbért megalapozó időtartamot, illetve a teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelményeket, 

cb) az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a 

munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát, 
cc) az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét, 

d) a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 22. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén 

da) a megbízási díjat, 

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat, 
dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat. 

(2) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján a 
másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, 

valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók 
esetében az (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott adatokat teszi közzé. 

(3) A köztulajdonban álló gazdasági társaság a közzététel időpontjában fennálló adatok alapján 

gondoskodik a pénzeszközei felhasználásával, a gazdasági társaság 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 szerződések megnevezésének (típusának), tárgyának, a szerződést 

kötő felek nevének, a szerződés értékének, határozott időre kötött szerződés esetében annak 
időtartamára vonatkozó adatoknak, valamint az említett adatok változásainak közzétehetővé 

tételéről. Önkormányzati rendelet a kötelezően közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az 
egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - 

általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig 
a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az 

időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték 
kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy 

költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a (3) 
bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

(5) A (3) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a 

nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzésekre, valamint az 
államtitokká, illetve szolgálati titokká minősített adatokra. 

(6) A munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörnek minősül 
különösen az a munkakör, amely a gazdasági társaság vagyonával való gazdálkodás során döntési 

jogkört tartalmaz. 

(7) Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági 
társaság - mint munkáltató - vezetője a gazdasági társasággal összefüggő valamennyi adat 

vonatkozásában felelős. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szűnik meg, a korábban közzétett 
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adatoknak a (9) bekezdésben meghatározott időtartamon belüli folyamatos hozzáférhetőségéről a 

jogutód vezetője gondoskodik. 

(8) A közzététel elmulasztása esetén, továbbá ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, 
külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet gyakorlására jogosult szerv eljárása 

kezdeményezhető. 
(9) A közzétett adatok a közzétételt követő két évig nem távolíthatóak el. 

 

 
A fentiek alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: 
 
Vezető állású munkavállaló: 

 
 

Név: Tamási Ferenc 

 
Tisztség: ügyvezető igazgató 

Bér: 350.000 Ft 
Egyéb juttatás: Gépkocsi költségtérítés 1.000 km, telefon költség hozzájárulás 20.000 Ft.- 

Végkielégítés: munkaszerződésben nem szerepel, MT vonatkozó rendelkezései szerint. 

Felmondási idő időtartama: munkaszerződésben nem szerepel, MT vonatkozó rendelkezései   
szerint. 

 
 

Felügyelőbizottsági tagok : 
 

 Díjazás nélkül látják el tisztségüket. 

 Egyéb járandóság: nincs. 
 Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs 

 
Szerződések: 

 

A 2§ (3) bekezdés alapján nincs ezirányú közzétételi kötelezettségünk. 

 


