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TAKTV. 2.§ (1)-(2) VEZETŐSÉG ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁG JUTTATÁSOK

A 2009. évi CXXII. törvény 2.§ (1) alapján 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

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

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.

ca)

cb) 

cc)

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,
az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra 
irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,
az Mt. 228. § alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

da)
db) 
dc)

a megbízási díjat,
a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,
a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

VEZETŐK
ügyvezető igazgató dr. Lantos Krisztina

ÖNÁLLÓ CÉGJEGYZÉSRE VAGY BANKSZÁMLA FELETTI 
RENDELKEZÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓK: 
ügyvezető igazgató dr. Lantos Krisztina önállóan, 10 pontos aláírási jog 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG
a Felügyelőbizottság elnöke Dr. Windisch László
a Felügyelőbizottság tagja Burom Gábor 
a Felügyelőbizottság tagja Petrovicsné Cseh Lujza

felügyelőbizottság elnöke

felügyelőbizottság tagja

bruttó 120.000.-Ft/hó

bruttó 60.000.-Ft/hó

-

-

-

-

tisztség megbízási díj egyéb járandóságok jogviszony megszűnése esetén járó 
pénzbeli juttatások 

A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNY 2. § (2) BEKEZDÉSE ALAPJÁN A BANKSZÁMLA FELETTI 
RENDELKEZÉSRE JOGOSULT MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓAN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK: 

ügyvezető igazgató

gazdasági igazgató  

szakmai munkatárs   

főkönyvelő

projektvezető 

pályázati referens 

1.600.000.-Ft/hó, 
heti 40 órás 
munkaviszony  
1.000.000.-Ft /hó, 
heti 40 órás 
munkaviszony
380.000.-Ft/hó, 
heti 40 órás 
munkaviszony
650.000.-Ft/hó, 
heti 40 órás 
munkaviszony
510.000.- Ft/hó 
heti 40 órás 
munkaviszony
320.000.- Ft/hó 
heti 40 órás 
munkaviszony 

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

Mt. szerint
Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint
Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

Mt. szerint

pénzbeli juttatások

személyi alapbér 
(Ft/hó)

adható prémium 
(alapbér %-ában)

prémiumcél cafetéria 
keret (Ft/év)

végkielégítés felmondási 
idő

versenytilalmi 
megállapodás 

munkakör

1

2
3

4

a gazdasági igazgató a szakmai asszisztenssel/főkönyvelővel együttesen jogosult a bankszámlák felett rendelkezni 
a szakmai munkatárs a gazdasági igazgatóval együttesen jogosult a bankszámlák felett rendelkezni
a főkönyvelő a gazdasági igazgatóval/szakmai munkatárssal együttesen jogosult a bankszámlák felett rendelkezni 
a projektvezető a pályázati referenssel együttesen jogosult a Társaság egyes bankszámlái felett rendelkezni.

2

1

4

3

Taktv 2. § (1) d) alapján közzétett adatok: 

NEMZETI  TEHETSÉG KÖZPONT
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 1134 Budapest, Váci út 49.
e-mail: info@nemzetitehetsegkozpont.hu

telefon: +36 70 643 9365
adószám: 26798819-2-41

cégjegyzékszám: 01-09-345481
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága


