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A társaság ügyfélszolgálata a vezérigazgatói titkárság, melynek elérhetősége a fentiek
szerinti.
A Gemenc Zrt. a tulajdonba, illetve a vagyonkezelésbe adott állami vagyonnal a tartamos
erdőgazdálkodást biztosító erdőtörvényben, a természetvédelemről, a vadgazdálkodásról
szóló törvényben foglaltaknak megfelelően a hatályos pénzügyi és számviteli szabályok
betartásával gazdálkodik.
Alapfeladatai:
-

37 876 hektár állami tulajdonú terület vagyonkezelése
34 668 hektár állami tulajdonú erdőterület erdőkezelése
23 690 hektár állami tulajdonú területen a természetvédelmi kezelési tervben rögzített
feladatok végrehajtása
46 180 hektár különleges rendeltetésű vadászterületen a vadgazdálkodási feladatok
ellátása

Az általános gazdálkodási szabályokon túl a Társaság működését meghatározó speciális
gazdálkodási jogszabályok:
-

2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról valamint a vadászatról
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
7/1996. (IV.17.) KTM rendelet a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről
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Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS
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Megnevezés

1996

2019

%

Értékesítés nettó árbevétele (eFt)

1.070.588

4.550.048

425

Adózás előtti eredmény (eFt)

-133.491

65.704

-

Bértömeg (eFt)

255.618

1.388.030

543

564

345

61

Létszám (fő)

A Gemenc Zrt. éves beszámolóját a kormányzati portál útján a céginformációs szolgálatnak
küldi meg, ily módon teszi közzé.
A társaság erdőkezelési, vadgazdálkodási alapfeladatainak ellátását realizált árbevételből
fedezi. Az árbevétel jelentős részét fordítja közvetlenül vagy közvetve állami feladatok
ellátására.
A társaság közcélú, közhasznú tevékenységének ellátásához normatív támogatást nem kap.
Az erdőgazdálkodási szakterületen kiírt pályázatok egy részén az állami tulajdon miatt nincs
lehetőség indulni. Az ágazat részére kiírt pályázatokon a többi résztvevővel azonos feltételek
mellett nyerhető el támogatás.

Költségvetési befizetések 2019.
Megnevezés

MFt

SZJA

218

Szociális hozzájárulási adó

257

Nyugdíjjárulék

146

Egészségbiztosítási járulék

122

Illetékek, hatósági díjak

10

Szakképzési hozzájárulás

21

Rehabilitációs hozzájárulás

13

Társasági adó

5

ÁFA

317

Innovációs járulék

13

Helyi adó

83

Egyéb

3

Mindösszesen

1 208
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Közbeszerzés
A társaság közbeszerzési tevékenységével kapcsolatos dokumentumok az alábbi linken
érhetőek el (a Közbeszerzési Hatóság hivatalos oldala, az "Ajánlatkérő neve" keresőablakba
a társaság hivatalos elnevezését kell megadni):
https://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/hirdetmeny/
Irányító szervezet
Név, beosztás, elérhetőség
Csonka Tibor vezérigazgató,
+36 (79) 321-049
gemenc@gemenczrt.hu
Keller József kereskedelmi és
vállalkozási igazgató, vezérigazgatóhelyettes
+36 (79) 321-049
gemenc@gemenczrt.hu
Fodermayer Vilmos erdőgazdálkodási és
műszaki igazgató,
+36 (79) 321-049
gemenc@gemenczrt.hu

Kovács Tamás gazdasági igazgató,
+36 (79) 321-049
gemenc@gemenczrt.hu
Sebestyén Éva főkönyvelő, +36 (79) 324144, gemenc@gemenczrt.hu

Feladat

Kapcsolt feladat

Társaság alapítója által
meghatározott cégvezetés

Vadgazdálkodás,
apróvad-gazdálkodás

Termelésirányítás

Fa-, fafeldolgozási
termékek kereskedelmének teljes bonyolítása, megbízásos
munkák szervezése
Természetvédelem,
közcélú feladatok,
közmunka, kutatások
(szakterületeket
érintőek), pályázatok
(szakterületeket
érintőek)

Erdőkezelés,
erdőgazdálkodás,
vadgazdálkodás, műszaki
ellátás

Pénzügyi-, gazdasági-,
számviteli folyamatok
tervezése, irányítása,
elemzése, ellenőrzése
Pénzügy, számvitel

Berényi Attila műszaki osztályvezető, +36
(79) 324-144, gemenc@gemenczrt.hu

Műszaki ellátás

Csontos Péter turisztikai és marketing
osztályvezető
++36 (79) 324-144,
gemenc@gemenczrt.hu

Közjólét, ökoturisztika,
marketing, kommunikáció

Lajtos János erdőgazdálkodási
osztályvezető, +36 (79) 324-144,
gemenc@gemenczrt.hu

erdőgazdálkodás,
természetvédelem,
mezőgazdaság

Humánpolitika, PRmarketing, ökoturizmus,
pályázatok
Közmunka, pályázatok
elszámolása,
informatikai rendszer
Tűzvédelem,
környezetvédelem,
munkavédelem
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Önelszámoló szervezeti egységek vezetői

Megnevezés
Ferencz László erdészetvezető,
RAFA-RAHA Erdészet,
06-74/591-032,
rafa@gemenczrt.hu
Kovács Gábor erdészetvezető,
Hajósi Erdészet, 06-79/363-054,
hajos@gemenczrt.hu
Dudás Pál erdészetvezető,
Pandúri Erdészet,
06-79/324-144,
pandur@gemenczrt.hu
Janács Gergely erdészetvezető,
Bátaszéki Erdészet,
06-74/491-003,
bataszek@gemenczrt.hu
Sipos Sándor erdészetvezető,
Szekszárdi Erdészet, 0674/311-833,
szekszard@gemenczrt.hu

Erdőterület
(ha)

Vadászterület (ha)

Természetvédelmi
terület (ha)

Egyéb
Fafeldolgozó üzem,
Pörbölyi Ökoturisztikai
Központ, Hajóüzem,
Erdei Vasút

-

-

-

11 351

15 758

2 735

7 842

18 699

5 988

8 886

3 835

7 535

6 589

7 888

7 432

Karapancsai Kastély
és Major

Alapbérek
A Gemenc Zrt. cégiratai a területileg illetékes cégbíróságon megtekinthetőek, így a vezető, a
felügyelő bizottsági tagok személyes adatai is. Az érintettek javadalmazásával
kapcsolatosan a tulajdonosi joggyakorló által jóváhagyott javadalmazási szabályzat is a
cégbírósági cégiratok részét képezi.
Évente a lehetséges bérfejlesztés mértékét a tulajdonosi jogokat gyakorló határozza meg.
Ennek elosztási arányait bérmegállapodás rögzíti. A munka díjazásának formái, a
javadalmazás Kollektív Szerződésben rögzítettek.
A vezető tisztségviselő (vezérigazgató) és a vezető állású munkavállalók (vezérigazgatóhelyettes) javadalmazását a tulajdonosi joggyakorló által elfogadott javadalmazási
szabályzatban foglaltak határozzák meg.

1.) Vezető tisztségviselő
2020. évben január 1-től
a.) havi bér (alapbér): nettó 1 828 750 Ft
b.) teljesítménytől függő prémium: kiírás nem történt
5

2.) Vezető állású munkavállaló
2020. évben január 1-től
a.) havi bér (alapbér): nettó 1 427 090 Ft
b.) teljesítménytől függő bér: kiírás nem történt

6

Munkaviszony megszűnése

Pozíció
Vezérigazgató
Vezérigazgató
helyettes
Igazgató,
osztályvezető,
erdészetvezető
Vezető könyvelő
Kerületvezető
erdész-vadász

Munkaszerződés
Munka
Törvénykönyve
szerinti

Rendes felmondás esetén
Felmondási Idő
3 hónap
3 hónap

MT szerint:
Minimum 30 nap,
maximum 1 év.
0-3 év=30 nap
3-5 év=35 nap
5-8 év= 45 nap
8-10 év= 50 nap
10-15 év= 55 nap
15-18 év= 60 nap
18-20 év= 70 nap
20 év felett= 90
nap

Végkielégítés
Munka Törvénykönyve, valamint a
2009. évi CXXII. törvény szerinti
Munka Törvénykönyve, valamint a
2009. évi CXXII. törvény szerinti
MT 95 §. Szerinti, de tizenöt év
után +1 hónap és a
nyugdíjkorhatárt megelőző 5 éven
belül + 3 hónap.
0-3 év: nincs végkielégítés.
3-5 év: 1 havi átlagkereset.
5-10 év: 2 havi átlagkereset.
10-15 év: 3 havi átlagkereset.
15-20 év: 5 havi átlagkereset.
(+3 hónap)
20-25 év: 6 havi átlagkereset.
(+3 hónap)
25 év felett: 7 havi átlagkereset.
(+3 hónap)

Közös megegyezés
Felmondási idő

Versenytilalom

Végkielégítés

Megegyezés szerint, 0-tól max. a rendes
felmondásnál fizetendő mértékig.

nincs
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Egyéb juttatások – kollektív szerződés
1.) A társaság valamennyi dolgozójára egységesen:
a.) Hűségjutalom (a társasághoz való hűség erősítésére):
20 év
30 év
40 év

1,5 havi átlagkereset
2,0 havi átlagkereset
2,5 havi átlagkereset

b.) Természetbeni juttatás – cafeteria rendszer keretein belül
szellemi állományú munkavállalók: 550.000 Ft/év (bruttó összeg)
fizikai állományú munkavállalók:
400.000 Ft/év (bruttó összeg)

2. Az éves gazdálkodási terv teljesítése esetén (minimum: tervezett eredmény realizálása, a
kifizetéshez szükséges fedezet megléte)
a.) vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes
A vezérigazgató részére az 1660/2015. (IX.15.) Kormányhatározat alapján az éves alapbér
20 %-a írható ki, teljesítés esetén fizethető ki prémiumként 2016-tól
A vezérigazgató részére 2014. január 1. utáni időszakra nem került sor prémium kiírásra,
kifizetésre.
A vezérigazgató-helyettes részére 2019-re, 2020-ra nem került sor prémium kiírásra.

A megkötött szerződésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettség

A társaság cégjegyzésére jogosultak
A vezérigazgatói cím használatára feljogosított munkavállaló önállóan, vagy a következők
közül közül kettő együttesen:
-

vezérigazgató-helyettes,
erdőgazdálkodási és műszaki igazgató,
kereskedelmi és vállalkozási igazgató
gazdasági igazgató
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Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók
A vezérigazgató önállóan, vagy a következők közül ketten együtt:
-

vezérigazgató-helyettes,
erdőgazdálkodási és műszaki igazgató,
kereskedelmi és vállalkozási igazgató
gazdasági igazgató
főkönyvelő

A Felügyelő Bizottság tagjai:
Schweighoffer Ottó elnök
Dr. Andréka Tamás tag
Kálóxzi Imre tag
Janács Gergely munkavállalói küldött tag
Sipos Sándor munkavállalói küldött tag
A Felügyelő Bizottság tagjai tisztségükkel kapcsolatosan 2019. január 1-től tiszteletdíjat
kapnak. Felügyelő Bizottság elnöke: 199 500 Ft/hó nettó; Felügyelő Bizottsági tag: 133 000
Ft/hó nettó

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112.§ (1) bek. szerinti jogviszonnyal
a Felügyelő Bizottság tagjai nem rendelkeznek.

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény szerinti személyes adattal
visszaélés bűncselekmény törvényi tényállása:
219. § (1) Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi rendelkezések
megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva
a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy
b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,
vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az is, aki a személyes adatok védelméről vagy
kezeléséről szóló törvényi rendelkezések megszegésével az érintett tájékoztatására
vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, és ezzel más vagy mások érdekeit jelentősen
sérti.
(3) A büntetés két évig terjedő szabadságvesztés, ha a személyes adattal visszaélést
különleges adatra követik el.
4) A büntetés bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztés, ha személyes adattal
visszaélést hivatalos személyként vagy közmegbízatás felhasználásával követik el.
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2011. évi CXII. törvény
információszabadságról

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

4. § (1) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség
teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie
az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és
törvényesnek kell lennie.
(2) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához
szükséges mértékben és ideig kezelhető.
(3) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az
adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz
szükségesek.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező
adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi
szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog
érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése
érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból
elrendeli.
(3) Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és
feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő
személyét az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.
(4) Kizárólag állami vagy önkormányzati szerv kezelheti az állam bűncselekmények
megelőzésére és üldözésére irányuló, valamint közigazgatási és igazságszolgáltatási
feladatainak ellátása céljából kezelt bűnügyi személyes adatokat, valamint a szabálysértési,
a polgári peres és nemperes ügyekre vonatkozó adatokat tartalmazó nyilvántartásokat.
6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése
lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.
(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen
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veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

a

hozzájárulás

(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a
személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell,
így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a
felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó
igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az
érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
26. § (1) Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban
meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:
közfeladatot ellátó szerv) lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és
közérdekből nyilvános adatot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - erre irányuló
igény alapján bárki megismerhesse.
(2) Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró
személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával
összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek
megismerhetőségét törvény előírja. A közérdekből nyilvános személyes adatok a célhoz
kötött adatkezelés elvének tiszteletben tartásával terjeszthetőek. A közérdekből nyilvános
személyes adatok honlapon történő közzétételére az 1. melléklet és a közfeladatot ellátó
személy jogállására vonatkozó külön törvény rendelkezései irányadóak.
(3) Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy
állami, illetőleg helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe
veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek
kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szerv vagy személy a (3) bekezdésben meghatározott
adatok megismerésére irányuló igény teljesítése során a 28-31. § szerint jár el.
27. § (1) A közérdekű vagy közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az a
minősített adat védelméről szóló törvény szerinti minősített adat.
(2) A közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jogot - az adatfajták
meghatározásával - törvény
a) honvédelmi érdekből;
b) nemzetbiztonsági érdekből;
c) bűncselekmények üldözése vagy megelőzése érdekében;
d) környezet- vagy természetvédelmi érdekből;
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e) központi pénzügyi vagy devizapolitikai érdekből;
f) külügyi kapcsolatokra, nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatokra tekintettel;
g) bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásra tekintettel;
h) a szellemi tulajdonhoz fűződő jogra tekintettel
korlátozhatja.
(3) Közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a központi és a helyi
önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás felhasználásával,
költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és önkormányzati vagyon
kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az azzal való rendelkezéssel,
annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog megszerzésével kapcsolatos
adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvánosságra hozatalát külön
törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal azonban nem eredményezheti az
olyan adatokhoz - így különösen a védett ismerethez - való hozzáférést, amelyek
megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna,
feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének
lehetőségét.
(3a) Az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az államháztartás alrendszerébe tartozó valamely személlyel
pénzügyi vagy üzleti kapcsolatot létesít, köteles e jogviszonnyal összefüggő és a (3)
bekezdés alapján közérdekből nyilvános adatra vonatkozóan - erre irányuló igény esetén bárki számára tájékoztatást adni. A tájékoztatási kötelezettség a közérdekből nyilvános
adatok nyilvánosságra hozatalával vagy a korábban már elektronikus formában
nyilvánosságra hozott adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is teljesíthető.
(3b) Ha a (3a) bekezdés alapján tájékoztatásra kötelezett a tájékoztatást megtagadja, a
tájékoztatást igénylő a tájékoztatásra kötelezett felett törvényességi felügyelet gyakorlására
jogosult szerv eljárását kezdeményezheti.
(4) A közérdekű adatok megismerése korlátozható uniós jogi aktus alapján az Európai Unió
jelentős pénzügy- vagy gazdaságpolitikai érdekére tekintettel, beleértve a monetáris, a
költségvetési és az adópolitikai érdeket is.
(5) A közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörébe tartozó döntés meghozatalára irányuló
eljárás során készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat a keletkezésétől
számított tíz évig nem nyilvános. Ezen adatok megismerését - az adat megismeréséhez és a
megismerhetőség kizárásához fűződő közérdek súlyának mérlegelésével - az azt kezelő
szerv vezetője engedélyezheti.
(6) A döntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény - az (5)
bekezdésben meghatározott időtartamon belül - a döntés meghozatalát követően akkor
utasítható el, ha az adat további jövőbeli döntés megalapozását is szolgálja, vagy az adat
megismerése a közfeladatot ellátó szerv törvényes működési rendjét vagy feladat- és
hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, így különösen az adatot
keletkeztető álláspontjának a döntések előkészítése során történő szabad kifejtését
veszélyeztetné.
(7) Jogszabály a döntés megalapozását szolgáló egyes adatok megismerhetőségének
korlátozására az (5) bekezdésben meghatározottnál rövidebb időtartamot állapíthat meg.
(8) E fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő - külön
törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra.
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2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
5. § (1) Közérdekből nyilvános minden, az állami vagyonnal való gazdálkodásra és az azzal
való rendelkezésre vonatkozó, közérdekű adatnak nem minősülő adat. Külön törvény az adat
megismerhetőségét korlátozhatja.
(2) Az állami vagyonnal gazdálkodó vagy azzal rendelkező szerv vagy személy a közérdekű
adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerinti közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek
minősül.

2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb
működéséről
2. § (1) 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
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közzétételre kerülő szerződések értékhatárát az egyszerű
értékhatáránál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

közbeszerzési

eljárás

(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 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.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a közzétételt megalapozó jgviszony
létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra nyitva álló
határidő utolsó napjáig kell teljesíteni.
(11) A (3) bekezdésben meghatározott kötelezettséget a szerződés létrejöttét, illetve a (3)
bekezdés szerinti közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás
bekövetkezését követő 60 napon belül kell teljesíteni.
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