Közzététel a 175/2009 (VIII.29) Korm. rendelet szerint
2017.június 15.

Társaság neve:
Állami részesedés mértéke (%):
Tulajdonosi joggyakorló szervezet neve:
Első számú vezető
neve

Tóth Ibolya

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

Szöllősi Zsolt

Tamás Zsolt

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

-

Rendfokozat

bv. ezredes

Rendfokozat

bv. ezredes

bv. alezredes

Deli Miklós

Gál István

György Antal

Felügyelő-bizottsági
tagok

Liptai Hajnalka
Dr. Nagy Botond

ügyvezető igazgató

Munkakör
megnevezése (ha
mb. jogviszony,
akkor annak
megjelölése)

100%
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, országos parancsnok

Jogviszony jellege

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló/
megbízás

Jogviszony jellege

Jogviszony
időtartama
(határozott,
határozatlan
idejű)

Munkaviszony
alapján nyújtott
személyi alapbér
Ft/hó

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(hónap)

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kikötött
időtartam

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kötött
megállapodás
szerinti
ellenérték

-

-

-

-

-

-

-

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóságok

Megbízási
jogviszony
megszüntetése
esetén járó
pénzbeli
járandóságok

Munkaviszony
alapján nyújtott
személyi alapbér
Ft/hó

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(hónap)

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kikötött
időtartam

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kötött
megállapodás
szerinti
ellenérték

2015.évi XLII. Tv.
/Hszt/ szerint)

-

határozatlan

-

-

-

-

-

-

-

-

ügyvezető igazgató
helyettes

2017-06-15

-

határozatlan

-

-

-

-

-

-

-

-

Jogviszony
időtartama
(határozott,
határozatlan
idejű)

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóságok

Megbízási
jogviszony
megszüntetése
esetén járó
pénzbeli
járandóságok

Munkaviszony
alapján nyújtott
személyi alapbér
Ft/hó

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(hónap)

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kikötött
időtartam

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kötött
megállapodás
szerinti
ellenérték

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jogviszony
időtartama
(határozott,
határozatlan
idejű)

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóságok

Megbízási
jogviszony
megszüntetése
esetén járó
pénzbeli
járandóságok

Munkaviszony
alapján nyújtott
személyi alapbér
Ft/hó

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(hónap)

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kikötött
időtartam

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kötött
megállapodás
szerinti
ellenérték

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Munkakör
megnevezése (ha
mb. jogviszony,
akkor annak
megjelölése)

Jogviszony jellege

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló /
vezénylés

bv.alezredes

üzemfenntartási
osztályvezető

bv.őrnagy

hivatásos szolgálati
faipari osztályvezető jogviszonyban álló /
mb.
vezénylés

elnök
tag

Jogviszony Jogviszony
kezdő napja utolsó napja

Megbízási
jogviszony
megszüntetése
esetén járó
pénzbeli
járandóságok

2006-07-15

-

Titulus

2022-04-30 határozott idejű

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóságok

Megbízási díj
Ft/hó

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló /
vezénylés

Jogviszony jellege

bv.őrnagy

2017-05-01

Jogviszony
időtartama
(határozott,
határozatlan
idejű)

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló /
vezénylés

Rendfokozat

bv.alezredes

Jogviszony Jogviszony
kezdő napja utolsó napja

ügyvezető igazgató
helyettes

Munkakör
megnevezése (ha
mb. jogviszony,
akkor annak
megjelölése)

Elkülönült szervezeti
egységet vezető(k) Rendfokozat
neve

Gömöri Csaba

Munkakör
megnevezése (ha
mb. jogviszony,
akkor annak
megjelölése)

Nagyfa-Alföld Mezőgazdasági és Vegyesipari Kft

Jogviszony Jogviszony
kezdő napja utolsó napja

-

-

Jogviszony Jogviszony
kezdő napja utolsó napja

2007-12-31

-

határozatlan

2017-08-01 2017-12-31 határozott

-

-

-

-

-

-

-

-

biztonsági vezető

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló /
vezénylés

2017-02-01

-

határozatlan

-

-

-

-

-

-

-

-

mezőgazdasági
osztályvezető

hivatásos szolgálati
jogviszonyban álló /
vezénylés

2011-07-15

-

határozatlan

-

-

-

-

-

-

-

-

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási
díjon felüli
egyéb
járandóságok

Megbízási
jogviszony
megszüntetése
esetén járó
pénzbeli
járandóságok

Munkaviszony
alapján nyújtott
személyi alapbér
Ft/hó

Végkielégítés
mértéke
(hónap)

Felmondási
idő mértéke
(hónap)

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kikötött
időtartam

Mt. 3. § (6)
bek. alapján
kötött
megállapodás
szerinti
ellenérték

82.520,66.000,-

-

-

-

-

-

-

-

Munkakör
megnevezése (ha
mb. jogviszony,
akkor annak
megjelölése)
FB elnök
FB tag

Jogviszony jellege

FB megbízás
FB megbízás

Jogviszony Jogviszony
kezdő napja utolsó napja

Jogviszony
időtartama
(határozott,
határozatlan
idejű)

2017-03-17 2018-08-31 határozott
2014-09-01 2018-08-31 határozott

