
Büki Gyógyfürdő Zrt.

Igazgatósági tagok

Megbízási díj Megbízási díjon felüli Jogviszony 

(bruttó) egyéb járandóság megszűnése

Ft/hó

évi teljesítményi ösztönző 

juttatás esetén járó 

(havi tiszteletdíj) pénzbeli juttatás

dr. Gajda Tibor Endre elnök 188.650

max. 3 havi tiszteletdíjnak 

megfelelő gazdasági és 

minőségi érdekeltségi 

ösztönzés -

Szatmári Dezső tag 177.550

max. 3 havi tiszteletdíjnak 

megfelelő gazdasági és 

minőségi érdekeltségi 

ösztönzés -

Popovics Ferenc tag 177.550

max. 3 havi tiszteletdíjnak 

megfelelő gazdasági és 

minőségi érdekeltségi 

ösztönzés -

dr. Kövesdi Zsuzsanna tag 177.550

max. 3 havi tiszteletdíjnak 

megfelelő gazdasági és 

minőségi érdekeltségi 

ösztönzés -

Ruzsicska József tag 177.550

max. 3 havi tiszteletdíjnak 

megfelelő gazdasági és 

minőségi érdekeltségi 

ösztönzés -

Felügyelőbizottsági tagok

Megbízási díj Megbízási díjon felüli Jogviszony 

(bruttó) egyéb járandóság megszűnése

Ft/hó

évi teljesítményi ösztönző 

juttatás esetén járó 

(havi tiszteletdíj) pénzbeli juttatás

dr. Harmath Zsolt elnök 177.550 - -

Taródi Lajos elnök-helyettes 177.550 - -

Giczi Nikoletta tag 159.520 - -

Gályász Ildikó tag 159.520 - -

Osztrovszky Krisztina tag 159.520 - -

Németh Violetta tag 159.520 - -

2009. évi CXXII. tv. 2. § (1)-(2) bekezdése

végrehajtásával kapcsolatos közzététel

Név Tisztség

Név Tisztség



Büki Gyógyfürdő Zrt.

NÉV, 

MEGNEVEZÉS
Munkakör

Személyi alapbér 

(bruttó) Ft/hó

Felmondá-

si idő

Végkielégítés 

mértéke

Egyéb 

pénzbeli 

juttatás

Mt. 228. § (1)-

(2) bek. 

alapján 

kikötött 

időtartam, 

ellenérték

Boros László Attila vezérigazgató 1.120.000 Mt. szerint Mt. szerint

prémium, 

feladatkiírás és 

teljesítés alapján 

max. az éves 

alapbér 85%-ig

-

együttes cégjegyzési 

joggal rendelkező 

munkavállaló

főkönyvelő 800.000 Mt. szerint Mt. szerint - -

együttes cégjegyzési 

joggal rendelkező 

munkavállaló

kontrolling igazgató                                    768.000 Mt. szerint Mt. szerint - -

a bankszámla felett 

együttes rendelkezési 

joggal rendelkező 

munkavállaló

számviteli csoportvezető 564.000.- Mt. szerint Mt. szerint - -

a bankszámla felett 

együttes rendelkezési 

joggal rendelkező 

munkavállaló

pénzügyi munkatárs 456.000.- Mt. szerint Mt. szerint - -

szerződés típusa tárgya szerződő fél

vállalkozási szerződés őrzési feladatok
S-Group Közép-

Európai Zrt.

elfogadóhelyi 

szerződés
Erzsébet utalvány

Erzsébetutalvány 

Forgalmazó Zrt.

szolgáltatási 

szerződés
ivóvízszolgáltatás Soproni Vízmű Zrt.

szolgáltatási 

szerződés
elektromos energia hálózati szolgáltatás

E-on 

Észak-Dunántúli 

Áramhálózati Zrt.

szolgáltatási 

szerződés
elektromos energia szolgáltatás MVM Partner Zrt.

szolgáltatási 

szerződés
földgázszolgáltatás E2 Hungary Zrt.

vállalkozási szerződés informatikai hálózat, beléptető rendszer Flexys Kft.

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

300.000

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

SZÉP kártya cafeteria (bruttó) Ft/év

300.000

szerződés értéke

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

A szerződés értéke nem határozható meg. Az egy éven belül várható érték 

előreláthatóan meghaladja a jogszabályban rögzített értékhatárt.

A 2009. évi CXXII. tv. 2. §. (3)-(5) bekezdése szerinti közzététel

300.000

300.000

300.000


