Közzététel a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése alapján
A Városi Alapkezelő Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) – (2) bekezdése alapján
közzéteszi az alábbi adatokat:

A megbízási jogviszonyban
álló személy neve, valamint
a felügyelőbizottsági tagok
neve:

Tisztség vagy munkakör

Megbízási díj/hó

Megbízási díjon
felüli egyéb
járandóság

Jogviszony megszüntetése esetén
járó pénzbeli juttatások

Dr. Szabó József

Felügyelőbizottság elnöke

350.000

-

-

Dr. Lukács János

Felügyelőbizottsági tag

320.000

-

-

Dr. Király László György

Felügyelőbizottsági tag

320.000

-

-

A megbízási jogviszonyban
álló személy neve, valamint
az Igazgatósági tagok neve:

Tisztség vagy munkakör

Megbízási díj/hó

Megbízási díjon felüli egyéb
járandóság

Jogviszony
megszüntetése esetén
járó pénzbeli juttatások

Dr. Várady Zoltán

Igazgatóság elnöke

0

-

-

Dr. Kardos Gyula

Igazgatósági tag

350.000

-

-

Dr. Bánfi Tamás

Igazgatósági tag

350.000

-

-

A
munkaviszonyban Tisztség vagy
álló személy
munkakör
neve:

Dr. Várady Zoltán

Személyi
alapbér/hó

vezérigazgató 1.500.000

Egyéb
időbér

Időbért
megalapozó
időtartam

-

Teljesítménybért
Teljesítmény
megalapozó
Prémium
bér
teljesítménykövetel
mények

-

-

-

eseti, max.
az éves
alapfizetés
50%-ig

Felmondási
időtartama/
mértéke

Munka
Törvénykönyve
szerint

Versenytilalmi
megállapodás
Végkielégí
időtartama
tés
és a
időtartam
kötelezettség
a/mértéke
vállalásának
ellenértéke
Munka
Törvénykönyve
szerint

-

Az Városi Alapkezelő Zrt. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (3) – (4) bekezdése alapján
közzéteszi az alábbi adatokat:
Szerződés megnevezése
(típusa)

Szerződés tárgya

Szerződő partner

Szerződés értéke*

Szerződés időtartama
(amennyiben a szerződés határozott időre jött létre)

Megbízói keretszerződés**

Szakértői szolgáltatások
igénybevétele a Városi Alapkezelő
Zrt. befektetési tevékenységéhez
illeszkedő befektetések
előkészítésére tárgyban

MKB Consulting
Kft.

45.000.000 Ft

2018.06.07- a keretösszeg felhasználásáig

Megbízói keretszerződés**

Kommunikációs és
marketingmenedzsment feladatok

AIPA Nonprofit
Közhasznú Kft.

50.000.000 Ft

2017.11.30-2021.12.31

Megbízói keretszerződés**

Ügyfélkapcsolati menedzsment
feladatok

AIPA Nonprofit
Közhasznú Kft.

50.000.000 Ft

2017.11.30-2021.12.31

*A táblázatban található díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
** A szerződés értékeként a szerződésben meghatározott keretösszeg került feltüntetésre, amely a teljesítésnek megfelelően kerül kifizetésre.

