Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi
CXXII. törvény alapján az MVM Titán Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, továbbá
a vezető besorolású, valamint az együttes cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre
jogosult munkavállalók javadalmazásáról
(2017. december 18-i állapot)
Az MVM Titán Zrt.-nél a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat az Mt. rendelkezései, az érintett
munkavállaló munkaszerződése, valamint az egyes munkavállalói körök vonatkozásában az Alapító
által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat tartalmazza. A Javadalmazási Szabályzat hatálya a Társaság
felügyelőbizottsági tagjaira, könyvvizsgálójára, valamint az Mt. 208. § (1), (2) bekezdés hatálya alá
tartozó munkavállalókra terjed ki.
Az MVM Titán Zrt. létszáma 2017. december 18-án 2 fő.
1.

Vezető tisztségviselők

Az MVM Titán Zrt. választott tisztségviselőinek adatait a következő táblázat tartalmazza:
S.sz.
1.
2.
3.

Név
Buday Pál
Féja Balázs
Vincze József

Jogviszony
igazgatóság elnöke
igazgatóság tagja
igazgatóság tagja

Tiszteletdíj (Ft/hó)
200.000
150.000
150.000

Megjegyzés

A fenti tiszteletdíjat az MVM Titán Zrt. Egyedüli Részvényese állapítja meg.



2.

Egyéb járandóságok: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

Felügyelőbizottsági tagok

Az MVM Titán Zrt. felügyelőbizottsági tagjainak adatai a következők:
S.sz.
1.
2.
3.

Név
Dr. Tenk László
Gyeney Márk
Polák Gábor

Jogviszony
felügyelőbizottság elnöke
felügyelőbizottság tagja
felügyelőbizottság tagja

Tiszteletdíj (Ft/hó)
150.000
100.000
100.000

A fenti tiszteletdíjat az MVM Titán Zrt. Egyedüli Részvényese állapítja meg.



3.

Egyéb járandóságok: nincs
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs

Az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók

3.1. A munkáltató első számú vezetője (elnök-vezérigazgató)
Az MVM Titán Zrt. elnök-vezérigazgatója: Buday Pál

Megjegyzés

Szakirányú egyetemi végzettséggel rendelkezik. 1989. évtől dolgozik az energiaszektorban, a
gázszolgáltatás területén. 2017. január 20-tól az MVM Titán Zrt. Igazgatóságának elnöke és az MVM
Titán Zrt. vezérigazgatója.
Személyi alapbére: 250.000,- Ft/hó
Az elnök-vezérigazgató munkaszerződés szerinti juttatásai a következők:







4.

Végkielégítés: A végkielégítés esete és mértéke a munka törvénykönyve (Mt.) szerint történik,
összhangban az Egyedüli Részvényes által jóváhagyott Javadalmazási Szabályzattal, valamint
a 2009. évi CXXII. törvénnyel.
Felmondási idő: A határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése
esetén az Mt. előírásait kell alkalmazni, összhangban az Egyedüli Részvényes által jóváhagyott
Javadalmazási Szabályzattal és a 2009. évi CXXII. törvénnyel.
Prémium: A prémium feltételeit, annak mértékét, a kifizetés feltételeit és annak idejét az
Egyedüli Részvényes határozza meg, a jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat szerint.
Egyéb pénzbeli juttatások: A jóváhagyott Javadalmazási Szabályzat alapján a nem vezető
állású munkavállalók számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosult a hatályos
SZJA törvény szerint meghatározott béren kívüli, valamint béren kívüli juttatásnak nem
minősülő juttatásokra.

Bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosult munkavállalók

Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal összesen 3 fő rendelkezik a következők szerint:



Elnök-vezérigazgató
Az igazgatóság tagjai

