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A Szegedi Szabadtéri Nonprofit Kft. ( 6720 Szeged, Tisza Lajos krt.56.) 
a Kormány 175/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelete „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 

működésének átláthatóbbá tételérõl” 
előírásainak megfelelően, ezennel közzéteszi a Kft.vezető tisztségviselője, a vezető állású 

munkavállalói és a Felügyelő Bizottsági tagok adatait az alábbiak szerint: 

 

 

A 

 

 

Vezető tisztségviselő adatai 

 

1. Neve: Herczeg Tamás 

2. Tisztsége: ügyvezető igazgató 

3. Jogviszony jellege (munka/megbízási) munkaviszony 

4. Személyi alapbére (bruttó Ft/év): 4.416.000.- Ft/év 

5. Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves 

mértéke): 

SZMJV Közgyűlése határozata szerint 

6. Teljesítmény/ prémium/ jutalom 

követelmények: 

SZMJV Közgyűlése határozata szerint 

 

7. Végkielégítés mértéke: 

a.) határozott idő lejártát követően 

b.) határozott idő lejárta előtt 

 

Mt. 77. § rendelkezései szerint 

8. Felmondási idő: Mt. 69. § rendelkezései szerint 

9. Versenykorlátozási tilalom  

a.) ideje: 

b.) ellenértéke: 

 

a.) - 

b.) - 

 

 

B Vezető állású, munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók adatai 

1. Neve:  

2. Tisztsége: fesztivál-igazgatóhelyettes 

3. Személyi alapbére (bruttó Ft/év): 4.788.000.- Ft/év 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 

éves mértéke: 

- 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom követelmények/ 

időbért megalapozó időtartalom: 
- 

 

6. Végkielégítés mértéke: 

a.) határozott idő lejártát követően 

b.) határozott idő lejárta előtt 

c.) határozatlan idejű szerződés esetén 

 

a.) -  

b.) -  

c.)  Mt. 77. § rendelkezései szerint 

7. Felmondási idő: Mt. 69. § rendelkezései szerint 

8. Versenykorlátozási tilalom  

a.) ideje: 

b.) ellenértéke: 

 

a.) -  

b.) -  
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B Vezető állású, munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók adatai 

1. Neve:  

2. Tisztsége: művészeti igazgató 

3. Személyi alapbére (bruttó Ft/év): 7.800.000.- Ft/év 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 

éves mértéke: 

- 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom követelmények/ 

időbért megalapozó időtartalom: 
- 

 

6. Végkielégítés mértéke: 

a.) határozott idő lejártát követően 

b.) határozott idő lejárta előtt 

c.) határozatlan idejű szerződés esetén 

 

a.) -  

b.) -  

c.)  Mt. 77. § rendelkezései szerint 

7. Felmondási idő: Mt. 69. § rendelkezései szerint 

8. Versenykorlátozási tilalom  

a.) ideje: 

b.) ellenértéke: 

 

a.) -  

b.) -  

 

 

B Vezető állású, munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók adatai 

1. Neve:  

2. Tisztsége: gazdasági vezető 

3. Személyi alapbére (bruttó Ft/év): 4.140.000.- Ft/év 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 

éves mértéke: 

- 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom követelmények/ 

időbért megalapozó időtartalom: 
- 

 

6. Végkielégítés mértéke: 

a.) határozott idő lejártát követően 

b.) határozott idő lejárta előtt 

c.) határozatlan idejű szerződés esetén 

 

a.) - 

b.) - 

c.)  Mt. 77. § rendelkezései szerint 

7. Felmondási idő: Mt. 69. § rendelkezései szerint 

8. Versenykorlátozási tilalom  

a.) ideje: 

b.) ellenértéke: 

 

a.) - 

b.) - 

 

 

B Vezető állású, munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók adatai 

1. Neve:  

2. Tisztsége: marketing és produkciós vezető 

3. Személyi alapbére (bruttó Ft/év): 3.780.000.- Ft/év 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 

éves mértéke: - 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom követelmények/ 

időbért megalapozó időtartalom: 
- 
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B Vezető állású, munkavállalók tevékenységét irányító munkavállalók adatai 

6. Végkielégítés mértéke: 

a.) határozott idő lejártát követően 

b.) határozott idő lejárta előtt 

c.) határozatlan idejű szerződés esetén 

 

a.) - 

b.) - 

c.)  Mt. 77. § rendelkezései szerint 

7. Felmondási idő: Mt. 69. § rendelkezései szerint 

8. Versenykorlátozási tilalom  

a.) ideje: 

b.) ellenértéke: 

 

a.) - 

b.) - 

 

 

 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: Háló Pál 

2. Tisztsége (elnök/tag): elnök 

3. Megbízási díja (Ft/év): bruttó 456.000.- Ft/év 

4. Egyéb járandóság éves mértéke: - 

5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 

juttatás: 

- 

 

 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: László Anna 

2. Tisztsége (elnök/tag): tag 

3. Megbízási díja (Ft/év): bruttó 324.000.- Ft/év 

4. Egyéb járandóság éves mértéke: - 

5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 

juttatás: 

- 

 

 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: Böjthe Sándor Tamás 

2. Tisztsége (elnök/tag): tag 

3. Megbízási díja (Ft/év): bruttó 324.000.- Ft/év 

4. Egyéb járandóság éves mértéke: - 

5. Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 

juttatás: 

- 

 

 

Szeged, 2013. május 


