
Kötelező adatszolgáltatás  
ÓNTE Nonprofit Kft. 

 

A Vezető tisztségviselő adatai  

1. Neve: Tokovics Tamás 

2. Tisztsége: Ügyvezető igazgató 

3. Jogviszony jellege (munka/megbízási) megbízási 

4. Személyi alapbére (br Ft/év): 6624000 Ft 

5. Teljesítménybér/ prémium/ jutalom (éves 
mértéke): 

 

6. Teljesítmény/ prémium/ jutalom 
követelmények: 

 
 
 

7. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli 
juttatás (caffeteria) éves mértéke: 

 

8. Végkielégítés mértéke: 
a.) határozott idő lejártát követően 
b.) határozott idő lejárta előtt 

Mt. Szerint. 
a.) 
b.) 

9. Felmondási idő: 2 hónap 

10. Versenykorlátozási tilalom  
a.) ideje: 
b.) ellenértéke: 

Ptk. és Gt. szerint 
a.) 
b.) 

 

B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

1. Neve: Ökrös Mariann 

2. Tisztsége: Stratégiai tanácsadó 

3. Személyi alapbére (br Ft/év): 2832000 Ft 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 
éves mértéke: 

 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom 
követelmények/ időbért megalapozó 
időtartalom: 

 
 
 
 
 

6. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli 
juttatás (caffeteria) éves mértéke: 

 

7. Végkielégítés mértéke: 
a.) határozott idő lejártát követően 

Mt. szerint 
a.) 



B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

b.) határozott idő lejárta előtt b.) 

8. Felmondási idő:  

9. Versenykorlátozási tilalom  
a.) ideje: 
b.) ellenértéke: 

 
a.) 3 év 

                                        b.) 

 
 

B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

1. Neve: Szabó Katalin 

2. Tisztsége: Gazdasági vezető 

3. Személyi alapbére (br Ft/év): 4200000 Ft 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 
éves mértéke: 

 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom 
követelmények/ időbért megalapozó 
időtartalom: 

 
 
 
 
 

6. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli 
juttatás (caffeteria) éves mértéke: 

 

7. Végkielégítés mértéke: 
a.) határozott idő lejártát követően 
b.) határozott idő lejárta előtt 

Mt. szerint 
a.) 
b.) 

8. Felmondási idő: 2 hónap 

9. Versenykorlátozási tilalom  
a.) ideje: 
b.) ellenértéke: 

 
a.) 3 év 

                                       b.) 

 

B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

1. Neve: Bencze Irén 



B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

2. Tisztsége:  

3. Személyi alapbére (br Ft/év): 3918240 Ft 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 
éves mértéke: 

 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom 
követelmények/ időbért megalapozó 
időtartalom: 

 
 
 
 
 

6. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli 
juttatás (caffeteria) éves mértéke: 

 

7. Végkielégítés mértéke: 
a.) határozott idő lejártát követően 
b.) határozott idő lejárta előtt 

Mt. szerint 
a.) 
b.) 

8. Felmondási idő:  

9. Versenykorlátozási tilalom  
a.) ideje: 
b.) ellenértéke: 

 
a.) 3 év 

                                        b.) 

 

B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

1. Neve: Jámbor Attila 

2. Tisztsége: Műszaki vezető 

3. Személyi alapbére (br Ft/év): 3480000 Ft 

4. Teljesítménybér/prémium/jutalom/időbér 
éves mértéke: 

 

5. Teljesítmény/prémium/jutalom 
követelmények/ időbért megalapozó 
időtartalom: 

 
 
 
 
 

6. Egyéb közvetlen vagy közvetett pénzbeli 
juttatás (caffeteria) éves mértéke: 

 

7. Végkielégítés mértéke: 
a.) határozott idő lejártát követően 

Mt. szerint 
a.) 



B Vezető állású/ 
elkülönült szervezeti egységet vezető/ 

tartósan egyes munkavállalók 
tevékenységét irányító  
munkavállalók adatai 

 

b.) határozott idő lejárta előtt b.) 

8. Felmondási idő:  

9. Versenykorlátozási tilalom  
a.) ideje: 
b.) ellenértéke: 

Ptk. és a Gt. szerint 
                                 a.)  
                                 b.) 

 
 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: Mádi Zoltán 

2. Tisztsége (elnök/tag): elnök 

3. Megbízási díja (Ft/év): 0 Ft 

8. Egyéb járandóság éves mértéke:  

9. Jogviszony megszűnése esetén járó 
pénzbeli juttatás: 

 
 

 
 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: Dr. Dömötör Máté 

2. Tisztsége (elnök/tag): tag 

3. Megbízási díja (Ft/év): 600000 Ft 

8. Egyéb járandóság éves mértéke:  

9. Jogviszony megszűnése esetén járó 
pénzbeli juttatás: 

 
 

C Felügyelő Bizottság adatai  

1. Neve: Balogh László 

2. Tisztsége (elnök/tag): tag 

3. Megbízási díja (Ft/év): 600000 Ft 

8. Egyéb járandóság éves mértéke:  

9. Jogviszony megszűnése esetén járó 
pénzbeli juttatás: 

 
 

C Felügyelő Bizottság adatai  

 
Frissítve: 2012. április 27. 


