Díjbeszedő Holding Zrt.
Közérdekű adatok közzététele
a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján
1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán:

Név

Szabó
László
Dr. Fodor
Zita

Eberhardt
Viktória

Tisztség/
munkakör

Vezérigazgató
Gazdasági
igazgató

informatikai
igazgató

Alapbér

Egyéb
időbér

Teljesítm
énybér

Időbért
Teljesítménybért
megalapoz megalapozó
ó időtartam teljesítménykövet
elmények
-

2.600.000

-

-

1.725.000
(Díjbeszedő Holding
Zrt. és Díjbeszedő
Faktorház Zrt. két
munkáltatós
szerződés)
2.300.000

-

-

-

-

-

-

Végkielégítés,
felmondási
időtartama

Versenytilalmi
idő korlátozás
ideje,
ellenértéke (Mt. 228. §)

Mt. szerint

-

-

Mt. szerint

-

-

Mt. szerint

-

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán:
Tisztség/ munkakör

Alapbér

Egyéb
időbér

Teljesítménybér Időbért
megalapozó
időtartam

Teljesítménybért Végkielégítés,
megalapozó
felmondási idő
teljesítményidőtartama
követelmények

Versenytilalmi
korlátozás ideje,
ellenértéke (Mt.
228. §)

Gazdasági igazgató

Kommunikációs és HR
igazgató

Díjbeszedési és Back Office
főosztályvezető

Fogyasztói Front Office
főosztályvezető

Leolvasási főosztályvezető
Humánerőforrás Gazdálkodási
osztályvezető

1.725.000
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
1.674.400
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
1.495.000
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
1.450.000
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
1.591.900

-

-

-

-

Mt. szerint

-

Mt. szerint

-

és
két

-

-

-

-

és
két

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

és
két

és
két

1.112.300
(Díjbeszedő
Holding Zrt. és

Pénzügyi osztályvezető

Számviteli osztályvezető
Pénzügyi előadó

Pénzügyi előadó

Könyvelő

Díjbeszedő
Faktorház Zrt. két
munkáltatós
szerződés)
1.174.500
(Díjbeszedő
Holding Zrt. és
Díjbeszedő
Faktorház Zrt. két
munkáltatós
szerződés)
900.000
412.600
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
411.400
(Díjbeszedő
Holding Zrt.
Díjbeszedő
Faktorház Zrt.
munkáltatós
szerződés)
478.400

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

-

-

-

-

Mt. szerint

-

és
két

és
két

3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán:

Név

Tisztség/ munkakör

Szabó László

igazgatósági elnök

Kárpáti Csilla

Igazgatósági tag

Dr. Windisch László
Forrai Péter

igazgatósági tag
igazgatósági tag

Dr. Tóth Adrienn

igazgatósági tag

Dr. Bánkuti Erzsébet Beáta

felügyelőbizottsági elnök

Majláth Zsolt László
Jäger Tamás

felügyelőbizottsági tag
felügyelőbizottsági tag

Megbízási díj
díjazásra nem tart
igényt
díjazásra nem tart
igényt
120.000
120.000
díjazásra nem tart
igényt
díjazásra nem tart
igényt
90.000 Ft
90.000 Ft

Megbízási díjon felüli
járandóság
-

Jogviszony megszűnése esetén járó
pénzbeli juttatások
-

-

-

-

-

-

-

-

-

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy
azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni
értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán:

Szerződés megnevezése (típusa)

Szerződés tárgya

Szerződő partner neve

Bérleti és üzemeltetési
szerződés

Leolvasási rendszer
üzemeltetése,
informatikai
eszközök bérlete
Informatikai
infrastruktúra
szolgáltatás

DÍJBESZEDŐ INFORMATIKAI
KFT.

Szolgáltatási szerződés

DÍJBESZEDŐ INFORMATIKAI
KFT.

Szerződés értéke (nettó Ft / év) Szerződés időtartama
*
keretszerződés
határozatlan

215 600 000

határozatlan

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási keretszerződés
Megbízási szerződés

Partneri szerződés

Vállalkozási szerződés

Bérleti szerződések
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés
Szolgáltatási szerződés

Megbízási szerződés
Bérleti és flottakezelési
szerződések
Közlekedési szolgáltatás

Informatikai
fejlesztés és
üzemeltetés
Nyomdai termékek
előállítása
Elektronikus
számlakiállítás és
bemutatás,
számlafizetés
Postai
küldeményforgalmi
és egyéb
szolgáltatások,

DÍJBESZEDŐ INFORMATIKAI
KFT.

213 600 000

határozatlan

EPDB NYOMTATÁSI KÖZPONT
ZRT.
DÍJNET ZRT.

keretszerződés

határozatlan

keretszerződés

határozatlan

MAGYAR POSTA ZRT.

keretszerződés

határozatlan

Őrzés-védelem,
takarítás,
távfelügyelet,
kivonuló
szolgáltatás
Ingatlan bérbeadás
földgázvásárlás

ŐRMESTER VAGYONVÉDELMI
NYRT.

keretszerződés

365 nap

BUDA PLAZA IRODAHÁZ Kft.
MVM Next
Energiakereskedelmi Zrt.
ELMŰ HÁLÓZATI KFT.

21 092 143
keretszerződés

határozatlan
365 nap

keretszerződés

365 nap

NEXON VÁLLALKOZÁSI ÉS
KERESKEDELMI

keretszerződés

2021.10.08-ig határozott

CALLCOMM ZRT.

keretszerződés

határozatlan

POSTAAUTÓ DUNA ZRT.

keretszerződés

határozatlan

BKK ZRT.

keretszerződés

határozatlan

Villamosenergia
vásárlás
Bérszámfejtés,
társadalombiztosítás
cafeteria számfejtés
Ügyfélszolgálati
tevékenység
Tartós bérlet és
flottakezelés
bérletbeszerzés

Megbízási szerződés
Bérleti és flottakezelési
szerződések
Megbízási szerződés

Ügyfélszolgálati
tevékenység
Tartós bérlet és
flottakezelés
Ügyfélszolgálati
tevékenység

CALLCOMM ZRT.

keretszerződés

határozatlan

POSTAAUTÓ DUNA ZRT.

keretszerződés

határozatlan

MVM Ügyfélkapcsolati Kft

343 200 000

2023. április 1-ig
határozott

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén
pedig a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra
kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon
szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani.
A 2009. évi CXXII. törvény vonatkozó egyéb rendelkezései:
•
•
•
•
•

A szerződésekre vonatkozó nyilvánosságra hozatali kötelezettség nem vonatkozik a védelmi és a biztonsági beszerzésekre, valamint a minősített
adatokra.
Az adatok közzétételéért, folyamatos hozzáférhetőségéért és hitelességéért a gazdasági társaság – mint munkáltató – vezetője a gazdasági társasággal
összefüggő valamennyi adat vonatkozásában felelős. Ha a gazdasági társaság jogutóddal szűnik meg, a korábban közzétett adatoknak a közzétételt
követő két év időtartamon belüli folyamatos hozzáférhetőségéről a jogutód vezetője gondoskodik.
A közzététel elmulasztása esetén, továbbá, ha a közzététel nem teljes vagy nem időszerű, külön jogszabály szerint a törvényességi felügyelet
gyakorlására jogosult szerv eljárása kezdeményezhető.
Az közzétételi kötelezettséget a közzétételt megalapozó jogviszony létesítését követő 15 napon belül, ezt követően pedig a társaságiadó-bevallásra
nyitva álló határidő utolsó napjáig kell teljesíteni.
A szerződésekre vonatkozó közzétételi kötelezettséget a szerződés létrejöttét, illetve a közzétételi kötelezettség alá eső adatokban történő változás
bekövetkezését követő 60 napon belül kell teljesíteni.

