Egészségügyi Szolgáltató Zrt. - közérdekű adatok közzététele
Az Egészségügyi Szolgáltató Zrt.-nek (továbbiakban Társaság) mint közfeladatot ellátó szerveknek a közérdekű adatokat, illetve a közérdekből nyilvános adatokat
(a továbbiakban együttesen: közérdekű adat) elektronikus úton közzé kell tennie, a nyilvánosság és a közvélemény tájékoztatása érdekében.
A Társaság az alábbi közérdekű adatokat, illetve dokumentumokat teszi közzé:
2015. évben
Vezető Tisztségviselők
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Dr. Jeviczky Melinda Klára
2015.06.01-ig
Dr. Drexler Donát 2015.06.01-től
Bárkai Anikó 2015.06.01-ig

Igazgatóság elnöke

150.000 Ft

lsd alább

Igazgatóság elnöke
Igazgatóság tagja

nem részesül
130.000 Ft

lsd alább
nem részesül

Dr. Izsák Anita 2015.04.01-től

Igazgatóság tagja

130.000 Ft

nem részesül

Dr. Drexler Donát 2015.06.01-ig
Dr.
Martinovics
Szilvia
2015.06.01-től

Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja

nem részesül
130.000 Ft

nem részesül
nem részesül

Cégjegyzésre
jogosultság
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
együttes (Alapszabály
szerint)
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
együttes (Alapszabály
szerint)
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Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
együttes (Alapszabály szerint)
önálló
együttes (Alapszabály szerint)
együttes (Alapszabály szerint)
önálló
együttes (Alapszabály szerint)

Felügyelőbizottsági tagok
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon felüli
járandóság

Dr. Stefka Nóra 2015.06.01-ig

Felügyelőbizottság elnöke

150.000 Ft

nem részesül

Dr. Mészáros János
2015.06.01-től
Dr. Burány Béla
Dr.
Gábriel
Gergely
2015.06.01-ig
Dr Jeviczky Melinda KIára
2015.06.01-től

Felügyelőbizottság elnöke

150.000 Ft

nem részesül

Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

100.000 Ft
100.000 Ft

nem részesül
nem részesül

Felügyelőbizottsági Tag

100.000 Ft

nem részesül

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezető tisztségviselők közül:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
a) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére bruttó 15.000,-Ft/hó összeghatárig a mobil és vezetékes telekommunikációs
eszköz és kapcsolódó szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzata alapján,
b) telekommunikációs eszköz használatára e feladatkörének ellátásához,
c) elnöki teendőivel összegfüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére, illetve saját gépjármű használat esetén a kiküldetési rendelvény alapján a felmerülő
útiköltség megtérítésére (NAV által közzétett fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárral
számolva)
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és az egyéb vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt (célfeladat), valamint az
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (prémium) lehet meghatározni. /Vezető tisztségviselők számára célfeladat, valamint ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) nem lett meghatározva./
A Társaság Felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült, szükséges mértékű költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
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Vezető állású munkavállalók
Név

Munkakör

Pénzbeli juttatás
(Közvetlen,
közvetett)

Cégjegyzésre
jogosultság

Bankszámla feletti
rendelkezésre
jogosultság

Ft/hó
Dr. Drexler Donát
Bayerné dr. Matusovits Andrea

Vezérigazgató
Vezérigazgatóhelyettes

önálló
önálló

1.000.000
950.000

önálló
önálló

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezérigazgató jogosult:
a) munkaköri teendőivel összefüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére;
b) mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában/használatában lévő személygépkocsi használatára a Társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának (évente 60.000 km) és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;
c) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére a mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzat alapján (a mobil telekommunikációs- és kapcsolódó szolgáltatást munkaköre ellátása mellett
magáncélra is használhatja bruttó 15.000 Ft/hó keret összeg erejéig);
d) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy a bérelt ingatlan hasznos alapterülete maximum 75 m2 lehet és e juttatás magába foglalja a lakáshasználattal
kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek Munkáltatói megtérítését is,
e) munkakörével összefüggésben telekommunikációs eszközök használatra;
f) munkakörével összefüggésben középkategóriás számítástechnikai eszközök használatára.
A vezérigazgató-helyettes a fenti meghatározott juttatásokra jogosult, ide nem értve a lakhatásra fordítható juttatásokat. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatót
megillető mértékben jogosult minden, a társaság belső szabályozó dokumentumaiban vezérigazgató számára biztosított juttatás és költségtérítés igénybevételére.
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Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme
Vezető/szervezeti egység
vezető neve
Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai Igazgatóság
Dr. Sipos Mónika
Kereskedelmi Igazgatóság
Dr. Szentpétery Olivér
Központi
Koordinációs
Iroda
Kékkőiné Nagy Éva
Gazdasági és Hr Iroda
Piroskáné Szögi Dóra

Beosztás
Gyógyszerészeti
Orvostechnikai
Igazgató
Kereskedelmi
Igazgató
Központi
Koordinációs
irodavezető
Gazdasági vezető

Telefonszám
és

Telefaxszám

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
2016. évben
Vezető Tisztségviselők
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Dr.
Szabó
Garbai
Dénes
2016.09.14-től
Dr. Drexler Donát 2016.09.13-től
Dr. Izsák Anita

Igazgatóság elnöke

150.000 Ft

lsd alább

Igazgatóság elnöke
Igazgatóság tagja

nem részesül
130.000 Ft

lsd alább
nem részesül

Dr.
Martinovics
Szilvia
2016.03.31-ig
Dr. Putz Anita 2016.03.312016.09.13-ig
Dr. Szőke László 2016.09.14-től

Igazgatóság tagja

130.000 Ft

nem részesül

Igazgatóság tagja

130.000 Ft

nem részesül

Igazgatóság tagja

nem részesül

nem részesül

Cégjegyzésre
jogosultság
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
együttes (Alapszabály
szerint)
együttes (Alapszabály
szerint)
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
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Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
együttes (Alapszabály szerint)
önálló
együttes (Alapszabály szerint)
együttes (Alapszabály szerint)
együttes (Alapszabály szerint)
önálló

Felügyelőbizottsági tagok
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Dr. Mészáros János
Dr. Burány Béla 2016.09.13-ig
Dr.
Kelédi
Annamária
2016.09.14-től
Dr Jeviczky Melinda KIára
2016.09.13-től
Dr.
Németh
László
2016.09.14-től

Megbízási díjon felüli
járandóság

Felügyelőbizottság elnöke
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

150.000 Ft
100.000 Ft
100.000 Ft

nem részesül
nem részesül
nem részesül

Felügyelőbizottsági Tag

100.000 Ft

nem részesül

Felügyelőbizottsági Tag

nem részesül

nem részesül

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezető tisztségviselők közül:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
d) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére bruttó 15.000,-Ft/hó összeghatárig a mobil és vezetékes telekommunikációs
eszköz és kapcsolódó szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzata alapján,
e) telekommunikációs eszköz használatára e feladatkörének ellátásához,
f) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését is;
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és az egyéb vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt (célfeladat), valamint az
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (prémium) lehet meghatározni. /Vezető tisztségviselők számára célfeladat, valamint ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) nem lett meghatározva./
A Társaság Felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült, szükséges mértékű költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
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Vezető állású munkavállalók
Név

Munkakör

Pénzbeli juttatás
(Közvetlen,
közvetett)

Cégjegyzésre
jogosultság

Bankszámla feletti
rendelkezésre
jogosultság

Ft/hó
Dr. Drexler Donát 2016.09.13-ig
Dr. Szőke László 2016.09.14-től
Bayerné Dr. Matusovits Andrea
2016.09.22-ig

Vezérigazgató
Vezérigazgató
Vezérigazgató-helyettes

önálló
önálló
önálló

1.000.000
1.000.000
950.000

önálló
önálló
önálló

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezérigazgató jogosult:

g) belföldi hivatalos kiküldetés teljesítés esetén a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 500 Ft költségtérítésre
(napidíjra);
h) külföldi kiküldetés teljesítése esetén vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 40 eurónak megfelelő forint összeg
költségtérítésre, azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató a kiküldetés alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül (ide nem értve a Társaság által
reprezentáció keretében elszámolt étel és ital fogyasztást), az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell;
i) munkaköri teendőivel összefüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére;
j) mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában/használatában lévő személygépkocsi használatára a Társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának (évente 75.000 km futásig) és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;
k) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére a mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzat alapján (a mobil telekommunikációs- és kapcsolódó szolgáltatást munkaköre ellátása mellett
magáncélra is használhatja bruttó 15.000 Ft/hó keret összeg erejéig);
l) munkakörével összefüggésben telekommunikációs eszközök használatra;
m) munkakörével összefüggésben középkategóriás számítástechnikai eszközök használatára.
A vezérigazgató-helyettes a fenti meghatározott juttatásokra jogosult. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatót megillető mértékben jogosult minden, a társaság
belső szabályozó dokumentumaiban vezérigazgató számára biztosított juttatás és költségtérítés igénybevételére.
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Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme
Vezető/szervezeti egység
vezető neve
Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai Igazgatóság
Dr. Sipos Mónika
Kereskedelmi Igazgatóság
Dr. Szentpétery Olivér
Központi
Koordinációs
Iroda
Kékkőiné
Nagy
Éva
2016.12.31-ig
Gazdasági és Hr Iroda
Piroskáné Szögi Dóra

Beosztás
Gyógyszerészeti
Orvostechnikai
Igazgató
Kereskedelmi
Igazgató
Központi
Koordinációs
irodavezető
Gazdasági vezető

Telefonszám
és

Telefaxszám

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
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2017. évben
Vezető Tisztségviselők
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Dr. Szabó Garbai Dénes

Igazgatóság elnöke

150.000 Ft

lsd alább

Dr. Szőke László 2017.06.07-ig
Martonosi Tamás 2017.06.08-tól
Dr. Erdei Csaba

Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja

nem részesül
nem részesül
130.000 Ft

nem részesül
nem részesül
nem részesül

Cégjegyzésre
jogosultság
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
önálló
együttes (Alapszabály
szerint)

Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
együttes (Alapszabály szerint)
önálló
önálló
együttes (Alapszabály szerint)

Felügyelőbizottsági tagok
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Dr. Mészáros János

Megbízási díjon felüli
járandóság

150.000 Ft

nem részesül

Dr. Németh László
Dr. Gondos Miklós 2017.05.01-től

Felügyelőbizottság
elnöke
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

nem részesül
100.000 Ft

nem részesül
nem részesül

Dr. Kelédi Annamária 2017.04.30-ig

Felügyelőbizottsági Tag

100.000 Ft

nem részesül

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezető tisztségviselők közül:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
g) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére bruttó 15.000,-Ft/hó összeghatárig a mobil és vezetékes telekommunikációs
eszköz és kapcsolódó szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzata alapján,
h) telekommunikációs eszköz használatára e feladatkörének ellátásához,
i) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését is;
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A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és az egyéb vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt (célfeladat), valamint az
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (prémium) lehet meghatározni. /Vezető tisztségviselők számára célfeladat, valamint ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) nem lett meghatározva./
A Társaság Felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült, szükséges mértékű költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
Vezető állású munkavállalók
Név

Munkakör

Pénzbeli juttatás
(Közvetlen,
közvetett)

Cégjegyzésre
jogosultság

Bankszámla feletti
rendelkezésre
jogosultság

Ft/hó
Dr. Szőke László 2017.06.07-ig

Vezérigazgató

1.350.000

önálló

önálló

Martonosi Tamás 2017.06.08-tól
Tamás Tibor 2017.05.19-2017.06.20.

Vezérigazgató
Vezérigazgató-helyettes

1.000.000
1.282.500

önálló
önálló

önálló
önálló

A Társaság vezérigazgatójának Munkáltatói döntés alapján személyi alapbérén felül, féléves prémiumkiírás alapján, félévente 1.200.000,-Ft, azaz egymilliókettőszázezer forint összegű prémium adható.
Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezérigazgató jogosult:
n) belföldi hivatalos kiküldetés teljesítés esetén a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 500 Ft költségtérítésre
(napidíjra);
o) külföldi kiküldetés teljesítése esetén vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 40 eurónak megfelelő forint összeg
költségtérítésre, azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató a kiküldetés alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül (ide nem értve a Társaság által
reprezentáció keretében elszámolt étel és ital fogyasztást), az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell;
p) munkaköri teendőivel összefüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére;
q) mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában/használatában lévő személygépkocsi használatára a Társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának (évente 75.000 km futásig) és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;
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r) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére a mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzat alapján (a mobil telekommunikációs- és kapcsolódó szolgáltatást munkaköre ellátása mellett
magáncélra is használhatja bruttó 15.000 Ft/hó keret összeg erejéig);
s) munkakörével összefüggésben telekommunikációs eszközök használatra;
t) munkakörével összefüggésben középkategóriás számítástechnikai eszközök használatára.
A vezérigazgató-helyettes a fenti meghatározott juttatásokra jogosult. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatót megillető mértékben jogosult minden, a társaság
belső szabályozó dokumentumaiban vezérigazgató számára biztosított juttatás és költségtérítés igénybevételére.

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme
Vezető/szervezeti egység
vezető neve
Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai Igazgatóság
Dr. Sipos Mónika
Kereskedelmi Igazgatóság
Dr. Szentpétery Olivér
Központi
Koordinációs
Iroda
Major Eszter 2017.11.20-ig
Gazdasági és Hr Iroda
Piroskáné Szögi Dóra

Beosztás
Gyógyszerészeti
Orvostechnikai
Igazgató
Kereskedelmi
Igazgató
Központi
Koordinációs
irodavezető
Gazdasági vezető

Telefonszám
és

Telefaxszám

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
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Elektronikus levélcím

2018. évben
Vezető Tisztségviselők
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Dr.
Szabó
Garbai
Dénes
2018.07.17-ig
Limbach Viktor 2018.07.18-tól
Martonosi Tamás 2018.07.17-ig
Dr. Erdei Csaba

Igazgatóság elnöke

150.000 Ft

lsd alább

Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja
Igazgatóság tagja

130.000 Ft
nem részesül
130.000 Ft

nem részesül
nem részesül
nem részesül

Palócz
Norbert
2018.07.182018.09.18-ig
Fodor József 2018.09.19-től
Fodor József 2018.10.01-től

Igazgatóság tagja

nem részesül

Igazgatóság tagja
Igazgatóság elnöke

nem részesül
nem részesül

Cégjegyzésre
jogosultság

együttes (Alapszabály szerint)

nem részesül

együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
önálló
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló

nem részesül
lsd alább

önálló
önálló

önálló
önálló

Felügyelőbizottsági tagok
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Dr. Mészáros János 2018.07.17-ig

Megbízási díjon felüli
járandóság

150.000 Ft

nem részesül

nem részesül

nem részesül

Dr. Németh László 2018.07.17-ig
Dr. Gondos Miklós 2018.09.06-ig

Felügyelőbizottság
elnöke
Felügyelőbizottság
elnöke
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

nem részesül
100.000 Ft

nem részesül
nem részesül

prof. Dr. Fábián Attila 2018.07.18-tól
Nagy Szilárd 2018.07.18-tól

Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

100.000 Ft
100.000 Ft

nem részesül
nem részesül

Dr. Gondos Miklós 2018.09.07-től

Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
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önálló
önálló
együttes (Alapszabály szerint)
önálló

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezető tisztségviselők közül:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
j) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére bruttó 15.000,-Ft/hó összeghatárig a mobil és vezetékes telekommunikációs
eszköz és kapcsolódó szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzata alapján,
k) telekommunikációs eszköz használatára e feladatkörének ellátásához,
l) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését is;
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és az egyéb vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt (célfeladat), valamint az
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (prémium) lehet meghatározni. /Vezető tisztségviselők számára célfeladat, valamint ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) nem lett meghatározva./
A Társaság Felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült, szükséges mértékű költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
Vezető állású munkavállalók
Név

Munkakör

Pénzbeli juttatás
(Közvetlen,
közvetett)

Cégjegyzésre
jogosultság

Bankszámla feletti
rendelkezésre
jogosultság

Ft/hó
Martonosi Tamás 2018.07.17-ig

Vezérigazgató

1.280.000

önálló

önálló

Palócz Norbert 2018.07.18-2018.09.18-ig
Fodor József 2018.09.19-

Vezérigazgató
Vezérigazgató

1.280.000
1.200.000

önálló
önálló

önálló
önálló

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezérigazgató jogosult:
u) belföldi hivatalos kiküldetés teljesítés esetén a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 500 Ft költségtérítésre
(napidíjra);
v) külföldi kiküldetés teljesítése esetén vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 40 eurónak megfelelő forint összeg
költségtérítésre, azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató a kiküldetés alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül (ide nem értve a Társaság által
reprezentáció keretében elszámolt étel és ital fogyasztást), az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell;
w) munkaköri teendőivel összefüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére;
12

x) mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában/használatában lévő személygépkocsi használatára a Társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának (évente 75.000 km futásig) és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;
y) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére a mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzat alapján (a mobil telekommunikációs- és kapcsolódó szolgáltatást munkaköre ellátása mellett
magáncélra is használhatja bruttó 15.000 Ft/hó keret összeg erejéig);
z) munkakörével összefüggésben telekommunikációs eszközök használatra;
aa) munkakörével összefüggésben középkategóriás számítástechnikai eszközök használatára,
bb) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését.
Martonosi Tamás vezérigazgató úrnak az Alapító bruttó 1.352.486 Ft-ot állapított meg.
A vezérigazgató-helyettes a lakhatást kivéve fenti meghatározott juttatásokra jogosult. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatót megillető mértékben jogosult
minden, a társaság belső szabályozó dokumentumaiban vezérigazgató számára biztosított juttatás és költségtérítés igénybevételére.

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme
Vezető/szervezeti egység
vezető neve
Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai Igazgatóság
Dr. Sipos Mónika
Kereskedelmi Igazgatóság
Dr.
Margitai
Barnabás
2018.06.01-2018.07.24-ig
Központi
Koordinációs
Iroda
Gazdasági és Hr Iroda
Piroskáné Szögi Dóra
Stratégiai Igazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóság

Beosztás

Telefonszám

Telefaxszám

Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai
Igazgató
Kereskedelmi Igazgató

36-1/919-2355

36-1/9192357

36-1/919-2355

36-1/9192357

Központi Koordinációs
irodavezető

36-1/919-2355

36-1/9192357

Gazdasági vezető

36-1/919-2355

36-1/9192357

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
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Elektronikus levélcím

2019. évben
Vezető Tisztségviselők
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Limbach Viktor 2019.01.31-ig

Igazgatóság tagja

130.000 Ft

nem részesül

Dr. Erdei Csaba 2019.01.31-ig

Igazgatóság tagja

130.000 Ft

nem részesül

Fodor József 2019.01.31-ig

Igazgatóság elnöke

nem részesül

lsd alább

Cégjegyzésre
jogosultság
együttes (Alapszabály
szerint)
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló

Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
együttes (Alapszabály szerint)
együttes (Alapszabály szerint)
önálló

Az Alapító az Igazgatóságot, mint testületet 2019. január 31. nappal megszüntettte.
2019. szeptember 02-től
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Megbízási díjon
felüli járandóság

Dr. Gondos Miklós

Igazgatóság elnöke

250.000 Ft

lsd. alább

Limbach Viktor

Igazgatóság tagja

250.000 Ft

nem részesül

Fodor József

Igazgatóság tagja

nem részesül

nem részesül

Cégjegyzésre
jogosultság
együttes (Alapszabály
szerint)
együttes (Alapszabály
szerint)
önálló
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Bankszámla feletti rendelkezésre
jogosultság
együttes (Alapszabály szerint)
együttes (Alapszabály szerint)
önálló

Felügyelőbizottsági tagok
Név

Tisztség

Megbízási díj
Ft/hó

Dr. Gondos Miklós 2019.09.01-ig
prof. Dr. Fábián Attila 2019.01.31-ig
Nagy Szilárd 2019.01.31-ig
Dr. Fábián Károly 2019.02.012019.09.02-ig
Dr. Csányi Péter 2019.02.01-től
2019.09.02-ig
Szabó Tamás Miklós 2019.09.02-től
Dr. Ács Klára 2019.09.02-től
Dr.
Horpácsy
Balázs
2019.09.02-től

Dávid

Megbízási díjon felüli
járandóság

Felügyelőbizottság
elnöke
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

nem részesül

nem részesül

100.000 Ft
100.000 Ft
nem részesül

nem részesül
nem részesül
nem részesül

Felügyelőbizottsági Tag

nem részesül

nem részesül

Felügyelőbizottság
elnöke
Felügyelőbizottsági Tag
Felügyelőbizottsági Tag

150.000 Ft

nem részesül

150.000 Ft
150.000 Ft

nem részesül
nem részesül

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezető tisztségviselők közül:
Az igazgatóság elnöke jogosult:
m) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére bruttó 15.000,-Ft/hó összeghatárig a mobil és vezetékes telekommunikációs
eszköz és kapcsolódó szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzata alapján,
n) telekommunikációs eszköz használatára e feladatkörének ellátásához,
o) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését is;
A Társasággal munkaviszonyban álló vezető tisztségviselők és az egyéb vezető állású munkavállalók számára teljesítménykövetelményt (célfeladat), valamint az
ahhoz kapcsolódó teljesítménybért vagy más juttatást (prémium) lehet meghatározni. /Vezető tisztségviselők számára célfeladat, valamint ahhoz kapcsolódó
teljesítménybér vagy más juttatás (prémium) nem lett meghatározva./
A Társaság Felügyelőbizottságának tagja – az igazolt, a megbízatásával összefüggésben felmerült, szükséges mértékű költségeinek megtérítésén kívül – más
javadalmazásra nem jogosult.
A Társaság Felügyelőbizottsága elnökének vagy tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.
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Vezető állású munkavállalók
Név

Munkakör

Pénzbeli juttatás
(Közvetlen, közvetett)

Cégjegyzésre
jogosultság

Ft/hó
Fodor József

Vezérigazgató

2019.09.01-től

1.560.000

önálló

Bankszámla feletti
rendelkezésre
jogosultság
önálló

Társaságunk javadalmazási szabályzata alapján a vezérigazgató jogosult:
cc) belföldi hivatalos kiküldetés teljesítés esetén a vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 500 Ft költségtérítésre
(napidíjra);
dd) külföldi kiküldetés teljesítése esetén vonatkozó jogszabályban rögzített feltételek szerint költségátalányként napi 40 eurónak megfelelő forint összeg
költségtérítésre, azzal, hogy amennyiben a vezérigazgató a kiküldetés alatt díjtalan ebédben, illetve vacsorában részesül (ide nem értve a Társaság által
reprezentáció keretében elszámolt étel és ital fogyasztást), az adott naptári napra jutó napidíját étkezésenként 30%-kal csökkenteni kell;
ee) munkaköri teendőivel összefüggésben taxi szolgáltatás költségtérítésére;
ff) mind hivatali tevékenysége, mind pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában/használatában lévő személygépkocsi használatára a Társaság belső
gépkocsi-használati szabályzatának (évente 75.000 km futásig) és a hatályos adójogszabályoknak megfelelően;
gg) munkakörével összefüggésben telekommunikációs költségek megtérítésére a mobil és vezetékes telekommunikációs eszközök és kapcsolódó
szolgáltatások használatának rendjéről szóló szabályzat alapján (a mobil telekommunikációs- és kapcsolódó szolgáltatást munkaköre ellátása mellett
magáncélra is használhatja bruttó 15.000 Ft/hó keret összeg erejéig);
hh) munkakörével összefüggésben telekommunikációs eszközök használatra;
ii) munkakörével összefüggésben középkategóriás számítástechnikai eszközök használatára,
jj) megfelelő lakhatás biztosítására azzal, hogy e juttatás magában foglalja a lakáshasználattal kapcsolatban felmerülő közös költség és rezsiköltségek
Munkáltató általi megtérítését.
A vezérigazgató úr részére bruttó 3.000.000 millió Ft prémiumot állapított meg az Alapító.
A vezérigazgató-helyettes a lakhatást kivéve fenti meghatározott juttatásokra jogosult. A vezérigazgató-helyettes a vezérigazgatót megillető mértékben jogosult
minden, a társaság belső szabályozó dokumentumaiban vezérigazgató számára biztosított juttatás és költségtérítés igénybevételére.

Közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus
levélcíme
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Vezető/szervezeti egység
vezető neve
Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai
Igazgatóság Dr. Sipos
Mónika 2019.03.31-ig
Központi
Koordinációs
Iroda
Nagy Beáta
Gazdasági
és
Hr
Igazgatóság
Piroskáné Szögi Dóra
Stratégiai Igazgatóság
Közbeszerzési Igazgatóság

Beosztás

Telefonszám

Telefaxszám

Elektronikus levélcím

Gyógyszerészeti
és
Orvostechnikai Igazgató

36-1/919-2355

36-1/9192357

Központi Koordinációs
irodavezető

36-1/919-2355

36-1/9192357

nagy.beata@eszzrt.hu

Gazdasági Igazgató

36-1/919-2355

36-1/9192357

piroskane.dora@eszzrt.hu

Stratégiai Igazgató
Közbeszerzési Igazgató

Társaság Számviteli törvény szerinti beszámolóinak internetes elérhetősége:
http://e-beszamolo.im.gov.hu/oldal/kezdolap
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