
Megbízási díj 

(Ft)

A 

megbízási 

díjon felüli 

egyéb 

járandóság

A jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatás

130000 nincs nincs

100000 nincs nincs

-                nincs nincs

nemnincs nincs nincs Mt. Szerint Mt. Szerint 830.000.-

nincs

Msz.szerint nincs nincs
33.333.- 

Ft/hó
0 FtKuti Judit

Kommunikációs 

és 

programigazgató

830.000.- 

Ft/hó

személyi 

alapbér
hónap

nincs nincs Mt. Szerint Mt. Szerint

Versenytilalmi 

megállapodás
Cafeteria 

juttatás 

Ft/hó

Egyéb 

béren 

kívüli 

juttatás 

Ft/hó

Cégjegyzési 

jogosultság

alapján járó 

juttatás

Szamosi 

Szabolcs

ügyvezető 

igazgatói cím 

használatával

1.200.000.- 

Ft/hó

személyi 

alapbér
hónap nincs nincs nincs

33.333.- 

Ft/hó
0 Ft igennincs

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti vezető tisztségviselők, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerinti vezető

állású munkavállalók, felügyelőbizottsági tagok

A Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Adat közzétételi kötelezettsége a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. Törvény alapján

Időbért 

megalapozó 

időtartam

Név

Személyi 

alapbér 

Ft/hó

Betöltött 

tisztség / 

Munkakör

Betöltött 

tisztség / 

Munkakör

Egyéb 

pénzbeli 

juttatások 

/hó

Felmondási 

idő

Cafeteria 

juttatás 

Ft/hó

Egyéb 

béren 

kívüli 

juttatás 

Ft/hó

Munkaviszony 

megszűnését követő 

időre szóló titoktartási 

megállapodás

Időbér Teljesítménybér időtartama
alapján járó 

juttatás
idő-tartama

Egyéb 

pénzbeli 

juttatások 

/hó

Felmondási 

idő

Végkielégítés 

(hónap)Teljesítménybért 

megalapozó 

teljesítmény 

követelmények

Időbér alkalmazása 

esetén
Teljesítménybér alkalmazása esetén

A 2009. évi CXXII. Törvény 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közzétételi adatok

Felügyelőbizottsági tag Pap István

Pénzbeli juttatások

Adatközzétételi jogcíme / Betöltött 

tisztség
Név

Felügyelőbizottság elnöke Dr. Fülöp Péter

Felügyelőbizottsági tag Dr. Mészáros Gábor

nincs nincs nincs

Időbér

Mt. Szerint Mt. Szerint nincs nincs nincs

Időbért 

megalapozó 

időtartam
Teljesítménybér

alapján járó 

juttatás

nincs
33.333.- 

Ft/hó
0 Ft

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

Személyi 

alapbér 

Ft/hó

Időbér alkalmazása 

esetén

Teljesítménybér alkalmazása 

esetén

Végkielégítés 

(hónap)

Versenytilalmi 

megállapodás

Munkaviszony 

megszűnését követő 

időre szóló titoktartási 

megállapodás Cégjegyzési 

jogosultságTeljesítménybért 

megalapozó 

teljesítmény 

követelmények

időtartama

igen

időtartama
alapján járó 

juttatás

ügyvezető 

igazgatói cím 

használatával

1.200.000.- 

Ft/hó

személyi 

alapbér
hónap



Cégjegyzési 

jogosultság

Egyéb 

pénzbeli 

juttatások 

/hó

Felmondási 

idő

Végkielégítés 

(hónap)

alapján járó 

juttatás

alapján járó 

juttatás

A 2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult

munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók

Időbér alkalmazása esetén Teljesítménybér alkalmazása esetén Versenytilalmi megállapodás

Betöltött 

tisztség / 

Munkakör

Személyi 

alapbér 

Ft/hó Időbért 

megalapozó 

időtartam

Teljesítménybért 

megalapozó 

teljesítmény 

követelmények

Munkaviszony megszűnését 

követő időre szóló titoktartási 

megállapodás

Időbér
Teljesítménybé

r
időtartama időtartama

Cafeteria 

juttatás 

Ft/hó

Egyéb béren 

kívüli juttatás 

Ft/hó

ügyvezető 

igazgatói cím 

használatával

1.200.000.- 

Ft/hó

személyi 

alapbér
hónap nincs nincs nincs

33.333.- 

Ft/hó
0 Ft igennincs Mt. Szerint Mt. Szerint nincs nincs nincs



I/8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, 

elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Társaságunk vonatkoztatásában 

nem releváns

I/9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, 

illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Társaságunk vonatkoztatásában 

nem releváns

I/10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
Társaságunk vonatkoztatásában 

nem releváns

Közbeszerzési szerződések
Társaságunk vonatkoztatásában 

nem releváns

5 millió Ft feletti szerződések feltöltés alatt

III/7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések
Társaságunk vonatkoztatásában 

nem releváns

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

III/4.



(adatok eFt-ban)

Alapbér 
(eFt)

További 
béreleme

k (eFt)

Cafeteria 
(eFt)

Egyéb 
juttatáso
k (eFt)

Alapbér 
(eFt)

További 
béreleme

k (eFt)

Cafeteria 
(eFt)

Egyéb 
juttatáso
k (eFt)

Alapbér 
(eFt)

További 
béreleme

k (eFt)

Cafeteria 
(eFt)

Egyéb 
juttatáso
k (eFt)

fizikai 
foglalkoz

ásúak
szellemi 

foglalkoz
ásúak

37 160 217 31 524 11 649 14 485 20 418 40 170 094 29 624 11 217 14 711 35 386 38 211 152 290 12 129 23 145 26 698

fizikai 
foglalkoz

ásúak
szellemi 

foglalkoz
ásúak

2 4 662 551 634 343 644 2 9 066 986 483 271 1 683

fizikai 
foglalkoz

ásúak
szellemi 

foglalkoz
ásúak
fizikai 

foglalkoz
ásúak

szellemi 
foglalkoz

ásúak
1 3 609 850 342 240 142 1 4 404 800 296 240 90 1 3 778 97 203 73

6 113 571 4 327 425 18 411 1 546

112 957 15 598 117 698 16 900 218 738 30 429

1 140 189 540 84 2 760 428

6 354 5 064 7 000 6 105 29 703 7 362

40 288 698 32 925 12 625 21 422 42 626 43 306 129 31 410 11 996 22 222 60 673 39 454 839 387 12 332 52 848 66 536

Megbízási díjak 
Tiszteletdíjak 

A fentiekhez nem köthető 
személyi jellegű kifizetések
Foglalkoztatottak összesen

Társaság által foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adat

Bérjárulé
kok (eFt)

Főállásban, teljes 
munkaidőben 

alkalmazásban álló 

Főállásban, nem 
teljes munkaidőben 
alkalmazásban álló

Alkalmazásban álló
, teljes 

munkaidőben 
foglalkoztatott 

nyugdíjas

Alkalmazásban álló
, nem teljes 

munkaidőben 
foglalkoztatott 

nyugdíjas

Egyéb, állományba nem 
tartozó munkavállalók

Bérköltség (eFt)
Személyi jellegű 

egyéb kifizetés (eFt)
Bérjárulé
kok (eFt)

Átlagos 
statisztik

ai 
létszám

Bérköltség (eFt)
Személyi jellegű 

egyéb kifizetés (eFt)
Megnevezés

2020. évi tény 2021. évi terv 2021. évi tény

Átlagos 
statisztik

ai 
létszám

Bérköltség (eFt)
Személyi jellegű 

egyéb kifizetés (eFt)
Bérjárulé
kok (eFt)

Átlagos 
statisztik

ai 
létszám
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28. oldal  


