
II. Kerületi Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
közzétételi kötelezettségének teljesítése 

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 
évi CXII. törvény 1. melléklete, valamint a köztulajdonban álló gazdasági 

társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján 
 
 
 
2021.07.16-tól érvényes adatok 
 
2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő: 

- vezető tisztségviselő neve: Ráski György Tibor ügyvezető 
- személyi alapbére: bruttó 662.500 Ft/hónap 
- végkielégítés: Mt. előírása szerint 
- a felmondási idő: Mt. előírása szerint 
- a Munka Törvénykönyve alapján kikötött időtartam, kötelezettség vállalás ellenértéke: nincs 

ilyen. 
 
 

A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatok a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)  
bekezdés a)-b) és d) pontjai alapján: 

 
Perjés Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke  
Riczkó Andrea, felügyelő-bizottsági tag 
Ruzicska Róbert, felügyelő-bizottsági tag 

 
- megbízási díjuk: az elnök esetében bruttó 65.000 Ft/hónap; a tagok esetében bruttó   50.000 

Ft/hónap 
- megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincsen 
- jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincsen. 
 
 

2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdés szerinti bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak: 
 
Ráski György Tibor ügyvezető: személyi alapbére bruttó 662.500 Ft/hó 

Vizmati Andrea gazdasági vezető: személyi alapbére bruttó 331.300 Ft/hó 

Bodnár Mária gazdasági ügyintéző: személyi alapbére bruttó 354.400 Ft/hó 

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság: 2 rendelkező együttesen 
 
 
 
 
 



 
2021.05.01-től érvényes adatok 
 
2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő: 

- vezető tisztségviselő neve: Dolhai István ügyvezető 
- megbízási díja: bruttó 850.000 Ft/hónap 
- végkielégítés: nem jár 
- a felmondási idő: nincs 
- a Munka Törvénykönyve alapján kikötött időtartam, kötelezettség vállalás ellenértéke: nincs 

ilyen. 
 

A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatok a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)  
bekezdés a)-b) és d) pontjai alapján: 

 
Perjés Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke  
Riczkó Andrea, felügyelő-bizottsági tag 
Ruzicska Róbert, felügyelő-bizottsági tag 

 
- megbízási díjuk: az elnök esetében bruttó 65.000 Ft/hónap; a tagok esetében bruttó   50.000 

Ft/hónap 
- megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincsen 
- jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincsen. 
 
 

2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdés szerinti bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak: 
 
Dolhai István ügyvezető: megbízási díja bruttó 850.000 Ft/hó 

Ráski György általános igazgatóhelyettes: személyi alapbére bruttó 662.500 Ft/hó 

Torma Tímea gazdasági vezető: személyi alapbére bruttó 662.500 Ft/hó 

Vizmati Andrea gazdasági vezető: személyi alapbére bruttó 331.300 Ft/hó 

Bodnár Mária gazdasági ügyintéző: személyi alapbére bruttó 354.400 Ft/hó 

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság: 2 rendelkező együttesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2021.01.01-től érvényes adatok 
 
2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdés szerint a vezető tisztségviselő: 

- vezető tisztségviselő neve: Dolhai István ügyvezető 
- személyi alapbére: bruttó 850.000 Ft/hónap 
- végkielégítés: A munkavállaló által a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Klebelsberg 

Kunó Művelődési Kulturális és Művészeti Központ munkáltatónál közalkalmazotti 
jogviszonyban töltött időt a felmondási idő és a végkielégítés szempontjából a munkáltató 
figyelembe veszi. 

- a felmondási idő: 3 hónap 
- a Munka Törvénykönyve alapján kikötött időtartam, kötelezettség vállalás ellenértéke: nincs 

ilyen. 
 
 

A felügyelőbizottsági tagokra vonatkozó adatok a 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1)  
bekezdés a)-b) és d) pontjai alapján: 

 
Perjés Gábor, Felügyelő Bizottság elnöke  
Riczkó Andrea, felügyelő-bizottsági tag 
Ruzicska Róbert, felügyelő-bizottsági tag 

 
- megbízási díjuk: az elnök esetében bruttó 65.000 Ft/hónap; a tagok esetében bruttó   50.000 

Ft/hónap 
- megbízási díjon felüli egyéb járandóság: nincsen 
- jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincsen. 
 
 

2009. évi CXXII. törvény 2. § (2) bekezdés szerinti bankszámla feletti rendelkezésre jogosultak: 
 
Dolhai István ügyvezető: személyi alapbére bruttó 850.000 Ft/hó 

Ráski György általános igazgatóhelyettes: személyi alapbére bruttó 625.000 Ft/hó 

Torma Tímea gazdasági vezető: személyi alapbére bruttó 625.000 Ft/hó 

Bodnár Mária gazdasági ügyintéző: személyi alapbére bruttó 334.300 Ft/hó 

Bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság: 2 rendelkező együttesen 


