
Átláthatóság 

A 175/2009.(VIII.29.) Korm. rendeletben és a 2009. évi CXXII törvényben - a 
köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről - foglaltak alapján a 
2010. február 4-től közzéteendő adatok az alábbiak: 

Mt. 188. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállaló; 
munkaviszonyos jogviszonyban  - határozott időtartamra -  2008.04.01-től – 2012.04.30-
ig. 

Kiss József 

ügyvezető igazgató 

• Személyi alapbére:         500.000.- Ft/hó 
• Évi 700.000.- Ft összegű adómentes és adóköteles természetbeni vagy pénzbeli béren 

kívüli juttatásban részesül.  
• Közgyűlés, a 2010. évi prémium feladatok teljesítése esetén adható legmagasabb összegét  

havi személyi alapbérének hatszorosában állapította meg. 
• Munkaviszonyának megszűnése: határozott idő lejárta, munkáltató jogutód nélküli 

megszűnése, Mt. 88 § (2) bekezdés szerinti egyoldalú intézkedése, továbbá a Munkavállaló 
rendkívüli felmondása esetén 6 havi személyi alapbérének megfelelő összegű végkielégítés 
illeti meg. 

• Mt.3 § (6) bekezdése alapján külön megállapodás nem készült. 

Elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók: 

Csákvári Csaba 

főmérnök 

• Személyi alapbére:        420.000.- Ft/hó 
• Évi bruttó 350.000.-  Ft összegű adómentes és adóköteles természetbeni vagy pénzbeli 

béren kívüli juttatásban részesül. 
• Közgyűlés, a 2010. évi prémium feladatok teljesítése esetén adható legmagasabb 

összegét, havi személyi alapbérének hatszorosában állapította meg. 
• Az Mt. idevonatkozó rendelkezése alapján a munkavállalóra irányadó végkielégítés 

mértéke, öt havi átlagkeresetének megfelelő összeg. A felmondási idő tartama 90 nap 
• Mt. 3 § (6) bekezdése alapján külön megállapodás nem készült. 

Berbás Hajnalka 

főkönyvelő 

• Személyi alapbére:     390.000.- Ft/hó 
• Évi bruttó 350.000.- Ft összegű adómentes és adóköteles természetbeni vagy pénzbeli 

béren kívüli juttatásban részesül. 
• Közgyűlés, a 2010. évi prémium feladatok teljesítése esetén adható legmagasabb 

összegét,  havi személyi alapbérének hatszorosában állapította meg. 



• Az Mt idevonatkozó rendelkezése alapján a munkavállalóra irányadó végkielégítés 
mértéke, háromhavi átlagkeresetének megfelelő összeg. A felmondási idő mértéke 55 
nap. 

• Mt. 3 § (6) bekezdése alapján külön megállapodás nem készült. 

 

Felügyelő bizottsági tagok: 

Jakab Jácint 

tag 

• tiszteletdíja   53.800.- Ft/hó 
• egyéb járandóságban nem részesül. 
• visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül. 

 

Langer Olivér 

tag 

• tiszteletdíja   53.800.- Ft/hó 
• egyéb járandóságban nem részesül. 
• visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül. 

 

Tóthné Hupcsik Andrea 

tag 

• tiszteletdíja   53.800.- Ft/hó 
• egyéb járandóságban nem részesül. 
• visszahívása esetén pénzbeli juttatásban nem részesül. 
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