
 

Közzététel a 2009. évi CXXII. törvény alapján a 2016. július 1-i állapotnak megfelelően 

Mt. 208.§ (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállalók 

 

 

           Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 

 

Alapbér              

(bruttó Ft/hó)

Rendszeres 

bérpótlék     

(Ft/hó)

Kitűzés szerinti 

maximális 

prémium mérték

Prémium kifizetést megalapozó teljesítmény-

követelmények

SZÉP Kártya 

vendéglátás 

alszámlára 

béren kívüli 

juttatás (Ft/év)

Választható 

béren kívüli 

juttatás 

(bruttó Ft/év)

önállóan
másokkal 

együttesen
önállóan

másokkal 

együttesen

Bádonfainé Szikszay Erzsébet vezérigazgató 0 0 0 0 0 0 igen  - igen  -

dr. Kaliczka Nándor gazdasági üzletág vezető 1 500 000 0 10%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint
92 700 271 400 30 0 0 0  - igen  - igen

Bankszámla feletti 

rendelkezésre jogosultság

Közvetve nyújtott pénzbeli 

szolgáltatások

Név Munkakör
Felmondási 

idő (nap)

Végkielégítés 

Mt.77.§ (3)bek. 

szerint (hónap)

Végkielégítés 

Mt.77.§(4) 

bek. szerint 

(hónap)

Végkielégítés 

KSZ / 

munkaszerződés 

szerint

Cégképviseleti jogosultságKözvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások
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önállóan

másokkal 

együttesen

humán üzletág vezető 1 300 000 0 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint
92 700 271 400 55 3 0 1  - igen  - igen

beszerzés és logisztika üzletág vezető 400 000 0 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint

92700     

(részmunkaidő 

arányában)

271400    

(részmunkaidő 

arányában)

30 0 0 0  - igen  -  -

IT üzletág vezető 600 000 0 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint

92700     

(részmunkaidő 

arányában)

271400    

(részmunkaidő 

arányában)

30 0 0 0  - igen  -  -

vezető jogtanácsos 1 200 000 0 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint
92 700 271 400 45 2 0 0  - igen  - igen

Társasági gazdálkodás vezető 950 000 0 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint
92 700 271 400 55 3 0 1  -  -  - igen

Kontrolling vezető 800 000 0 15%
a társasági mutatók teljesülése esetén az 

egyéni prémiumfeladat kiírás szerint
92 700 271 400 90 6 0 5  -  -  - igen

pénzügyi és számviteli munkatárs II. 520 000 0  -  - 92 700 271 400 55 3 0 1  -  -  - igen

pénzügyi és számviteli munkatárs I. 370 800 0  -  - 92 700 271 400 90 6 0 5  -  -  - igen
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