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Dr. Homolya Róbert Elnök-vezérigazgató 5 000 000     ─ 10%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             30 ─ ─ igen

Virág István
Általános és műszaki vezérigazgató-

helyettes
2 800 000     ─ 10%

a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             90 ─ ─ igen

Magyar Beatrix Gazdasági vezérigazgató-helyettes 2 800 000     ─ 10%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             35 1 ─ igen

Dorozsmai Éva Humánerőforrás vezérigazgató-helyettes 2 600 000     ─ 10%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             90 6 ─ igen
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Béres Barna Üzemeltetési főigazgató 1 800 000     ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             90 5 ─ igen

Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre Jogi főigazgató 1 800 000     ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             70 4 ─ igen

Dr. Mihály István Biztonsági főigazgató 1 600 000     ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             30 ─ ─ igen

Vidra András
Infokommunikációs és technológia 

rendszerek főigazgató 
1 800 000     ─ 20%

a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             50 2 ─ igen

Kupai Sándor Fejlesztési és beruházási főigazgató 1 800 000     ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             90 6 ─ igen

Dr. Somlói József Beszerzési főigazgató 1 800 000     ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             55 3 ─ igen

Dr. Tamaskó Krisztina Stratégiai és projektfelügyeleti igazgató    1 450 000 ─ 20%
a társasági mutatók teljesülése esetén az egyéni 

prémiumfeladat kiírás szerint
92 900             30 ─ ─ igen
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