
A vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tagok, és a munkáltató működése 
szempontjából meghatározó jelentőségű munkakört betöltő munkavállalók adatai a 

2009. évi CXXII. törvényben foglaltaknak megfelelően 
 
 
1. A társaság vezető tisztségviselője: az ügyvezető igazgató Kovács Csaba   
(2020.07.31-től). (Munkaviszony kezdete: 2003. 11. 03-tól) Személyi alapbére: 560.500- Ft/hó  
Premizálás: A társaság vezető tisztségviselőjét a prémium kitűzésében meghatározott feladat 
hiánytalan teljesítése esetén prémium illeti meg, melynek összege egy évben nem haladhatja 
meg az éves bruttó alapbérének az 50%-át.  
Jutalom: A felügyelőbizottság javaslata alapján a taggyűlés a társaság vezető tisztségviselőjét 
jutalomban részesítheti, melynek mértéke egy évben nem haladhatja meg a vezető 
tisztségviselő 1 havi munkabérét. 
Egyéb juttatások: A vezető tisztségviselő a nem vezető munkavállalók számára biztosított 
mértékben jogosult a munkáltató által biztosított jóléti, szociális juttatásokra. 
A cégjegyzést önállóan gyakorolja, bankszámla feletti együttes (2 fő) aláírási jogosultsággal 
rendelkezik. 
Munkaviszony megszűnése esetén az Mt. szabályai alkalmazandók.  
 
2. Felügyelő bizottság: 3 fő 
Felügyelő Bizottság tagjai 
  Vaskor Edit FB elnöke 2015. 09. 07-től 
  Szikora Péter 2018. 07. 01-től 
  Reznicsek Ferencné 2016.12.22-től 
A felügyelő bizottság elnöke és tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.  
A felügyelő bizottság elnökének vagy tagjainak e jogviszonya megszűnése esetére juttatás 
nem biztosítható. 
 
3. Vezető tisztségviselőnek nem minősülő vezető állású munkavállalók:  
Adminisztratív vezető: Galanics Endréné (Munkaviszony kezdete: 1999.10.01-tól) 
Személyi alapbére: 504.000- Ft/hó Premizálásban nem részesül 
Egyéb juttatások: Vezető tisztségviselőnek nem minősülő vezető állású munkavállalók a 
társaságnál foglalkoztatott munkavállalók számára biztosított rendszer keretein belül 
részesülhetnek egyéb juttatásban. 
Munkaviszony megszűnése esetén a társaság kollektív szerződésének szabályai 
alkalmazandók.  

Kollektív szerződés szerinti végkielégítés mértéke: 
a) legalább három év esetén: egy havi 
b) legalább öt év esetén: két havi 
c) legalább tíz év esetén: négy havi 
d) legalább tizenöt év esetén: öt havi 
e) legalább húsz év esetén: hét havi 
f) legalább huszonöt év esetén: nyolc havi átlagkeresetnek felel meg 

 
4. Bankszámla feletti rendelkezésre együttesen jogosult munkavállaló: 
Adminisztratív vezető: személyi alapbére: 504 E Ft/hó.  
Egyéb béren kívüli juttatások: a társaságnál foglalkoztatott munkavállalók számára biztosított  
rendszer keretein belül részesülhet béren kívüli juttatásban. 
Munkaviszony megszűnése esetén a társaság kollektív szerződésének szabályai 
alkalmazandók. 
 


