
Kurdi Viktor elnök-vezérigazgató 

Személyi alapbére 1. 704.000 Ft/hó 

Éves prémiuma legfeljebb a kifizetett alapbér 25%-a (igazgatósági döntés szerint). 

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

Munkaszerződése 2007. augusztus 6. napjától 2026. május 31-ig áll fenn. A munkaviszony 

megszüntetésre vonatkozó szabályozás az MT szerint. 

Az Mt. 228. § szerinti megállapodás időtartama 1 év, ellenérték az időtartamra járó távolléti díj 50%-

a. 

 

Aczél Péter gazdasági igazgató 

Személyi alapbére 1.347.000 Ft/hó 

Éves prémium mértéke a kifizetett alapbér 15%-a (igazgatósági döntés szerint).  

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony megszüntetésre vonatkozó szabályozás az MT szerint. 

Az Mt. 228. § szerinti megállapodás időtartama 1 év, ellenérték az időtartamra járó távolléti díj 50%-

a. 

 

Kriston Ádám műszaki igazgató 

Személyi alapbére 1.200.000 Ft/hó 

Éves prémium mértéke a kifizetett alapbér 15%-a.  

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony megszüntetésre vonatkozó szabályozás az MT szerint. 

 

 

Vörös Róbert projekt főmérnök 

Személyi alapbére 958.000 Ft/hó 

Éves prémium mértéke a kifizetett alapbér 15%-a.  

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 

 

 

Balogh Zoltán üzemeltetési főmérnök 

Személyi alapbére 1.008.000 Ft/hó 

Éves prémium mértéke a kifizetett alapbér 15%-a.  

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 



 

 

Sütő Vilmos csatornaszolgáltatási ágazatvezető főmérnök 

Személyi alapbére 1.008.000 Ft/hó 

Éves prémium mértéke a kifizetett alapbér 15%-a. 

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 

 

A TÁRSASÁG VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐI 
Név Tisztség Bruttó Ft / hó 

Kurdi Viktor igazgatóság elnöke 196.500 
Dr. Határ Mária igazgatósági tag 171.000 
Dr. Iványosi Szabó András igazgatósági tag 171.000 
Dósai Bence igazgatósági tag 171.000 
Tamás Zsolt igazgatósági tag 171.000 
   

 

A TÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGA 
Név Tisztség Bruttó Ft / hó 

Sipos László felügyelőbizottság elnöke 178.500 
Farkas Ildikó felügyelőbizottsági tag 140.000 
dr. Fenyvesi Máté felügyelőbizottsági tag 140.000 
Pintér Csaba Gábor felügyelőbizottsági tag 140.000 
Fitos Ferenc felügyelőbizottsági tag 140.000 
Temesvári Péter felügyelőbizottsági tag 140.000 

 

 

 

 

 

Másokkal együttesen bankszámla feletti rendelkezésre jogosult 

 

Pénzügyi és számviteli osztályvezető  

Személyi alapbére 943.000,- Ft/hó 

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 

 



Értékesítési osztályvezető 

Személyi alapbére 984.000,- Ft/hó 

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 

 

Pénzügyi munkatárs I. 

Személyi alapbére 403.000 Ft/hó 

Egyéb pénzbeli juttatás: Választható béren kívüli juttatás, melynek mértéke 383.000,- Ft/év. 

A munkaviszony munkáltató általi felmondása esetén a Kollektív Szerződés szerinti végkielégítés és 

felmondási idő illeti meg. 


