
4.1.2. Az Mt. 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalókra vonatkozó adatok 
 
 

1. név: Vásárhelyi Tibor Pál 
munkaköre: vezérigazgató 

munkabére: 1.000.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

2. név: Bodnár Miklós 
munkaköre: számlázási és informatikai igazgató 

munkabére: 900.000- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

3. név: Fülöp Júlia 
munkaköre: szolgáltatási és műszaki igazgató 

munkabére: 900.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

4. név: Gyalog Gábor Péter 
munkaköre: gazdasági igazgató-helyettes 

munkabére: 900.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

5. név: Hanyecz László János 
munkaköre: gazdasági igazgató 

munkabére: 950.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

6. név: dr. Hunya István 
munkaköre: jogi igazgató 

munkabére: 950.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

 

 

 

 



7. név: Kacsándi László 
munkaköre: biztonsági és ellenőrzési igazgató 

munkabére: 950.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

8. név: Rupp Tamás Roland 
munkaköre: fejlesztési és stratégiai igazgató 

munkabére: 900.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 
9. név: Szabados Zoltán 

munkaköre: vezérigazgatói kabinetvezető 

munkabére: 950.000.- Ft/hó alapbér 

végkielégítésének mértéke: Mt. 77. § szerint 

felmondási idő időtartama: Mt. 69.§ szerint 

Mt. 228. § alapján versenytilalmi megállapodás megkötésére nem került sor 

 

 


