
Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér Egyéb 
időbér 

Teljesítm
énybér 

Időbért 
megalapoz
ó időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítménykövet
elmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

Garamszegi 
Tamás 

Vezérigazgató 1.000.000 
- - - - 

Mt. szerint - 

Kószás Éva 
Vezérigazgató- 

helyettes 
975.000 

- - - - 
Mt. szerint 

12 hónap, az alapbér 50%-a, a 
Munkáltató ettől egyoldalúan 

elállhat 
dr. Károlyi 

László 
Igazgatósági 

elnök 
140.000 

- - - - - 
- 

Garamszegi 
Tamás 

igazgatósági 
tag 

120.000 
- - - - -J 

- 

Jäger 
Tamás 

igazgatósági 
tag 

120.000 
- - - - - 

- 

 

 

 

 

 

 



 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ munkakör Alapbér Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítmény-
követelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

vezérigazgató-
helyettes 

975.000 - - - - Mt. szerint 12 hónap, az alapbér 50%-a, a 
Munkáltató ettől egyoldalúan 
elállhat  

jogi főosztályvezető 60.000 - - - - Mt. szerint - 

pénzügyi és 
számviteli 
főosztályvezető 

606.000 - - - - Mt. szerint - 

munkaügyi és 
bérosztály-vezető 

760.000 - - - - Mt. szerint - 

díjbeszedési 
főosztályvezető 

1.080.000 - - - - Mt. szerint - 

műszaki vezető 405.000 - - - - Mt. szerint - 

pénzügyi 
osztályvezető 

767.500     Mt. szerint - 

számviteli 
osztályvezető 

766.500         Mt. szerint - 

tanácsadó 140.000         Mt. szerint - 

számviteli 
csoportvezető 

525.700         Mt. szerint - 



pénzügyi előadó 272.500         Mt. szerint - 

 

 
 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 
 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj  Megbízási díjon felüli egyéb járandóságok Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások 
Katona Viktor 

Iván 
FB elnök 140.000 

- - 

Majláth Zsolt 
László 

FB tag 120.000 
- - 

dr. Csonka Ernő FB tag 120.000 - - 
 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

 
Szerződés megnevezése 
(típusa) 

Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 

Vállalkozási 
keretszerződés 

Nyomdai termékek előállítása EPDB NYOMTATÁSI KÖZPONT ZRT. 271 753 194 2011.01.01- határozatlan 
időre 

Megbízási szerződés elektronikus számlakiállítás és 
bemutatás, számlafizetés 

DÍJNET ZRT. 218 948 684 2008.04.18- határozatlan 
időre 

Partneri szerződés, 
Bérleti szerződés 

postai küldeményforgalmi és 
egyéb szolgáltatások, ingatlan 
bérlet 

MAGYAR POSTA ZRT. 151 924 427 2009.01.01-határozatlan 
időre  

Konzorciumi szerződés Megállapodás Adattisztítási és 
karbantartási feladatok 
ellátásáról  

PEPP AND CARS KFT. 113 700 000 2018.03.29-határozatlan 
időre  

Vállalkozási szerződés Villamosenergia vásárlás E.ON HUNGÁRIA Kft. 99 078 643 2018.01.31 – 2018.12.01 
Megbízási szerződés NHKV - ügyfélszolgálati SALES POINT KFT. 81 162 001 2018.02.05-2018.09.30 



feladatok ellátása, call center 
Vállalkozási szerződés Őrzés-védelmi, takarítási és 

távfelügyeleti szolgáltatás 
nyújtása,  Kivonuló szolgáltatás 
nyújtása 

TÖRÖK BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 
Kft. 

59 241 314 2017.07.10-2019.07.10+ 
1 évre 
meghosszabbítható 

 
Bérleti Szerződések ingatlan bérbeadás BUDA PLAZA IRODAHÁZ Kft. 57 962 492 1998.03.13-határozatlan 

időre  
Bérleti szerződés ingatlan bérbeadás K1K2 INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT. 46 518 036 2018.01.01-határozatlan 

időre  
Vállalkozási szerződések villanyszerelési munkák  RELAVILL KFT. 39 939 791 2014.04.29-határozatlan 

időre 
Vállalkozási szerződések  építőipari munkák  RENÉP ÉPÍTŐIPARI ÉS 

VILLAMOSSÁGI Kft. 
37 995 880 2018.02.01-2018.11.15 

karbantartási és javítási 
szerződés 

légtechnikai berendezések és 
tartozékaik karbantartása 

CRAFT KLÍMA- ÉS HŰTÉSTECH 35 883 682 2010.01.01-határozatlan 
időre 

Munkaerő-kölcsönzési 
keretszerződés 

munkaerő-kölcsönzési 
szolgáltatás 

PERSONNEL LEASING KFT. 27 525 506 2018.02.01-2018.10.01 

Alvállalkozói szerződés Villamos fogyasztásmérő 
leolvasás, éves leolvasás, havi 
leolvasás, tértivevényes 
leolvasás, pótleolvasás, 
mérőleolvasásra alkalmas 
telefonkészülékek bérbevétele 

ALGA-FIELD KFT. 26 474 091 2018.08.13-2018.12.31 

Bérleti Szerződések ingatlan bérbeadás BUDA PLAZA INGATLANKEZELŐ Kft. 20 002 302 2015.07.31-határozatlan 
időre  

Bérleti és flottakezelési 
szerződések 

tartós bérlet és flottakezelés  POSTAAUTÓ DUNA ZRT. 18 036 994 2014.06.11-határozatlan 
időre  

 
 

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 
 
 


