
Adatszolgáltatás a 2009. évi CXXII. törvény alapján 

Nem pénzbeli 

juttatás

Adható %
Bruttó 

Kifizetett (Ft)

2019 Nagy Róbert Attila Vezérigazgató 3 000 000   10% -              38/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs igen  - nincs nincs

2019 Kondrik Kornél Gazdasági vezérigazgató-helyettes 2 500 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Berecz Juliánna Gazdasági Igazgató 1 300 000   15% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 dr. Bódis Mihály Jogi Igazgató 1 400 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 dr. Solymosi Ádám Jogi igazgató-helyettes 935 000      10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Pántya József Útfejlesztési Igazgató 1 650 000   20% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Juhász Zoltán László Útfejlesztési igazgató-helyettes 1 200 000   20% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Dékány Adrián Biztonsági vezető 1 000 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Kertesi Tamás Műszaki igazgató 1 500 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Kovács Péter műszaki igazgató-helyettes 1 200 000   20% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Kósa Beatrix Koordinációs igazgató 1 250 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Hideg András Kommunikációs Igazgató 1 100 000   10% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Bach Róbert Vasútfejlesztési Igazgató 1 650 000   20% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Dolgos András vasútfejlesztési igazgató-helyettes 1 200 000   20% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 dr. Hajas Tünde (*****) Beszerzési Igazgató 1 500 000   15% -              40/2019. (IV. 24.) FB határozat szerinti teljesüléskor -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 dr. Leitner Anikó (******) Beszerzési Igazgató 1 500 000   15% -              2019. évben még nem került kiírásra.

Juttatási 

szabályzat 

alapján bruttó 

1.500.000 

Ft/fő/év -           Mt szerint -                   nincs  - igen nincs nincs

2019 Béres Péter (**) felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019

Bánócziné dr. Csernák Ibolya 

Virág (*) felügyelő bizottsági tag -              
-             

-              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019 Thoroczkay Zsolt Csaba (**) felügyelő bizottsági elnök -              -             -              -                                                                                         -               250 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019 Scheuring Kitti felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019 Dr. Dér Ádám (*) felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019 Ritter Antal Ferenc (**) felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019

dr. K. Lovász Krsiztián (**) 

(***) felügyelő bizottsági tag -              
-             

-              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

2019 Mihályfi László (****) felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs
2019 Hernádi Ádám felügyelő bizottsági tag -              -             -              -                                                                                         -               200 000    - nincs nincs nincs nincs nincs

(*) 2019.01.14. napjáig tartott a jogviszony

(**) 2019.01.15. napjától érvényes

(***) 2019.04.10. napjáig tartott a jogviszony

(****) 2019.04.11. napjától érvényes

(*****) 2019.05.31. napjáig érvényes

(******) 2019.06.03. napjától érvényes

együttes

Juttatási 

szabályzat 

alapján bruttó 

2.200.000 

Ft/fő/év

Az 1/2016. (I.29.) számú részvényesi határozatnak megfelelően a bérezés rendszerének megújítása visszamenőlegesen 2016. január 1. napjától érvényes. 
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