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A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi 

CXXII. törvény 2.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kötelezettsége alapján a Harkányi 

Gyógyfürdő Zrt. az alábbi 

 köz ér dekű adat okat teszi közzé: 

 

 

 Vezet ő ti szt ségviselők: 

Neve: MAROSI ANDRÁS 

Tisztsége: ELNÖK-IGAZGATÓ 

Bruttó személyi alapbére: 1.043.000 Ft/hó 

Egyéb időbére: - 

Mozgóbére: legfeljebb az éves személyi alapbér 50 %-a  

 (a mindenkor hatályos, a vezető állású munkavállalók 

javadalmazásának, illetőleg a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások elveiről szóló 

Javadalmazási Szabályzatában foglalt feltételek 

szerint) 

Költségtérítés: saját gépjármű használat megtérítési maximum havi 

50.000,- forint összegben  

 (amennyiben cégautó nem áll rendelkezésre) 

Végkielégítése: - 

Felmondási ideje: - 

Versenytilalmi megállapodás: -  

(Mt. 228. §) 

 
Neve: SZILÁGYI TIBOR 

Tisztsége: IGAZGATÓSÁG TAGJA 

Bruttó személyi alapbére: 745.000 Ft/hó 

Egyéb időbére: - 

Mozgóbére: legfeljebb az éves személyi alapbér 50 %-a  

 (a mindenkor hatályos, a vezető állású munkavállalók 

javadalmazásának, illetőleg a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások elveiről szóló 

Javadalmazási Szabályzatában foglalt feltételek 

szerint) 

Költségtérítés: saját gépjármű használat megtérítési maximum havi 

50.000,- forint összegben  

 (amennyiben cégautó nem áll rendelkezésre) 

Végkielégítése: - 

Felmondási ideje: - 

Versenytilalmi megállapodás: -  

(Mt. 228. §) 

 
Neve: DR. ZSADÁNYI ZSOLT 

Tisztsége: IGAZGATÓSÁG TAGJA 

Bruttó személyi alapbére: 745.000 Ft/hó 

Egyéb időbére: - 

Mozgóbére: legfeljebb az éves személyi alapbér 50 %-a  

 (a mindenkor hatályos, a vezető állású munkavállalók 

javadalmazásának, illetőleg a jogviszony megszűnése 

esetére biztosított juttatások elveiről szóló 

Javadalmazási Szabályzatában foglalt feltételek 

szerint) 

Költségtérítés: saját gépjármű használat megtérítési maximum havi 
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50.000,- forint összegben  

 (amennyiben cégautó nem áll rendelkezésre) 

Végkielégítése: - 

Felmondási ideje: - 

Versenytilalmi megállapodás: -  

(Mt. 228. §) 

 

 

 Egyéb mu n kavál l al ók:  

A társaságnál az Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti (a munkáltató vezetőjének közvetlen 

irányítása alatt álló és – részben vagy egészben – helyettesítésére jogosított) vezető állású 

munkavállalók, illetve az Mt. 208. § (2) bekezdése szerinti (munkaszerződés előírása 

alapján a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések alkalmazása, ha a 

munkavállaló a munkáltató működése szempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy 

fokozottan bizalmi jellegű munkakört tölt be és alapbére eléri a kötelező legkisebb 

munkabér hétszeresét) vezető állású munkavállalók, önállóan cégjegyzésre vagy a 

bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, továbbá másokkal 

együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult  

munkavállalók  nem állnak alkalmazásban, valamint nincsenek a munkáltató működése 

szempontjából meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók sem foglalkoztatva a 

társaságnál. 

 

 

 Felü gyel ő Bi zott ság:  

1. Neve: Márton Béla 

 Tisztsége: felügyelőbizottság elnöke 

 Megbízási díja: bruttó 298.000,- Ft/hó 

 Egyéb járandósága: - 

 Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatás: 

- 

   

2. Neve: Kecskeméthy Pál 

 Tisztsége: felügyelőbizottsági tag 

 Megbízási díja: bruttó 149.000,- Ft/hó 

 Egyéb járandósága: - 

 Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatás: 

- 

   

3. Neve: Éva Ferenc 

 Tisztsége: felügyelőbizottsági tag 

 Megbízási díja: bruttó 149.000,- Ft/hó 

 Egyéb járandósága: - 

 Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatás: 

- 

   

4. Neve: dr. Péter Iván 

 Tisztsége: felügyelőbizottsági tag 

 Megbízási díja: bruttó 149.000,- Ft/hó 

 Egyéb járandósága: - 

 Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatás: 

- 
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5. Neve: Végi János 

 Tisztsége: felügyelőbizottsági tag 

 Megbízási díja: bruttó 149.000,- Ft/hó 

 Egyéb járandósága: - 

 Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatás: 

- 

   


