
2018.04.20 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Technológiai és Fejlesztési Igazgató 

Másokkal 

együttesen, 

 
együttes 

cégjegyzés 

730.000.- 
45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen, 

 
együttes 

cégjegyzés 
 

760.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Termelési Igazgató 

együttes 

cégjegyzés 

 

660.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Titkárságvezetı 

együttes 

cégjegyzés 

 

680.000.- 
45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 

Kereskedelmi Osztályvezetı 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

660.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom …) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 



2017.12.01 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Technológiai és Fejlesztési Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 

730.000.- 
45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 
 

760.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Termelési Igazgató 

együttes 

cégjegyzés 

 

660.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Kereskedelmi Osztályvezetı 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

660.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom …) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 



2017.05.30 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Technológiai és Fejlesztési Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 

650.000.- 
45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 
 

650.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Termelési Igazgató 

együttes 

cégjegyzés 

 

600.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Kereskedelmi Osztályvezetı 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

600.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom …) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 



2017.03.01 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Technológiai és Fejlesztési Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 

650.000.- 
45 nap felmondási 

idı, két havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 
 

650.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Kereskedelmi Osztályvezetı 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

600.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom …) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

45 nap felmondási 
idı, két havi 

végkielégítés 



2016.08.08 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 

650.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 
 

650.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

Kontroller 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

517.500.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

Projekt Menedzser 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

437.600.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 



2016.06.01 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 
együttes 

cégjegyzés 

650.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 

--- 
 

575.000.- 
45 nap felmondási 

idı, kettı havi 

végkielégítés 

Kontroller 

 

 

együttes 

cégjegyzés 

517.500.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

Projekt Menedzser 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

437.600.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 



2016.02.15 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

650.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

Gazdasági Igazgató 

--- 

 

 
 

575.000.- 
45 nap felmondási 

idı, kettı havi 

végkielégítés 

Gazdasági Vezetı 

Másokkal 

együttesen 

 

együttes 

cégjegyzés 

575.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

VIR Fıosztályvezetı 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

396.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 



2016.01.01 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Gazdasági Igazgató 

--- 

 

 
 

575.000.- 
45 nap felmondási 

idı, kettı havi 

végkielégítés 

Gazdasági Vezetı 

mb. Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 

együttes 

cégjegyzés 

575.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

VIR Fıosztályvezetı 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

396.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 



2015.05.03 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató (vezérigazgató helyettes) 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

593.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

mb. Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 

együttes 

cégjegyzés 

575.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

VIR Fıosztályvezetı 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

396.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 



2014.03.12 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak a másokkal 

együttesen cégjegyzésre, vagy bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre, 

cégjegyzésre 

jogosultság 

Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató (vezérigazgató helyettes) 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

593.000.- 
35 nap felmondási 

idı, egy havi 

végkielégítés 

mb. Gazdasági Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

 

együttes 

cégjegyzés 

575.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

VIR Fıosztályvezetı 

--- 

 

 
együttes 

cégjegyzés 

396.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

35 nap felmondási 

idı 

 

 



2013.01.07 

A HM CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai zártkörően mőködı Részvénytársaság beosztott vezetı munkakörő munkavállalóinak bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai: 

 
Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott 

pénzbeli juttatások 

Jogviszonyának megszőntetése esetén járó 

juttatások 
Munkakör 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 
Személyi alapbér 

/bruttó Ft/ 
Egyéb járandóságok szabályai mértéke 

Mőszaki Igazgató (vezérigazgató helyettes) --- 593.000.- 
30 nap felmondási 

idı 

mb. Gazdasági Igazgató 
Másokkal 

együttesen 
575.000.- 

A munkáltató által -a társaságnál 

érvényben lévı Kollektív Szerzıdés 

rendelkezéseiben meghatározott 

mértékben és minden munkavállalóra 

nézve azonos feltételekkel- biztosított 

jóléti, szociális juttatások, pótlékok. 

(pl.:Cafetéria, iskolakezdési támogatás, 

hőségjutalom, nyelvpótlék…) 

 

Jogszabály, illetve a 

társaságnál érvényben lévı 

Kollektív Szerzıdés 

szabályai szerint. 

30 nap felmondási 

idı 

 

 


