
2018.09.18 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

Dr. Deák János 
Igazgatóság 

elnöke 
Önállóan 230.000.- 

A tiszteletdíjon 

kívül - a 

számlával 

igazolt a 

megbízatásával 

összefüggésben 

felmerült és 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítésén 

kívül - más 

javadalmazásra 

nem jogosult. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Benkó Imre 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Nyitray András 

Károly 

Igazgatóság 

tagja 
Együttes 200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

Bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Bognár Botond 

Nándor  

Felügyelő 

Bizottság tagja 
122.000.- 

Fricz István 
Felügyelő 

Bizottság tagja 
122.000.- 

 



2018.07.01 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

Dr. Deák János 
Igazgatóság 

elnöke 

Cégbírósági 

bejegyzés 

folyamatban 
230.000.- 

A tiszteletdíjon 

kívül - a 

számlával 

igazolt a 

megbízatásával 

összefüggésben 

felmerült és 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítésén 

kívül - más 

javadalmazásra 

nem jogosult. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Benkó Imre 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Nyitray András 

Károly 

Igazgatóság 

tagja 
--- 200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Szabó Sándor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

Bognár 

BotondNándor 

Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 



2016.05.01 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

Dr. Deák János 
Igazgatóság 

elnöke 

Cégbírósági 

bejegyzés 

folyamatban 
230.000.- 

A tiszteletdíjon 

kívül - a 

számlával 

igazolt a 

megbízatásával 

összefüggésben 

felmerült és 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítésén 

kívül - más 

javadalmazásra 

nem jogosult. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Benkó Imre 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Hegyi Viktor 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató h. 

Cégbírósági 

bejegyzés 

folyamatban 
200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Szabó Sándor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

Czeglédi Renáta 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 



2016.03.01 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

Dr. Deák János 
Igazgatóság 

elnöke 

Cégbírósági 

bejegyzés 

folyamatban 
230.000.- 

A tiszteletdíjon 

kívül - a 

számlával 

igazolt a 

megbízatásával 

összefüggésben 

felmerült és 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítésén 

kívül - más 

javadalmazásra 

nem jogosult. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Benkó Imre 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Hegyi Viktor 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató h. 

Cégbírósági 

bejegyzés 

folyamatban 
200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Holbok Sándor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
---* 

Czeglédi Renáta 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 

 

* Holbok Sándor a megállapított Bruttó 122.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül. 



2016.02.12 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

dr. Dankó István 
Igazgatóság 

elnöke 
Önállóan ---* 

A tiszteletdíjon 

kívül - a 

számlával 

igazolt a 

megbízatásával 

összefüggésben 

felmerült és 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítésén 

kívül - más 

javadalmazásra 

nem jogosult. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Tóth László 
Igazgatóság 

tagja 

Az Igazgatóság 

által felhatalmazott 

munkavállaló az 

Igazgatóság egy 

tagjával együttesen 

200.000.- 

Benkó Imre 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Holbok Sándor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
---** 

Czeglédi Renáta 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 

* dr. Dankó István a megállapított Bruttó 250.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül. 

 

** Holbok Sándor a megállapított Bruttó 122.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül. 



2015.06.25 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

dr. Dankó István 
Igazgatóság 

elnöke 
Önállóan ---* 

Az Igazgatóság 

elnöke és tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és tagja 

e minőségében 

kifejtett 

tevékenysége 

során felmerült, 

számlával 

igazolt, 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítését 

követelheti a 

társaságtól. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Tóth László 
Igazgatóság 

tagja 

Az Igazgatóság 

által felhatalmazott 

munkavállaló az 

Igazgatóság egy 

tagjával együttesen 

200.000.- 

Molnár Attila 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

(cégvezető) 

Önállóan 200.000.- 

Fodor Péter  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Holbok Sándor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
---** 

Czeglédi Renáta 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 

* dr. Dankó István a megállapított Bruttó 250.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül. 

 

** Holbok Sándor a megállapított Bruttó 122.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül.



2014.06.16 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

dr. Dankó István 
Igazgatóság 

elnöke 
Önállóan ---* 

Az Igazgatóság 

elnöke és tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és tagja 

e minőségében 

kifejtett 

tevékenysége 

során felmerült, 

számlával 

igazolt, 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítését 

követelheti a 

társaságtól. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Tóth László 
Igazgatóság 

tagja 

Az Igazgatóság 

által felhatalmazott 

munkavállaló az 

Igazgatóság egy 

tagjával együttesen 

200.000.- 

Molnár Attila 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

Önállóan 200.000.- 

Mihálykó Sándor  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Nemcsek Tibor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

Nagy Zoltán 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 

* dr. Dankó István a megállapított Bruttó 250.000.-Ft/hó tiszteletdíjában, ezirányú nyilatkozata 

szerint, nem részesül. 



2012.10.15 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság 

Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága tagjainak cégjegyzési jogosultsága, a társaság közgyűlése 

által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve Tulajdonosi Határozatban meghatározott 

díjazása, egyéb járandóságai: 

 

 

 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Tiszteletdíj 

/bruttó Ft/ 

Tiszteletdíjon 

felüli egyéb 

járandóság 

Jogviszony 

megszűnése 

esetén járó 

pénzbeli 

juttatások 

dr. Borbíró Zoltán 
Igazgatóság 

elnöke 
Önállóan --- 

Az Igazgatóság 

elnöke és tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és tagja 

e minőségében 

kifejtett 

tevékenysége 

során felmerült, 

számlával 

igazolt, 

máshonnan 

(más jogcímen) 

meg nem térülő 

költségeinek 

megtérítését 

követelheti a 

társaságtól. 

Jogviszonya 

megszűnése 

esetén az 

Igazgatóság 

elnöke és 

tagja, 

valamint a 

Felügyelő 

bizottság 

elnöke és 

tagja 

pénzbeli 

juttatásra 

nem jogosult. 

Tóth László 
Igazgatóság 

tagja 

Az Igazgatóság 

által felhatalmazott 

munkavállaló az 

Igazgatóság egy 

tagjával együttesen 

200.000.- 

Molnár Attila 

Igazgatóság 

tagja, 

vezérigazgató 

Önállóan 200.000.- 

Mihálykó Sándor  
Felügyelő 

bizottság elnöke 

--- 

144.000.- 

Nemcsek Tibor 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

Nagy Zoltán 
Felügyelő 

bizottság tagja 
122.000.- 

 


