
2020.11.01. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója állandó képviselője által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban 

meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 

Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

(felmondás, 

végkielégítés) 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Benkó Imre Vezérigazgató Önállóan Önállóan 1.100.000.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

Javadalmazási Szabályzatban 

meghatározottak szerint. 

 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és feltételekkel 

jogosult a munkáltató által biztosított 

jóléti, szociális juttatásokra. 

 

Vezényelt 

vezetőt 

vezénylésének 

megszüntetése 

esetére a 

Társaságtól 

semmilyen 

juttatás nem illeti 

meg. Hegyi Viktor 
Vezérigazgató 

helyettes 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen 
915.000.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

Pap Zsuzsanna 

Melinda 

Gazdasági 

Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen, 
915.000.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

35 nap 

felmondási idő, 

egy havi 

végkielégítés 



2020.09.01. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója állandó képviselője által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban 

meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 

Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

(felmondás, 

végkielégítés) 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Benkó Imre Vezérigazgató Önállóan Önállóan 1.100.000.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

Javadalmazási Szabályzatban 

meghatározottak szerint. 

 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és feltételekkel 

jogosult a munkáltató által biztosított 

jóléti, szociális juttatásokra. 

 

Vezényelt 

vezetőt 

vezénylésének 

megszüntetése 

esetére a 

Társaságtól 

semmilyen 

juttatás nem illeti 

meg. Hegyi Viktor 
Vezérigazgató 

helyettes 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen 
770.500.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

Pap Zsuzsanna 

Melinda 

Gazdasági 

Igazgató 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen, 
760.000.- 

Javadalmazási 

Szabályzat szerint 

illetheti meg. 

35 nap 

felmondási idő, 

egy havi 

végkielégítés 



2017.05.26. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója állandó képviselője által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban 

meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Benkó Imre Vezérigazgató Önállóan Önállóan 920.000.- 
Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezérigazgató részére a telefon 

használatot és annak mértékét az 

Igazgatóság engedélyezheti. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

Vezényelt vezetőt 

vezénylésének 

megszüntetése 

esetére a 

Társaságtól 

semmilyen juttatás 

nem illeti meg. 

Hegyi Viktor 
Vezérigazgató 

helyettes 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen 
770.500.- 

Nem illeti 

meg. 



2016.05.23. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója állandó képviselője által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban 

meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Benkó Imre Vezérigazgató Önállóan Önállóan 800.000.- 
Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezérigazgató részére a telefon 

használatot és annak mértékét az 

Igazgatóság engedélyezheti. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

Vezényelt vezetőt 

vezénylésének 

megszüntetése 

esetére a 

Társaságtól 

semmilyen juttatás 

nem illeti meg. 

Hegyi Viktor 
Vezérigazgató 

helyettes 

Másokkal 

együttesen 

Másokkal 

együttesen 
670.000.- 

Nem illeti 

meg. 



2016.02.15. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója állandó képviselője által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban 

meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Benkó Imre Vezérigazgató Önállóan 
Másokkal 

együttesen 
690.000.- 

Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezérigazgató részére a telefon 

használatot és annak mértékét az 

Igazgatóság engedélyezheti. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

Vezényelt vezetőt 

vezénylésének 

megszüntetése 

esetére a 

Társaságtól 

semmilyen juttatás 

nem illeti meg. 

Hegyi Viktor 
Vezérigazgató 

helyettes 
--- --- 670.000.- 

Nem illeti 

meg. 



2016.01.01. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a a Társaság tulajdonosi jogok gyakorlója által kiadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban meghatározott díjazása, egyéb 

járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Molnár Attila Vezérigazgató Önállóan 
Másokkal 

együttesen 
690.000.- 

Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

35 nap felmondási 

idő, egy havi 

végkielégítés 

Virág Zoltán 
Műszaki igazgató 

(vezérigazgató 

helyettes) 

együttes 

cégjegyzés 
--- 650.000.- 

Nem illeti 

meg. 



2015.04.04. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a társaság közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Molnár Attila Vezérigazgató Önállóan 
Másokkal 

együttesen 
690.000.- 

Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

35 nap felmondási 

idő, egy havi 

végkielégítés 



2012.06.01. 

A HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti 

rendelkezési jogosultsága, a társaság közgyűlése által elfogadott Javadalmazási Szabályzatban, illetve módosításaiban meghatározott díjazása, egyéb járandóságai: 

 

Név Munkakör 
Cégjegyzési 

jogosultság 

Bankszámla 

feletti 

rendelkezésre 

jogosultság 

Munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli 

juttatások 
Vezetői 

jogviszonyának 

megszűntetése 

esetén járó 

juttatások 

Személyi 

alapbér 

/bruttó Ft/ 

Prémium Egyéb járandóságok 

Molnár Attila Vezérigazgató Önállóan 
Másokkal 

együttesen 
690.000.- 

Nem illeti 

meg. 

Szolgálati személygépjármű: évi 

30.000 km keret erejéig /mely 

keretbe a munkába járás beleszámít/ 

térítésmentes magáncélú használata. 

Telefonhasználat: negyedéves 

átlagban havi nettó 20.000.-Ft 

forgalom erejéig. 

Vezetői pótszabadság: az évi rendes 

szabdságon túlmenően 5 nap illeti 

meg. 

A vezető állású munkavállaló a nem 

vezető munkavállalók számára 

biztosított mértékben és 

feltételekkel jogosult a munkáltató 

által biztosított jóléti, szociális 

juttatásokra. 

30 nap felmondási 

idő 

 

A társaság vezető állású munkavállalóit a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény 3.§ (6) bekezdése alapján, a munkaviszony megszűnését 

követően, az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítéséért ellenérték nem illeti meg. 


