
2009. évi CXXII. törvény szerinti közzététel

Felügyelőbizottsági tagok:

Név Tisztség

Megbízási díj 

(bruttó) Ft/hó Megbízáson felüli járandóság

Jogviszony megszünése 

esetén járó pénzbeli juttatás

Antalné Tardi Irén FB elnök                 38 264    - -

dr. Kálmánczhey Judit FB tag                 38 264    - -

Harsányi István FB tag                 38 264    - -

Munkavállalók:

Czeglédi Gyula vezérigazgató 856 900 - 6 - -

Dr. Oláh Mihály orvos igazgató 834 000 vizsgálati pótlék 160,- Ft/beteg 4 - -

Varga Katalin szolgáltatási igazgató 720 000 - 4 - -

Kircsi Lajos gazdasági igazgató 730 000
nyelvpótlék 10%

4

6 havi 20 év 

munkában töltött 

év után

90

Varga László műszaki  igazgató 820 000 - 4

6 havi 21 év 

munkában töltött 

év után

90

Boruzs Ida
szálláshelyek és vendéglátás 

igazgató
520 000 - 4

4 havi 12 év 

munkában töltött 

év után

55

Megjegyzések:

Kircsi Lajos gazdasági igazgató, Varga László műszaki igazgató: A munkavállaló határozatlan idejű munkaszerződéssel rendelkezik. 

A munkavállalót a munkáltató általi munkaviszony megszüntetése esetén a Kollektív Szerződésben meghatározott juttatás illeti meg. 

Végkielégítés 

időtartama *

Felmondási 

idő * (nap)

Érdekeltségi szabályzat 

szerinti ösztönző (hó), 

melynek mértéke nem 

haladhatja meg a 6 havi 

személyi alapbért

Személyi alapbér 

(bruttó) Ft/hó

Név Munkakör
Személyi alapbér 

(bruttó) Ft/hó
Pótlék *

Dr. Oláh Mihály orvos igazgató, Varga Katalin szolgáltatási igazgató: A munkavállaló határozott idejű munkaszerződéssel rendelkezik. A 

munkavállalót a munkáltató általi munkaviszony megszüntetése esetén - amennyiben a megszüntetésre a lejárat előtt kerül sor - a Mt. 79 § (2) 

bekezdésben meghatározott juttatás illeti meg.

Az Mt. 228 §. alapján kikötött időtartam vagy kötelezettség vállalás mértéke minden munkavállalónál nemleges.

Czeglédi Gyula vezérigazgató: Amennyiben a munkáltató a 2012. évi I. tv 79 §  alapján szünteti meg a munkavállaló munkaviszonyát, a munkáltató köteles a 

határozott időből még hátralevő időre jutó távolléti díjat a munkavállaló részére előre megfizetni a munkaviszony megszűnésének időpontjában. A hátralevő 

időre jutó díjazás akkor is megilleti, ha annak időtartama az egy évet meghaladja. A díjazás akkor sem lehet 6 havi távolléti díjnál alacsonyabb, amennyiben a 

határozott időből ennél kevesebb idő van hátra.

Munkaszerződés szerinti 

ösztönző (hó)

* Az érvényben lévő kollektív szerződés szerint

Végkielégítés 

időtartama*

Felmondási idő* 

(nap)Pótlék*Név Munkakör


