
Mt. 208 § szerint 
vezető állású 

munkavállalók   
munkaköre 

Alapbér 
(Ft/hó) 

További 
bérelemek 

prémium maximált 
mértéke (%) 

Végkielégítés  

Felmondási idő 
MT illetve 

munkaszerződés 
alapján  

versenytilalmi 
megállapodás 
időtartama, 
ellenértéke 

vezérigazgató      2 000 000   - 
1660/2015. 

kormányhatározatban 
foglaltak szerint 

Mt szerinti 
mértékben 

Mt szerinti 
mértékben 

 - 

vezérigazgató-
helyettes 

       1 300 000   - 
1660/2015. 

kormányhatározatban 
foglaltak szerint 

Mt szerinti 
mértékben 

Mt szerinti 
mértékben 

 - 

gazdasági 
igazgató 

       1 271 000   - 
1660/2015. 

kormányhatározatban 
foglaltak szerint 

Mt szerinti 
mértékben 

Mt szerinti 
mértékben 

 - 

gyártási 
igazgató 

       1 271 000   - 
1660/2015. 

kormányhatározatban 
foglaltak szerint 

Mt szerinti 
mértékben 

Mt szerinti 
mértékben 

 - 

       
       
       

 
2020. I. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 191 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a munkajogi 
állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és 
a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2020. I. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 246.914 e Ft. 
Cafetéria juttatás 24.116 e Ft., a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 3.049 e Ft. 
 
2020. II. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 191 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2020. II. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 263.517 e Ft.  
Cafetéria juttatás 24.173 e Ft., a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.749 e Ft. 
   
2020. III. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 195 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2020. III. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 270.488.- e Ft  
Cafetéria juttatás 2020. III. negyedévben 27.803.- e Ft, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 3.005.- e Ft 
 
2020. IV. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 207 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2020. IV. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 286.993.- e Ft  
Cafetéria juttatás 2020. IV. negyedévben 30.861.- eFt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.873.- eFt 
 
2021. I. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 211 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők,GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2021. I. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 285.948.- e Ft 
Cafetéria juttatás 2021. I. negyedévben 29.818.- eFt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.908.- eFt 
  
2021. II. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 208 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 



2021. II. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 279.306.- e Ft 
Cafetéria juttatás 2021. II. negyedévben 10.087.- eFt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.780.- eFt 
 
2021. III. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 206 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.)  
2021. III. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 265.696.- e Ft.    
Cafetéria juttatás 2021. III. negyedévben nem volt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.664.- eFt. 
 
2021. IV. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 190 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2021. IV negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 251.785.- e Ft  

 

Cafetéria juttatás 2021. IV. negyedévben kifizetés nem volt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.490.- eFt   
 

2022. I. negyedévben átlagos statisztikai állományi létszám: 181 fő (nem tartoznak a létszám számítási körbe a 
munkajogi állományban lévők, GYED-en, GYES-en lévők, a havi 60 órát el nem érő részmunkaidőben foglalkoztatottak 
létszáma és a tartós fizetés nélküli szabadságon lévők.) 
2022. I. negyedévben az átlagos statisztikai állományi létszámra kifizetett bérköltség: 239.052.- e Ft  
Cafetéria juttatás 2022. I. negyedévben kifizetés nem volt, a helyi munkába járásra biztosított bérlet: 2.404.- eFt 
   
 


