
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. vezető tisztségviselőinek, felügyelőbizottsága tagjainak, vezető állású munkavállalónak a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben („Köztulajdon tv.”) előírt közzétételi kötelezettség szerinti adatai 

 
 

Bevezető tájékoztatás 
 

A Társaság vezető tisztségviselőire, felügyelőbizottsági tagjaira és vezető állású munkavállalóra irányadó Javadalmazási Szabályzatot az Alapítói Jogok 
Megbízott Gyakorlója fogadta el 4/2012. (03.07.) sz. határozatával. 
 
Az alábbiakban feltüntetett összegek forintban értendőek és bruttó összegek, amelyekből a vonatkozó jogszabályok szerinti adók és járulékok levonásra 
kerülnek.  
A végkielégítés és a felmondási idő időtartamok a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munka Törvénykönyve, vagy Mt.) 
alapján irányadó szabályok szerint kerültek megállapításra. 
A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. a Munka Törvénykönyve 228.§ (2) bekezdése szerinti titoktartási megállapodást vagy egyéb hasonló célú megállapodást 
előzetesen nem kötött.  
 
  



 
(2014. január 1.) 

A Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. jelenlegi vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai  

Név Tisztség 
Megbízási díj 

(naptári hónaponként) 
Megbízási díjon felüli egyéb 

járandóság 
A jogviszony megszűnése 

esetén járó pénzbeli juttatás 
Jogviszony kezdete 

dr. Csuhaj V. Imre Igazgatóság elnöke 350.000 - - 2010.03.30. 

dr. Homolya Róbert Igazgatóság tagja 350.000 - - 2010.07.09. 

Lehrner Lóránt Igazgatóság tagja 350.000 - - 2010.07.09. 

dr. Lukács János Felügyelőbizottság elnöke 150.000 - - 2010.03.30. 

dr. Simon Péter Felügyelőbizottság tagja 150.000 - - 2010.07.09. 

Siba Ignác Felügyelőbizottság tagja 150.000 - - 2012.05.11. 

 
(Az EUB S.A.32825 (2012/N) számú Egyedi engedélyének (42) bekezdésében rögzítettek szerint az Igazgatóság tagjai teljes vagyoni felelősségvállalás mellett végzik tev ékenységüket.) 

Vezető állású munkavállalók 

Név 
Tisztség vagy 

munkakör 

Közvetlenül nyújtott pénzbeli juttatások  
 (Ft-ban) 

Egyéb juttatás 
Végkielégítés 

mértéke 
Felmentési 

idő 
Felmondási idő 

időtartama 

Titoktartási kötelezettség 

Személyi 
alapbér 

Mozgóbér/ 
prémium* 

Éves jutalom Időtartama Ellenértéke 

dr. Csuhaj V. Imre vezérigazgató 1.300.000 
max. 80%-a az 

éves 
alapbérnek 

munkaszerződés szerinti 
rendszeres jutalom nincs 

személygépkocs
i és mobil 
telefon 
használat 

Mt. 77.§ (3) - Mt. 69.§ - - 

Harsági Tünde befektetési igazgató 705.000 
max. 50%-a az 

éves 
alapbérnek 

munkaszerződés szerinti 
rendszeres jutalom nincs 

mobil telefon 
használat 

Mt. 77.§ (3) - Mt. 69.§ - - 

Nagy Klaudia 
pénzügyi és 
vagyonkezelési 
igazgató 

645.000 
max. 50%-a az 

éves 
alapbérnek 

munkaszerződés szerinti 
rendszeres jutalom nincs 

mobil telefon 
használat 

Mt. 77.§ (3) - Mt. 69.§ - - 

Török József 
üzletfejlesztési és 
startup igazgató 

660.000 
max. 50%-a az 

éves 
alapbérnek 

munkaszerződés szerinti 
rendszeres jutalom nincs 

személygépkocs
i, mobil telefon 
használat 

Mt. 77.§ (3) - Mt. 69.§ - - 

 

 
* A mozgóbér/prémium mértékét az EUB S.A.32825 (2012/N) számú  Egyedi engedélyének (34) bekezdése rögzíti.  

 
 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Dr. Csuhaj V. Imre vezérigazgató 2011.01.01 határozatlan 1.300.000 Ft

A vezérigazgató 

részére 2014-ben 

prémium kifizetésre 

nem került sor. *

A vezérigazgató mobiltelefon (havi átlagköltsége: 15.000 Ft) és gépkocsi használatra 

jogosult (az üzemanyag havi átlagköltsége: 22.000 Ft).  Tekintettel arra, hogy 2013-ban 

felfüggesztették az MNV Zrt. irányítása alá tartozó állami társaságoknál a Cafeteria juttatások 

nyújtását, ezért 2014-ben nem volt ilyen jellegű béren kívüli juttatás.

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Harsági Tünde befektetési igazgató 2011.09.01 2014.12.31 705.000 Ft 3.701.250 Ft/év*

 A vezető állású munkavállaló mobiltelefon (havi átlagköltsége: 15.000 Ft) és saját gépkocsi 

hivatali használatára jogosult (ennek havi átlagköltsége: 150.000 Ft). Tekintettel arra, hogy 

2013-ban felfüggesztették az MNV Zrt. irányítása alá tartozó állami társaságoknál a Cafeteria 

juttatások nyújtását, ezért 2014-ben nem volt ilyen jellegű béren kívüli juttatás. 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Csatári László befektetési igazgató 2014.12.01 határozatlan 750.000 Ft

 A vezető állású munkavállaló mobiltelefon (havi átlagköltsége: 15.000 Ft) és gépkocsi 

használatra jogosult (az üzemanyag havi átlagköltsége: 22.000 Ft).  Tekintettel arra, hogy 

2013-ban felfüggesztették az MNV Zrt. irányítása alá tartozó állami társaságoknál a Cafeteria 

juttatások nyújtását, ezért 2014-ben nem volt ilyen jellegű béren kívüli juttatás. 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Nagy Klaudia pénzügyi igazgató 2011.03.01 határozatlan 645.000 Ft 3.676.500 Ft/év* 1.290.000 Ft/év

 A vezető állású munkavállaló mobiltelefon (havi átlagköltsége: 15.000 Ft) használatra 

jogosult.  Tekintettel arra, hogy 2013-ban felfüggesztették az MNV Zrt. irányítása alá tartozó 

állami társaságoknál a Cafeteria juttatások nyújtását, ezért 2014-ben nem volt ilyen jellegű 

béren kívüli juttatás. 

Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. Török József
üzletfejlesztési 

igazgató
2011.03.07 határozatlan 720.000 Ft 3.885.000 Ft/év* 1.440.000 Ft/év

A vezető állású munkavállaló mobiltelefon (havi átlagköltsége: 15.000 Ft) és gépkocsi 

használatra jogosult (az üzemanyag havi átlagköltsége: 22.000 Ft). Tekintettel arra, hogy 

2013-ban felfüggesztették az MNV Zrt. irányítása alá tartozó állami társaságoknál a Cafeteria 

juttatások nyújtását, ezért 2014-ben nem volt ilyen jellegű béren kívüli juttatás. 

2014.

MegjegyzésDíjazás Ft/hóTársaság, szervezet neve Tisztségviselők neve Betöltött tisztség
Megválasztás, 

kinevezés kezdete

Megválasztás, 

kinevezés vége
Prémium Jutalom / Bónusz


