
Adatszolgáltatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről 
szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján a  

 
KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.  

 
vezetői tisztségviselői, felügyelő bizottsági tagjai, továbbá a vezető besorolású, valamint 

az együttes cégjegyzésre, bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók 
javadalmazásáról. 

 
(2022. szeptember 30-i állapot) 

 
 
1. 2009. évi CXXII. tv. 2. § (1) bek. a-c. pontja alapján Vezető állású munkavállalók (Mt. 208. 
§ (1) bekezdés alapján) 
 

Név Munkakör Alapbér (Ft/hó) Cégjegyzési 
jogosultság 

Benedek Szabolcs ügyvezető 2 500 000 önálló 

Czuri Mónika gazdasági igazgató 1 750 000 együttes 

Dr. Szilágyi Tibor igazgató 1 800 000 együttes 

Dr. Schützenhoffer Dániel vasúti és hajózási 
vizsgáztatási igazgató 1 350 000 együttes 

 
 
Végkielégítés: az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók esetében az Mt. előírásait kell 
alkalmazni 
 
Felmondási idő: a felmondási idő meghatározása az Mt. 208. § hatálya alá tartozó 
munkavállalók esetében az Mt. előírásai szerint történik 
 
Egyéb pénzbeli juttatás: az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók a Társaság Felügye lő 
Bizottsága által jóváhagyott Munkaügyi Szabályzat alapján a nem vezető munkaválla lók 
számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosultak bankkártya költségtérítésre. 
 
2. 2009. évi CXXII. tv. 2. § (1) bek. d. pontja alapján Felügyelőbizottsági tagok  
 

Név Munkakör Tiszteletdíj (Ft/hó) 

Érsek István Felügyelőbizottság elnöke 550 000 

Dr. Kiss Diána Felügyelőbizottság tagja 447 000 

Ritter Dávid Tamás Felügyelőbizottság tagja 447 000 

 
Egyéb járandóságok: nincs 
 
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatás: nincs 



3. 2009. évi CXXII. tv. 2. § (2) bek. alapján Bankszámla feletti együttes rendelkezésre 
jogosult munkavállalók és munkakörök   
 
Bankszámla feletti rendelkezési jogosultsággal az alábbi munkavállalók rendelkeznek: 
 
 

Munkakör Munkabér (Ft/hó) 

gazdasági igazgató 1 750 000 

pénzügyi osztályvezető 850 000 

gazdasági koordinátor 950 000 

könyvelő 530 000 

pénzügyi munkatárs 500 000 

pénzügyi munkatárs 500 000 

 
Végkielégítés: az Mt. 208. § hatálya alá tartozó munkavállalók esetében az Mt. előírásait kell 
alkalmazni 
 
Felmondási idő: a felmondási idő meghatározása az Mt. 208. § hatálya alá tartozó 
munkavállalók esetében az Mt. előírásai szerint történik 
 
Egyéb pénzbeli juttatás: az Mt. 208. §-a szerinti munkavállalók a Társaság Felügye lő 
Bizottsága által jóváhagyott Munkaügyi Szabályzat alapján a nem vezető munkaválla lók 
számára biztosított mértékben és feltételek szerint jogosultak bankkártya költségtérítésre. 
 
 
4. Egységes pénzbeli juttatások részletes ismertetése 
 

- Bankkártya költségtérítés 
 
A bankkártya költségtérítés feltételeit és mértékét a Társaság Munkaügyi Szabályzata 
tartalmazza. 
 
A Munkáltató a munkavállalóinak bankszámlára történő munkabér átutalása, illetve az onnan 
történő felvétele költségeihez évente bruttó 24.000 Ft, azaz bruttó Huszonnégyezer forint 
támogatást nyújt. Az Szja. tv. rendelkezése értelmében a támogatás a Munkavállaló egyéb 
jövedelme, mely adó- és járulékköteles bevétel. 


