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A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő bizottsága 
név tisztség tiszteletdíj 

Ft/hó 
tiszteletdíjon 

felüli járandóság 
jogviszony megszűnése 

esetén járó juttatás 
bankszámla feletti 

rendelkezési 
jogosultság 

cégjegyzésre 
jogosultság 

 
Győri Gyula elnök 250.000  - - - - 
Dr. Sásdi András Béla tag 200.000  - - - - 
Papp Viktor tag 200.000  - - - - 
Dr. Gondola Zsolt Zoárd tag 200.000  - - - - 
Dr. Mancsiczky László tag 200.000  - - - - 

 

 

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága 
név tisztség tiszteletdíj 

 Ft/hó 
tiszteletdíjon 

felüli járandóság, 
juttatás 

jogviszony megszűnése 
esetén járó juttatás 

bankszámla feletti 
rendelkezési 
jogosultság 

cégjegyzésre 
jogosultság 

Dr. Mészáros József 
 

elnök 400.000   - önállóan önállóan 

Fodor András tag 350.000  - - együttesen másik taggal együttesen 
másik taggal 

Kotosmann Zoltán tag 350.000  - - együttesen másik taggal együttesen 
másik taggal 

 Gerbrant Redmer de Boer tag 350.000  - - együttesen másik taggal együttesen 
másik taggal 

Szabó Ákos tag 350.000  - - együttesen másik taggal együttesen 
másik taggal 



A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezete 
név munkakör személyi alapbér 

Ft/hó 
mozgóbér teljesítménybér béren kívüli 

juttatások 
éves bruttó 
keretösszeg 

Egyéb juttatások 13. 
havi 
bér 

végkielé-
gítés 

mértéke 

felmon-
dási idő 

bankszámla 
feletti 

rendelkezési 
jogosultság 

cégjegyzésre 
jogosultság 

 

Kocsik-Marossy 
Virág 

vezérigazgató 1.650.000 - személyi alapbér 
éves összegének 
50%-a 

504.375 Ft 1.  
mobiltelefon és 

laptop 
költségtérítés 

nélküli használata 
2. 

szolgálati 
gépkocsi 
korlátlan 

használata 

- Mt. szerint Mt. 
szerint 

 

önállóan önállóan 

Lőrincz Levente gazdasági 
igazgató 

1.595.000  - személyi alapbér 
éves összegének 
24%-a 

504.375 Ft 1.  
mobiltelefon és 

laptop 
költségtérítés 

nélküli használata 
2. 

személygépkocsi 
költségtérítés 

nélküli használata 

- Mt. szerint Mt. 
szerint 

együttes - 

Szökröny Tamás műszaki igazgató 1.400.000 - személyi alapbér 
éves összegének 
20%-a 

504.375 Ft 1. 
 mobiltelefon és 

laptop 
költségtérítés 

nélküli használata 
2. 

személygépkocsi 
költségtérítés 

nélküli használata 

- Mt. szerint Mt. 
szerint 

- - 

Törő Kata humánerőforrás 
igazgató 

1.228.000 - személyi alapbér 
éves összegének 
20%-a 

504.375 Ft 1. mobiltelefon 
és laptop 

költségtérítés 
nélküli használata 

2. 
személygépkocsi 

költségtérítés 
nélküli használata 

- Mt. szerint Mt. 
szerint 

- - 

 

 

 



Bankszámla feletti rendelkezésre jogosult beosztott munkatársak: 

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. munkaszervezete 
munkakör személyi alapbér 

Ft/hó 
mozgóbér teljesítmény-bér béren kívüli 

juttatások éves 
bruttó 
keretösszeg 

Egyéb 
juttatások 

13. havi 
bér 

végkielégítés 
mértéke 

felmondási idő bankszámla feletti 
rendelkezési 
jogosultság 

controlling 
vezető 

908.000 - személyi alapbér 
éves összegének 
20%-a 

504.375 Ft 
 

- 
 

- Mt. szerint Mt. szerint együttesen 

 


