
MAGYAR POSTA VAGYONKEZELŐ Zrt. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesít-
ménybér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítményb
ért 
megalapozó 
teljesítményk
övetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

Mandelik Ágnes Katalin vezérigazgató 1 200 000 - 20% - Tulajdonosi 
kiírás alapján Mt. szerinti - 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

- - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 



3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 
Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj  Megbízási díjon felüli 

egyéb járandóságok 
Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Schamschula György FB elnök - - - 
Katona Viktor Iván FB tag - - - 
Gerencsér Szilárd FB tag - - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



POSTA PALETTA Zrt. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítmény
bér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítményköve
telmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

Farkas Renáta Klára vezérigazgató 500 000 - - - - Mt. szerinti - 
 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

középvezető 850 000 - - - - Mt. szerinti - 

beosztott 
munkatárs 

308 400 - - - - Mt. szerinti - 

 
 
 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 



Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj 
(Ft/hó) 

Megbízási díjon felüli 
egyéb járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Forrai Péter FB elnök 140 000 - - 
Demeter Gyöngyi  FB tag 0 - - 
Hivert Balázs FB tag 120 000 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



POSTA KÉZBESÍTŐ Kft. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítmény
bér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 

teljesítményköve
telmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 

időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 

228. §) 
Zágorhidi Czigány Zsolt ügyvezető 1 200 000 - 20% - Tulajdonosi kiírás 

alapján Mt. szerinti - 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér Egyéb 
időbér 

Teljesítmény
bér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

Gazdasági 
vezető 

750 000 - 15% - 
Munkáltatói jogkörgyakorló 

általi kiírás alapján 
Mt. szerinti - 

 
 
 
 
 



3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 
Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj Megbízási díjon felüli 

egyéb járandóságok 
Jogviszony megszűnése esetén 

járó pénzbeli juttatások 
Kuthy Antal Gábor FB elnök 140 000 - - 
Kocsis István FB tag 120 000 - - 
Ráczné Hegedűs Klára FB tag 120 000 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



POSTA INIT Zrt. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítmény
bér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítmény-

követelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 

időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 

228. §) 
Fonai Tibor  vezérigazgató 1 300 000 - - - - Mt. szerinti - 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: NEMLEGES  

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
  



 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj 
(Ft/hó) 

Megbízási díjon felüli 
egyéb járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

dr. Pörneczi Tamás  FB elnök  140 000 - - 
Demeter Gyöngyi  FB tag  120 000 - - 
Sziveri János  FB tag  120 000 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán:  

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 
 
 
 
 
 
 
A Postaautó Duna Zrt. közérdekű adatainak elérhetősége: http://www.postaauto.com/kozlemenyek 
 
 
 
A Postaflotta Kft. közérdekű adatainak elérhetősége: http://www.postaauto.com/postaflotta-letoltheto-informaciok 

http://www.postaauto.com/kozlemenyek
http://www.postaauto.com/postaflotta-letoltheto-informaciok


MAGYAR POSTA CSOMAGLOGISZTIKA Kft. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

- - - - - - - - - 
 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 



3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 
Név Tisztség/ 

munkakör 
Megbízási díj 

(Ft/hó) 
Megbízási díjon felüli egyéb 

járandóságok 
Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 

juttatások 
Echeff Alexis ügyvezető 150 000   
Zlinszky György  FB elnök 0 - - 
Svidrony Zsuzsanna FB tag 0 - - 
dr. Baricz Péter  FB tag 0 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



POHÍRKER POSTAI HÍRLAPKERESKEDELMI Zrt. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítm
énybér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

- - - - - - - - - 
 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítmé
nybér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

Kiemelt 
értékesítési 
munkatárs 

403 000 - - - - Mt. szerinti - 

 
 
 
 
 



 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj 
(Ft/hó) 

Megbízási díjon felüli 
egyéb járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Korbely Rita vezérigazgató 400 000 - - 
Pesti Györgyi gazdasági vezető 300 000 - - 
Kuthy Antal Gábor FB elnök 0 - - 
Keszthelyiné Ungvári Edit FB tag 140 000 - - 
Csapó Zoltán FB tag 140 000 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



MAGYAR POSTA INGATLANKEZELŐ Kft. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

- - - - - - - - - 
 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

- - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 



3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 
Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj 

(Ft/hó) 
Megbízási díjon felüli 
egyéb járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Muráncsik András ügyvezető 250 000 - - 
Mecséri Lajos FB tag - - - 
Dr. Nagy Melinda FB tag - - - 
Horváth Péter FB tag - - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés 
tárgya 

Szerződést kötő 
felek neve 

Szerződés értéke 
(nettó Ft / év) * 

Szerződés 
időtartama 

https://www.posta.hu/leanyvallalati_kozbeszerzesek/MP_Ingatlankezelo_Kft     
 

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 

https://www.posta.hu/leanyvallalati_kozbeszerzesek/MP_Ingatlankezelo_Kft


DÍJBESZEDŐ HOLDING Zrt. 

 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítmény
bér 

Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítmény-
követelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

Garamszegi Tamás vezérigazgató 1 728 600 - - - - Mt. szerint - 

Kószás Éva 
vezérigazgató- 
helyettes 

975 000 - - - - Mt. szerint 

12 hónap, az alapbér 
50%-a, a Munkáltató 

ettől egyoldalúan 
elállhat 

dr. Károlyi László 
igazgatósági 
elnök 

140 000 - - - - 

Végkielégítés 
nincs, 
felmondási idő 
Mt. szerint 

- 

Garamszegi Tamás 
igazgatósági 
tag 

120 000 - - - - 

Végkielégítés 
nincs, 
felmondási idő 
Mt. szerint 

- 

 

 

 



2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ munkakör Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítmény-
követelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

vezérigazgató-
helyettes 

975 000 - - - - Mt. szerint 12 hónap, az alapbér 50%-a, a 
Munkáltató ettől egyoldalúan 
elállhat  

jogi főosztályvezető 60 000 - - - - Mt. szerint -  

pénzügyi és 
számviteli 
főosztályvezető 

606 000 - - - - Mt. szerint - 

munkaügyi és 
bérosztály-vezető 

760 000 - - - - Mt. szerint - 

díjbeszedési 
főosztályvezető 

1 080 000 - - - - Mt. szerint - 

műszaki vezető 405 000 - - - - Mt. szerint - 

pénzügyi 
osztályvezető 

767 500 - - - - Mt. szerint - 

számviteli 
osztályvezető 

766 500 - - - - Mt. szerint - 

tanácsadó 140 000 - - - - Mt. szerint - 

számviteli 
csoportvezető 

525 700 - - - - Mt. szerint - 

pénzügyi előadó 272 500 - - - - Mt. szerint - 

 

 



 
 
 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj  Megbízási díjon felüli 
egyéb járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Katona Viktor Iván FB elnök 140 000 - - 
Majláth Zsolt László FB tag 120 000 - - 
dr. Csonka Ernő FB tag 120 000 - - 

 

4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

 
Szerződés megnevezése 
(típusa) 

Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 

Vállalkozási 
keretszerződés 

Nyomdai termékek előállítása EPDB NYOMTATÁSI KÖZPONT 
ZRT. 

271 753 194 2011.01.01- 
határozatlan időre 

Megbízási szerződés Elektronikus számlakiállítás és 
bemutatás, számlafizetés 

DÍJNET ZRT. 218 948 684 2008.04.18- 
határozatlan időre 

Partneri szerződés, 
Bérleti szerződés 

Postai küldeményforgalmi és 
egyéb szolgáltatások, ingatlan 
bérlet 

MAGYAR POSTA ZRT. 151 924 427 2009.01.01-
határozatlan időre  

Konzorciumi szerződés Megállapodás Adattisztítási és 
karbantartási feladatok 
ellátásáról  

PEPP AND CARS KFT. 113 700 000 2018.03.29-
határozatlan időre  

Vállalkozási szerződés Villamosenergia vásárlás E.ON HUNGÁRIA Kft. 99 078 643 2018.01.31 – 
2018.12.01 

Megbízási szerződés NHKV - ügyfélszolgálati 
feladatok ellátása, call center 

SALES POINT KFT. 81 162 001 2018.02.05-
2018.09.30 



Vállalkozási szerződés Őrzés-védelmi, takarítási és 
távfelügyeleti szolgáltatás 
nyújtása,  Kivonuló 
szolgáltatás nyújtása 

TÖRÖK BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT 
Kft. 

59 241 314 2017.07.10-
2019.07.10+ 1 évre 
meghosszabbítható 

Bérleti Szerződések Ingatlan bérbeadás BUDA PLAZA IRODAHÁZ Kft. 57 962 492 1998.03.13-
határozatlan időre  

Bérleti szerződés Ingatlan bérbeadás K1K2 INGATLANHASZNOSÍTÓ 
KFT. 

46 518 036 2018.01.01-
határozatlan időre  

Vállalkozási szerződések Villanyszerelési munkák  RELAVILL KFT. 39 939 791 2014.04.29-
határozatlan időre 

Vállalkozási szerződések  Építőipari munkák  RENÉP ÉPÍTŐIPARI ÉS 
VILLAMOSSÁGI Kft. 

37 995 880 2018.02.01-
2018.11.15 

Karbantartási és javítási 
szerződés 

Légtechnikai berendezések és 
tartozékaik karbantartása 

CRAFT KLÍMA- ÉS HŰTÉSTECH 35 883 682 2010.01.01-
határozatlan időre 

Munkaerő-kölcsönzési 
keretszerződés 

Munkaerő-kölcsönzési 
szolgáltatás 

PERSONNEL LEASING KFT. 27 525 506 2018.02.01-
2018.10.01 

Alvállalkozói szerződés Villamos fogyasztásmérő 
leolvasás, éves leolvasás, havi 
leolvasás, tértivevényes 
leolvasás, pótleolvasás, 
mérőleolvasásra alkalmas 
telefonkészülékek bérbevétele 

ALGA-FIELD KFT. 26 474 091 2018.08.13-
2018.12.31 

Bérleti Szerződések Ingatlan bérbeadás BUDA PLAZA INGATLANKEZELŐ 
Kft. 

20 002 302 2015.07.31-
határozatlan időre  

Bérleti és flottakezelési 
szerződések 

Tartós bérlet és flottakezelés  POSTAAUTÓ DUNA ZRT. 18 036 994 2014.06.11-
határozatlan időre  

 
 

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 
 
 



MAGYAR POSTA KÁRTYAKÖZPONT Zrt. 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

-  - - - - - - - - 
 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás 
ideje, ellenértéke (Mt. 228. §) 

- - - - - - - - 

 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj 
(Ft/hó) 

Megbízási díjon felüli egyéb 
járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 
juttatások 

Fonai Tibor Vezérigazgató 0 - - 
Giret Gergely FB tag 60 000 - - 
Vikár András FB tag 60 000 - - 
Demeter Gyöngyi FB tag 0 - - 

 



4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése (típusa) Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke (nettó Ft / év) * Szerződés időtartama 
- - - - - 

 
* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 

piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 

 
 
 



EPDB Zrt. 

Közérdekű adatok közzététele 

a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-a alapján 

 

1) A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a 
bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók kapcsán: 

Név Tisztség/ 
munkakör 

Alapbér 
(Ft/hó) 

Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért megalapozó 
teljesítménykövetelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi 
korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 
228. §) 

Molnár 
Gergely vezérigazgató 1 782 100 - - 8 - Mt. szerint - 

 

2) Másokkal együttesen cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók, valamint a munkáltató működése szempontjából 
meghatározó jelentőségű egyéb munkavállalók kapcsán: 

Tisztség/ munkakör Alapbér Egyéb 
időbér 

Teljesítménybér Időbért 
megalapozó 
időtartam 

Teljesítménybért 
megalapozó 
teljesítmény-
követelmények 

Végkielégítés, 
felmondási idő 
időtartama 

Versenytilalmi korlátozás ideje, 
ellenértéke (Mt. 228. §) 

gazdasági igazgató 105 000 - - 1 - Mt. szerint - 

jogtanácsos 105 000 - - 1 - Mt. szerint - 

termelési 
osztályvezető 837 800 - - 8 - Mt. szerint - 



vezérigazgató 1 782 100 - - 8 - Mt. szerint - 

kereskedelmi igazgató 1 100 000 - - 8 - Mt. szerint - 

ofszet üzletág igazgató 984 300 - - 8 - Mt. szerint - 

ügyfélkapcsolati 
osztályvezető 618 900 - - 8 - Mt. szerint - 

informatikai igazgató 1 100 400 - - 8 - Mt. szerint - 

DBH pénzügyi 
osztályvezető 

              

DBH számviteli 
osztályvezető 

              

DBH tanácsadó               
DBH pénzügyi előadó               
DBH számviteli 
csoportvezető 

              

 
 
3) Megbízási jogviszonnyal rendelkező vezető tisztségviselők, valamint a felügyelőbizottsági tagok kapcsán: 

Név Tisztség/ munkakör Megbízási díj Megbízási díjon felüli egyéb 
járandóságok 

Jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli 
juttatások 

Fonai Tibor FB tag 60 000 - - 
Nagy László 
Viktor FB tag 60 000 - - 

Majláth Zsolt 
László FB elnök - - - 



4) A Társaság pénzeszközeinek felhasználásával, vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő 
vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra , szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy 
vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések kapcsán: 

Szerződés megnevezése 
(típusa) 

Szerződés tárgya Szerződést kötő felek neve Szerződés értéke 
(nettó Ft / év) * 

Szerződés időtartama 

Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés 
tekercses papír alapanyag 
ellátásra 

Nova-Papír Zrt. 687 828 724 2017.07.01 - határozatlan 

Karbantartási szerződés Nyomdagép karbantartási 
szerződés 

Canon Hungária Kft. 606 855 661 2016.11.01 – határozatlan 

Bérleti és üzemeltetési 
szerződés 

Bérleti és üzemeltetési 
szerződés, illetve 
adminisztrációs 
tevékenység elvégzése 

Díjbeszedő Holding Zrt. 405 796 034 2014.06.01. – határozatlan, 
illetve 2014.06.01. -
határozatlan 

Karbantartási és javítási 
szerződés 

Borítékológép 
karbantartás és javítás 

Inter-Hardware Service Kft. 378 791 976 2017.12.28. – 2020.12.31, ezt 
követően határozatlanná 
válik. 

Szállítási szerződés Papír alapanyag vásárlás 
és szállítás 

Stora Enso OYJ  224 339 650 2018.01.01.- 2018.12.31. 

Partneri szerződés Postai küldeményforgalmi 
és egyéb szolgáltatások 

Magyar Posta Zrt. 166 282 450 2015.06.17. - határozatlan 

Szállítási szerződés Alapanyag beszerzés Harmanec Kuvert Hungária Kft. 137 097 979 2017.08.25. - 2020.06.30. 
Vállalkozási szerződés Informatikai infrastruktúra 

biztosítása 
Díjbeszedő Informatikai Kft. 118 356 000 2018.05.25. - határozatlan 

egyedi megrendelések Alapanyag beszerzés ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. 118 286 254 n / a 
Szállítási szerződés Alapanyag beszerzés SC GPV ROMANIA PRODCOM SE 

 

91 744 559 2018.01.01-2018.12.31 
egyedi megrendelések Alapanyag beszerzés EURO Irodaszergyártó Kft. 

 

86 016 083 n / a 
egyedi megrendelések Alapanyag beszerzés GOESSLER KUVERTS Kft.. 

 

72 898 433 n / a 
Szállítási szerződés Tárgyieszköz beszerzés DATAFORM PAPER PROCESSING 

 

64 506 429 2018.03.12.-2018.07.31.  
Szállítási szerződés Alapanyag beszerzés PFLUGER KOPERTY SP. Z O.O 

 

62 137 825 2018.01.01-2018.12.31 
Karbantartási szerződés Tárgyi eszköz beszerzés és ADS-PC 

 

56 098 334 2018.05.07-2021.05.07+ 1 év 



karbantartás szerződés 
Lízing szerződés Tintasugaras nyomtatók 

lízingbe vétele  Budapest Eszközfinanszírozó  
 

48 995 320 2015.04.21-2020.03.10 

egyedi megrendelések Nyomdai szolgáltatás 
igénybevétele 

Gyomai Kner Nyomda Zrt. 
 

31 995 773 n / a 

Szállítási szerződés Nyomdai alapanyag (papír, 
karton stb.) beszerzés 

Papyrus Hungária Zrt. 
 

27 891 744 2017.01.01- határozatlan 

Munkaerő kölcsönzési 
szerződés 

Borítékolás, nyomdászati 
munkákhoz munkaerő 
kölcsönzés 

Jobb Kezek Iskolaszövetkezet 
 

24 699 630 2018.01.01-2019.01.01 

egyedi megrendelések Alapanyag beszerzés Prime Rate Kft. 
 

23 668 790 n / a 
Szállítási szerződés Tárgyieszköz beszerzése AQUINCUM Informatika Zrt. 

 

22 862 553 2017.03.01-2022.02.28 
egyedi megrendelések Alapanyag beszerzés DÉLKELET-PRESS Szolgáltató 

 

21 420 238 n / a 
Bérleti szerződés Nyomdai gépek és 

gépjármű bérlése 
MILPRESS Kft. 

 

16 764 387 2018.03.01- határozatlan 

Licenc szerződés Licenc díj Evrofin Kft. 
 

15 505 500 2018.01.01-2019.01.01 + 1 év 
Szállítási szerződés Tárgyieszköz beszerzés Mail Management B.V. 

 
 

15 361 417 2018.07.18-szerződésszerű 
teljesítésig 

Megbízási szerződés Stratégiai tanácsadás Magyar Vállalkozásfejlesztési 15 000 000 2018.01.24- határozatlan 
 

* A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén pedig a vagyon 
piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az 
érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú 
szerződések értékét a közzétételi kötelezettség szempontjából egybe kell számítani. 
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