
         
 

 

 

A HM ArmCom Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság beosztott vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, 
illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai A HM ArmCom Kommunikációtechnikai zártkörűen 
működő Részvénytársaság beosztott vezető állású munkavállalóinak cégjegyzési, illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultsága, 

díjazása, egyéb járandóságai 
 

2020. február 1. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke (hónap) 
Felmondási idő 

tartama (hónap) 

Helyettesítés Egyéb járandóságok 

Mt. szerint Mt. szerint 

műszaki igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - A munkáltató által 

meghatározott mértékben 
és minden munkavállalóra 
nézve azonos feltételekkel - 
biztosított anyagi elismerés 
és jóléti, szociális juttatások 

(pl. üzemegészségügyi 
ellátás, munkaruházattal 

való ellátás, temetési 
segély). 

Béren kívüli juttatás, 
kedvezményes 

munkavállalói étkezés, 
nevelési és iskolakezdési 

támogatás, mobilitási célú 
lakhatási támogatás. 

mb. KFI igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

490 000 - 

mb. kereskedelmi és beszerzési 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. objektumüzemeltetési 
osztályvezető, biztonsági vezető 

- 690 000 - 

mb. gyártó és szerelő 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. javító és felújító 
osztályvezető 

- 460 000 - 

mb. műszaki igazgató helyettes, 
termelési osztályvezető 

- 580 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 490 000 -  

személyügyi vezető - 400 000 -  

titkárságvezető - 450 000 -  
 

Cím: 2100 Gödöllő Dózsa Gy. út 63/A 
        Cégjegyzékszám:   13-10-040111 
        Adószám: 10752210-2-51 
 Tel: (28) 422-119, 422-120, 422-121 

Fax: (28) 422-053 
E-mail: hmarmcom@armcom.hu 



 

2019. március 15. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke (hónap) 
Felmondási idő 

tartama (hónap) 

Helyettesítés Egyéb járandóságok 

Mt. szerint Mt. szerint 

gazdasági igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott mértékben 
és minden munkavállalóra 
nézve azonos feltételekkel - 
biztosított anyagi elismerés 
és jóléti, szociális juttatások 

(pl. üzemegészségügyi 
ellátás, munkaruházattal 

való ellátás, temetési 
segély). 

Béren kívüli juttatás, 
kedvezményes 

munkavállalói étkezés, 
nevelési és iskolakezdési 

támogatás, mobilitási célú 
lakhatási támogatás. 

műszaki igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

mb. KFI igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

490 000 - 

mb. kereskedelmi és beszerzési 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. objektumüzemeltetési 
osztályvezető, biztonsági vezető 

- 690 000 - 

mb. gyártó és szerelő 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. javító és felújító 
osztályvezető 

- 460 000 - 

mb. műszaki igazgató helyettes, 
termelési osztályvezető 

- 580 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 490 000 -  

személyügyi vezető - 400 000 -  

titkárságvezető - 450 000 -  



 

2018. november 12. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai  

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke (hónap) 
Felmondási idő 

tartama (hónap) 

Helyettesítés Egyéb járandóságok 

Mt. szerint Mt. szerint 

gazdasági igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott mértékben 
és minden munkavállalóra 
nézve azonos feltételekkel - 
biztosított anyagi elismerés 
és jóléti, szociális juttatások 

(pl. üzemegészségügyi 
ellátás, munkaruházattal 

való ellátás, temetési 
segély). 

Béren kívüli juttatás, 
kedvezményes 

munkavállalói étkezés, 
iskolakezdési támogatás, 
mobilitási célú lakhatási 

támogatás. 

műszaki igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

mb. KFI igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

490 000 - 

mb. kereskedelmi és beszerzési 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. objektumüzemeltetési 
osztályvezető 

- 460 000 - 

mb. gyártó és szerelő 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. javító és felújító 
osztályvezető 

- 460 000 - 

mb. műszaki igazgató helyettes, 
termelési osztályvezető 

- 580 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 490 000 -  

személyügyi vezető - 400 000 -  

titkárságvezető - 450 000 -  
 



 
 
 

 
2018. május 15. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai  

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke (hónap) 
Felmondási idő 

tartama (hónap) 

Helyettesítés Egyéb járandóságok 

Mt. szerint Mt. szerint 

gazdasági igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott mértékben 
és minden munkavállalóra 
nézve azonos feltételekkel - 
biztosított anyagi elismerés 
és jóléti, szociális juttatások 

(pl. üzemegészségügyi 
ellátás, munkaruházattal 

való ellátás, temetési 
segély). 

Béren kívüli juttatás, 
kedvezményes 

munkavállalói étkezés, 
iskolakezdési támogatás, 
mobilitási célú lakhatási 

támogatás. 

műszaki igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

KFI igazgató 
másokkal 

együttesen 
770 500 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

490 000 - 

kereskedelmi és beszerzési 
osztályvezető 

- 470 000 - 

objektumüzemeltetési 
osztályvezető 

- 460 000 - 

mb. gyártó és szerelő 
osztályvezető 

- 490 000 - 

mb. javító és felújító 
osztályvezető 

- 460 000 - 

termelési osztályvezető - 490 000 - 

mb. műszaki igazgató helyettes, 
minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 490 000 -  

személyügyi vezető - 400 000 -  

titkárságvezető - 450 000 -  

 



 
2018. március 19. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások Végkielégítés 
mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) Helyettesítés Egyéb járandóságok 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 

390 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 301 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

430 000 - 

kereskedelmi és marketing 
osztályvezető 

600 000 - 

objektumüzemeltető 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

javító és felújító 
részlegvezető  

410 000 - 

termelési osztályvezető 450 000 - 

 



 
2018. február 14. 

       
A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások Végkielégítés 
mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) Helyettesítés Egyéb járandóságok 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 

390 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 301 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

kereskedelmi és marketing 
osztályvezető 

600 000 - 

objektumüzemeltető 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

javító és felújító 
részlegvezető  

410 000 - 

termelési osztályvezető 450 000 - 



 

2018. január 01. 
       

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások Végkielégítés 
mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) Helyettesítés Egyéb járandóságok 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 

390 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 301 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

kereskedelmi és marketing 
osztályvezető 

600 000 - 

objektumüzemeltető 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

330 000 - 

termelési osztályvezető 450 000 - 



 

2017.szeptember 1. 
       

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók adatai 

Munkakör 
Bankszámla 

feletti 
rendelkezés 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások Végkielégítés 
mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) Helyettesítés Egyéb járandóságok 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

- 

390 500 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 301 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

kereskedelmi, 
külkereskedelmi, 

közbeszerzési és marketing 
osztályvezető 

600 000 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

330 000 - 

termelési osztályvezető 450 000 - 

 
 
 

       



2017. május 1. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

450 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi 
részlegvezető 

191 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

közbeszerzési és 
marketing osztályvezető 

400 000 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

286 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

390 500 - 

 

 

       



2017.március 20. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

450 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi 
részlegvezető 

191 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

közbeszerzési és 
marketing osztályvezető 

330 000 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

286 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

390 500 - 

 
 

       



2017. január 01. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

450 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, 
munkaruházattal való 

ellátás, temetési 
segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi 
részlegvezető 

191 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

430 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

435 000 - 

titkárságvezető 

- 

191 000 - 

közbeszerzési és 
marketing osztályvezető 

450 000 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

368 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

444 400 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

286 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

390 500 - 

 

 
       



2016. július 01. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

325 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, munkaruházattal 
való ellátás, temetési 

segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 166 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

390 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

384 800 - 

titkárságvezető 

- 

166 000 - 

közbeszerzési és marketing 
osztályvezető 

410 800 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

320 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

404 000 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

220 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

355 000 - 

 
 

       



2016. május 18. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

325 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, munkaruházattal 
való ellátás, temetési 

segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 166 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

390 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

384 800 - 

titkárságvezető 

- 

166 000 - 

közbeszerzési és marketing 
osztályvezető 

410 800 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

320 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

404 000 - 

mb. javító és felújító 
részlegvezető  

220 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

340 000 - 

 

 
       



2016. január 1. 

A 2009. évi CXXII törvény 2.§ 2. pontjában meghatározott elkülönült szervezeti egységet vezető munkavállalók 
adatai 

Munkakör 

Bankszámla 
feletti 

rendelke-
zésre 

jogosultság 

Személyi 
alapbér 

(bruttó Ft) 

Egyéb juttatások 
Végkielégítés 

mértéke 
(hónap) 

Felmondási 
idő tartama 

(hónap) 
Helyettesítési 

díj 
Egyéb járandóságok 

termelési osztályvezető 

- 

325 000 - 

A munkáltató által 
meghatározott 

mértékben és minden 
munkavállalóra nézve 
azonos feltételekkel - 

biztosított anyagi 
elismerés és jóléti, 

szociális juttatások (pl. 
üzemegészségügyi 

ellátás, munkaruházattal 
való ellátás, temetési 

segély).  

Mt. szerint Mt. szerint 

személyügyi részlegvezető 166 000 - 

értékesítési és beszerzési 
osztályvezető 

390 000 - 

pénzügyi és számviteli 
osztályvezető 

másokkal 
együttesen 

384 800 - 

titkárságvezető 

- 

166 000 - 

kereskedelmi osztályvezető 410 800 - 

objektumüzemeltetési 
részlegvezető 

320 000 - 

gyártó és szerelő 
részlegvezető 

404 000 - 

javító és felújító 
részlegvezető  

240 000 - 

minőségellenőrzési 
osztályvezető 

340 000 - 

 

 


