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A 2022. augusztus 25-i küldöttgyűlési határozatok: 
 
A küldöttek 20 igen, 3 nem és 0 tartózkodás mellet egyhangúan azon az állásponton vannak, hogy Talabér 
Dávid küldött mandátuma még érvényes. 
Szavazás: Igen:20 fő Nem:3 fő Tartózkodott:0 fő 
 
17/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés elfogadta, hogy a küldöttgyűlésről hangfelvétel készüljön, melyet 90 napig meg kell őrizni. 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:0 fő 
 
18/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés elfogadta a javasolt jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv hitelesítők, a levezető elnök személyét. 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:0 fő 
 
19/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés a meghirdetett napirendi pontokat elfogadta. 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:0 fő 
 
20/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés a Választási Bizottság tagjává választja Tamási Lászlónét (206). 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:1 fő 
 
21/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés elfogadja az elnök új munkaszerződését és díjazást. 
Szavazás: Igen:24 fő Nem:0 fő Tartózkodott:0 fő 
 
22/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés felhatalmazza Kornis Györgyöt és Kompár Kálmánt, hogy 2022. december 31-ig a mindenkori 
elnök elfogadott munkaszerződését együttesen aláírják a küldöttgyűlés, mint az elnök felett a munkáltató jogok 
gyakorlója nevében. 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:1 fő 
 
23/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés kötelezi Czakó Péter Pál elnököt a 2014. évi munkaszerződésben meghatározott személyi 
alapbér és bérelemek, valamint a 2019. év május hó 21. napján kötött munkaszerződésben meghatározott 
személyi alapbér, bérpótlék és bérelemek közötti különbözetként általa felvett nettó összeg visszafizetésére. A 
visszafizetés határideje 2022. év szeptember hó 30. napja. 
Szavazás: Igen:21 fő Nem:1 fő Tartózkodott:2 fő 
 
24/K/2022. küldöttgyűlési határozat  
A küldöttgyűlés Czakó Péter Pált visszahívja az igazgatósági elnöki tisztségéből, valamint az igazgatósági 
tagságból. A visszahívás egyben Czakó Péter Pál munkaviszonyának azonnali hatályú felmondását jelenti a 
csatolt indoklás alapján. Egyben a küldöttgyűlés meghatalmazza a 22/K/2022 határozati pontban megszavazott 
személyeket a felmondással kapcsolatos hivatalos iratoknak aláírására. 
Szavazás: Igen:23 fő Nem:0 fő Tartózkodott:1 fő 
 
Budapest, 2022. szeptember hó 26. 
 
       Juhász Álmos 
                  Műszaki vezető 
 


