
 
 

 
A HM ArmCom Kommunikációtechnikai zártkörűen működő Részvénytársaság Igazgatósága és 

Felügyelő Bizottsági tagjainak cégjegyzési jogosultsága, díjazása, egyéb járandóságai 
 

 

2018. május 15. 

 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Filótás István György igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Kugler György Vilmos igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan 200.000,- 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
200.000,- 

Mezőfi Zoltán Zsolt felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

 



 

2018. január 16. 

 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Filótás István György igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Kugler György Vilmos igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan 200.000,- 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
200.000,- 

Mezőfi Zoltán Zsolt felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 



 

2017. december 01. 

 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Filótás István György igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Héráné dr. Horváth 
Antónia 

igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan 200.000,- 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
200.000,- 

Mezőfi Zoltán Zsolt felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 



 

2017. június 16. 

 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Kovács József igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Héráné dr. Horváth 
Antónia 

igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan 200.000,- 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
200.000,- 

Dr. Ódor Éva felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 



 

2017. május 01. 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Kovács József igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Héráné dr. Horváth 
Antónia 

igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan nem veszi fel 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
200.000,- 

Dr. Ódor Éva felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 



 

2016. március 01. 

 

A 175/2009. (VII.29.) Korm. rendelet 2.§-ában meghatározott vezető tisztségviselők, igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok adatai 

Név Tisztség 
Cégjegyzési 
jogosultság 

Tiszteletdíj 
(bruttó Ft.) 

Egyéb járandóságok 
Jogviszony 

megszűnése esetén 
járó pénzbeli juttatások 

Kovács József igazgatóság elnöke önállóan 230.000,- 
Az Igazgatóság elnöke és 

tagja, valamint a Felügyelő 
Bizottság elnöke és tagja e 

minőségben kifejtett 
tevékenysége során 
felmerült, számlával 

igazolt, máshonnan (más 
jogcímen) meg nem térülő 
költségeinek megtérítését 

kérheti a Társaságtól. 

Jogviszonya megszűnése 
esetén az Igazgatóság 

elnöke és tagja, valamint a 
Felügyelő Bizottság elnöke 
és tagja pénzbeli juttatásra 

nem jogosult. 

Ferenczi Ferenc igazgatósági tag, vezérigazgató önállóan 200.000,- 

Dr. Harmath Zsolt igazgatósági tag 
az Igazgatóság tagjai 

közül kettő együttesen 
nem veszi fel 

Dr. Ódor Éva felügyelő bizottság elnöke nincs 144.000,- 

Dr. Ecsedi László felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

Richter Zsuzsanna felügyelő bizottsági tag nincs 122.000,- 

 

 

 

 

 

                                                      

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 


