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Vezető tisztségviselő: Dr. Springó Zsolt 

Munkaköre: Ügyvezető Igazgató/ Főigazgató 

Megbízatása a 2013.évi V. törvény 3:112. §-a alapján 2020. július 13. napjától 2025. július 

12. napjáig határozott időre szól.  

2021. március 1. napjától Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a jogszabály 

szerint kötelező bértábla alapján besorolva (11-es kategória), heti 40 órás 

munkaviszonyban látja el feladatait: havonta bruttó 2.380.057 Ft/hó  

A munkavállalóra irányadó végkielégítés és felmondási idő időtartamát a hatályos munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései határozzák meg.  

 

Orvosigazgató: Dr. Barta Ildikó 

Munkaköre: orvosigazgató 

2021. március 1. napjától Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a jogszabály 

szerint kötelező bértábla alapján besorolva (jelenleg: 6-os kategória), heti 40 órás, 

határozatlan időtartamú munkaviszonyban látja el feladatait: havonta bruttó 1.491.679 

Ft/hó munkabér illeti meg 

A munkavállalóra irányadó végkielégítés és felmondási idő időtartamát a hatályos munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései határozzák meg.  

 

Gazdasági igazgató: Bodor-Tóth Diána 

Munkaköre: gazdasági igazgató 

2021. március 1. napjától Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a jogszabály 

szerint kötelező bértábla alapján besorolva (jelenleg 2-es kategória pótlékkal), heti 40 

órás, határozatlan időtartamú munkaviszonyban látja el feladatait: havonta bruttó 

1.051.087 Ft/hó munkabér és vezetői pórlék illeti meg. 

A munkavállalóra irányadó végkielégítés és felmondási idő időtartamát a hatályos munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései határozzák meg.  

 

Ápolásszakmai vezető : Zárai Tamás Sándorné 

Munkaköre: vezető szakdolgozó 
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2022. január 11. napjától Egészségügyi szolgálati jogviszony keretében, a jogszabály 

szerint kötelező bértábla alapján besorolva (jelenleg F/12-es kategória pótlékkal), heti 40 

órás, határozatlan időtartamú munkaviszonyban látja el feladatait: havonta bruttó 677.785 

Ft/hó munkabér és vezetői pórlék illeti meg. 

A munkavállalóra irányadó végkielégítés és felmondási idő időtartamát a hatályos munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései határozzák meg.  

EFI vezető:  Majszinné Batári Nikoletta 

Munkaköre: EFI szakmai vezető 

2021. november 1. napjától munkaviszony keretében, heti 40 órás, határozatlan 

időtartamú munkaviszonyban látja el feladatait: havonta bruttó 335.000 Ft/hó munkabér 

illeti meg. 

A munkavállalóra irányadó végkielégítés és felmondási idő időtartamát a hatályos munka 

törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. Törvény rendelkezései határozzák meg.  

Az egyes vezetők havi kifizetései az önként vállalt túlmunkák/többeltmunkák (ügyelet, 

egészségprogram, EFI) függvényében változhatnak. 

Cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosult: Dr. Springó Zsolt 

Munkaköre: Ügyvezető Igazgató/Főigazgató 

Megbízatása 2020. július 13. napjától 2025. július 12. napjáig határozott időre szól.  

 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: 

Felügyelő Bizottság elnöke: Hirt Jánosné 

Megbízási díja: 10.000 Ft/hó 2021. június 23. napjától 

Megbízása határozott idejű: 2026. június 22. napjáig. 

A megbízási díjon felül egyéb járandóság, a jogviszony megszűnése esetén egyéb pénzbeli 

juttatás nincs. 

Felügyelő Bizottság tagja: Kaiser Tiborné 

Megbízási díja: 5.000 Ft/hó 2021. június 23. napjától. 

Megbízása határozott idejű: 2026. június 22. napjáig. 

A megbízási díjon felül egyéb járandóság, a jogviszony megszűnése esetén egyéb pénzbeli 

juttatás nincs. 

Felügyelő Bizottság tagja: Dr. Kulisch János 

Megbízási díja: 5.000 Ft/hó 2021. június 23. napjától. 
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Megbízása határozott idejű: 2026. június 22. napjáig. 

A megbízási díjon felül egyéb járandóság, a jogviszony megszűnése esetén egyéb pénzbeli 

juttatás nincs. 

 

Sellye, 2023. január 1.    

 

Dr. Springó Zsolt sk. 

       ügyvezető igazgató 
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