
Üvegzsebő cégvezetık a neten 

Lapzártánkig nem mindenki hozta nyilvánosságra az önkormányzati tulajdonú 
szegedi cégek közül a vezetı beosztású tisztségviselık bérét, premizálási és 
egyéb juttatásait. A megjelent listákon akadnak meglepetések. Hódi Lajos például 
úgy ment, hogy maradt a temetkezési cégnél – 120 ezerért. 

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
mőködésének átláthatóbbá tételérıl szóló 
kormányrendelet szerint a gazdasági társaságoknak 
szeptember 15-e éjfélig közzé kellett tenniük 
honlapjukon a vezetı tisztségviselıkre, igazgatótanácsi 
és felügyelıbizottsági tagokra vonatkozó bérezési, 
premizálási és egyéb juttatási adatait. 
 
Szegeden jelenleg 14, száz százalékban önkormányzati 
tulajdonú cég mőködik. 
 
A város többségi tulajdonában 7 gazdasági társaság van 
– az önkormányzat honlapja szerint. Mégsem az önkormányzat hivatalos weblapjára, a 
szegedvaros.hu-ra kerültek fel az adatok. „Ez valóban egyszerőbb lett volna, lehet, 
hogy késıbb együtt, egy helyen szerepelnek majd az adatok, de a rendelet szerint a 
cégeknek saját honlapjukon kell közzétenniük az adatokat" – mondta érdeklıdésünkre 
Mózes Ervin. Szeged címzetes fıjegyzıje hangsúlyozta: minden városi cégvezetınek 
felhívták a figyelmét az adatszolgáltatásra, ma ellenırzik, hogy teljesítették-e a 
kötelezettségüket. 
 

 
A stratégiailag legfontosabb önkormányzati gazdasági társaságok – IKV, Szegedi 
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az SZKT – honlapján már tegnap délelıtt 
olvasható volt a vezetı beosztású tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok 
javadalmazási listája. Igaz, mindhárom cégnél csak az elsı embert nevesítették. 
Eszerint Németh István IKV-vezérigazgató havi alapbére bruttó 413 ezer forint, 
prémiumként alapbére 80 százalékát kaphatja, egyéb juttatása pedig évi 600 ezer 
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A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapja - Szabó Ferenc igazgató adataival. 
(Kattintson a nagyításhoz!)
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forint. Dózsa Gábor SZKT-igazgató és Szabó Ferenc, a környezetgazdák fınöke is 413 
ezer forintot keres, mindketten 80 százalékos prémiummal számolhatnak, ám míg 
Dózsa 276 ezer forintot, addig Szabó egy fillért sem kap egyéb juttatásként. Vezetı 
beosztású kollégáikról minden szerepel a listán – mennyit keresnek, mennyi a 
cafetériakeretük és a prémiumuk –, csak a nevük nem. Hogy miért? Errıl 
egybehangzóan vélekedtek: mert az sértené a munka törvénykönyvét és a 
személyiségi jogokat. 
 
Más városi cégeknél, például a Szegedi Hıszolgáltató Kft.-nél és a Ritek Zrt.-nél ebbıl 
nem csináltak problémát. A távfőtı cég vezetıje, Básthy Gábor bruttó 473 ezer, 
Ficzere László mőszaki vezetı 470 ezer, Tóth Károly MSZP-s önkormányzati képviselı 
pedig fb-tagként 70 ezer forintot keres havonta. A neve feltőnt a Városkép Kft.-nél is, 
ahol szintén fb-tagként bruttó 27 ezer forintot kap havonta. Érdekesség, hogy míg a 
Riteknél Kojedzinszky Richard vezérigazgató bruttó 315 ezer, addig Balogh Zsolt 
fejlesztési igazgató 504 ezer, Maróti Gábor kereskedelmi igazgató pedig 342 ezer 
forintot keres havonta. És még egy érdekesség: Molnár Tamás július 1-jétıl vette át a 
stafétabotot Hódi Lajostól a Szegedi Testamentum Kft.-nél. Molnár fizetése bruttó 
319 ezer forint, de Hódi sem maradt pénz nélkül, tanácsadóként 120 ezer forintot 
keres. 
 
Lapzártánkig 9 önkormányzati tulajdonú szegedi cégnél – köztük a szabadtérinél, a 
fürdıknél és a Szeged Pólus Kft.-nél – nem találtuk az adatokat az interneten.  
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