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Vezető Feladata Telefonszám E-mail cím 

Wachsler Tamás 
vezérigazgató 
 

A Társaság tevékenységének irányítása a hatályos magyar jogszabályok és az Alapszabály 
rendelkezései szerint. 

06-1-617-4087 iroda@sipzrt.hu 

dr. Muskovszky Petra 
működési vezérigazgató-helyettes 

A Működési Vezérigazgató-helyettes felelős a Társaság jogszerű működésének 
biztosításáért, a törvényes működés érdekében a jogszabályi keretek betartásáért, 
valamint a Társaság tevékenységeihez kapcsolódó feladatok végrehajtása során azok jogi 
megfelelőségéért, a Társaság munkavállalói munkája jogi támogatásáért, a Társaság 
szervezeti egységeinek működése során felmerült jogi kérdések vizsgálatáért, a megfelelő 
jogi álláspont kialakításáért, továbbá a Társaságon belüli egységes jogalkalmazás 
megvalósításáért, valamint a Társaság beszerzési és közbeszerzési tevékenységének 
ellátásáért. A Működési Vezérigazgató-helyettes feladatait részletesen a Társaság 
Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 

06-1-617-4087 iroda@sipzrt.hu 

Fejlesztési vezérigazgató-helyettes1 A Fejlesztési Vezérigazgató-helyettes, illetve az általa irányított szervezeti egységek 
feladata a Társaság  által végzett beruházások teljes körű projekt-managementjének (a 
beruházás megvalósításához szükséges folyamatok vezérlésének) biztosítása, azaz az arról 
való gondoskodás, hogy a beruházások az azokra vonatkozó jogszabályokban, egyéb 
szabályozó eszközökben (így különösen kormányhatározatokban), támogatási 
szerződésekben, vállalkozási és megbízási szerződésekben foglaltak, illetve az adott 
beruházásra vonatkozó egyedi (igazgatósági, vezérigazgatói, stb.) döntések szerint 
határidőben, szerződésszerűen, megfelelő minőségben kerüljenek megvalósításra. A 
Fejlesztési Vezérigazgató-helyettes feladatait részletesen a Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

06-1-617-4087 iroda@sipzrt.hu 

Vass György  
gazdasági igazgató 

A Gazdasági Igazgatóság a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozó szervezeti egység. 
A Gazdasági Igazgatóságot a Gazdasági Igazgató vezeti. A Gazdasági Igazgató felelős a 
Társaság pénzügyileg megbízható és pénzügyi/számviteli/gazdálkodási jogszabályoknak 
megfelelő működése biztosításáért, a pénzügyi/számviteli/gazdálkodási jogszabályi 
keretek betartásáért, valamint a Társaság tevékenységeihez kapcsolódó feladatok 

06-1-617-4087 iroda@sipzrt.hu 

                                                           
1 A pozíció jelenleg betöltetlen, a munkakörhöz kapcsolódó feladatokat a Vezérigazgató látja el. 



végrehajtása során azok pénzügyi megfelelőségéért, a Társaság munkavállalóinak munkája 
pénzügyi/számviteli/gazdálkodás szakmai támogatásáért, a Társaság szervezeti 
egységeinek működése során felmerült pénzügyi/számviteli/gazdálkodási kérdések 
vizsgálatáért, a megfelelő pénzügyi/számviteli/gazdálkodási álláspont kialakításáért. A 
Gazdasági Igazgató feladatait részletesen a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 
tartalmazza. 

Szamosköziné Csefó Kinga 
operatív igazgató 

Az Operatív Igazgatóság a Vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik. Az Operatív 
Igazgatóság feladata a Társaság működésének operatív irányítása és felügyelete; a 
Vezérigazgató operatív feladatainak támogatása, a Társaság feladatai végrehajtásának 
felügyelete, kapcsolattartás a Vezérigazgató képviseletében, illetve a Vezérigazgatói 
Titkárság vezetése. Az Operatív Igazgató feladatait részletesen a Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzata tartalmazza. 

06-1-617-4087 iroda@sipzrt.hu 

 

Budapest, 2021. október 19. 


