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ALAPÍTÓI HATÁR0ZAT

Az MNv Zrt., a

Szegedi SZEFO ZÍt. (Székhely: 6724 Szeged, Tavasz

u.

2;

cégsegyzékszâma: 06 10 000122 (a továbbiakban: Társaság) alapítói hatáskörében e|járva, az

állami vagyorľól szőIő 2007. évi CVI. törvény 20. Ş(4) bekezdés d.) pontja, a Polgári
Torvénykönyvről szőIő 2013. évi V' töľvény 3:109. Ş(4) bekezdése, továbbá a
koztulajdonban állő gazdasźtgi táľsaságok takaľékosabb miiködéséről szóló 2009' évi CXXII.
torvény (a továbbiakban: Takarékos törvény) 5. Ş(3) bekezdése' valamint Alapszabźiyâban
foglaltakalapjánazalźlbbihatćrozatothozza:

1.)

Az MNV Zrt. elfogadja a Szegedi SZEFO Zrt. (Szé|<hely: 6724 Szeged' Tavasz u' 2.;
cégsegyzéksztĺma:06 10 000122 (a tovóbbiakban: Társasóg) Javadalmazźsi Szabćtlyzatź"/-,
amely jelen határozat mellékletét képezi. Ezzel egyidejűleg a Táľsaság korábban elfogadott
J

av adalmazás

i

S

zab ál

y

zatźft hatźlyo n

kívül hely ezi.

2.) Az MNV

Zrt. fe|kéti a Táľsaséĺgigyvezetését,hogy a Javadalmaztsi Szabéiyzat
cégbírósági letétbe helyezéséľola köztulajdonban âIIő gazdasági társaságok takarékosabb
működésérol szóló 2009. évi CXXII. tcirvény 5. l (3) bekezdése alapjân az e|fogadásától
szźtmított30 napon belül gondoskodjon.

Felelős:

Határidő:

a Társaság ügyvezetése

az A\apitőiHatározat kiadását követő 30 napon belĹil

3.)

Az MNV Zrt. felkéń a Társaság ügyvezetését, hogy gondoskodjon a Társaság
tobbségi tulajdonában źilő gazdasági társaságok esetében is a Javadalmazźsi SzabźllyzaÍban
fo

glaltak érvényesítéséro1.

Felelős: a Társaság
Hatĺíľidő:azonnal
4.) Az MNV

tigyvezetése

Zrt. feIhívja a Táľsaság igyvezetését, hogy további intézkedésig mind

a

Társaságnál' mind annak tobbségi tulajdonában tĺIIő gazdasági târsasźlgok vonatkoztsâban az
Mt. 208.l (1) és (Ż) bekezdése hatalya aIá brtoző munkavállalók esetében alapbéľ
módosításra, illetve teţ esítmény ösztonzo kitűzésérenem keľülhet sor.
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I2I12016. (II.25.) Alapítói hatźlrozat l. szźĺmumelléklete

az

ź:J|am többségi

J av adalmazási Mintasz abtiy zat
befolyása alatt álló gazdastĺgi társaságok vezető állású munkavállalóinak

(Mt.208.

Ş)és

tisztségviseloinek j ava ďalmazási rendszeréről
I.

A szabtiyzat

céIja éshatâlya

A

köZtulajdonban al|ő gazdasági társaságok takarékosabb műkĺldésérőlszóló 2009. évi
törvény (továbbiakban Takarékos törvény) 5. $ (3) bekezdésének felhatalmazźsa
a|apjan a Takarékos törvény 1. l b.) pontja szerinti állami tcibbségi befolyás alatt t/llő Szegedi
SZEFO Zrt. (a továbbiakban: Társaság) legfőbb SZerVe - a többségi állami tulajdonú
gazdasági társaságok vezetó állású munkavállalói javadalmazâsi rendszerének megújításëről
szóló 166012015. (IX. 15.) Korm. hatfuozat (továbbiakban: Korm. hatttrozat) rendelkezéseit is
figyelembe véve - az alź.ŕbiJavadalmazźĺsíSzabćůyzatot alkotja.

CXXil.

1.

1.

Fogalom meghatározások

AJavadalmazźsiSzabźiyzatalkalmazâsaszempontiából:

Aktív állomány:

a Javadalmazźsi Szabźtlyzathatźiybalépésekor
és aŹ' kcjvetően a Társaságnál
munkaviszonyban tilő a munka tcirvénykĺinyvéről szőIő 2012. évi I' törvény (a továbbiakban:
Mt.) 208. l (1)-(2) munkavállalója.
Nem tartozlkazaktív állományban lévő munkavállalók kozé az:
. aki felmondási iđejéttolti,

.

o

akit munkaviszonya megszűnésével ĺisszefiiggésben a munkáltató felmentett a
munkavégzési kĺjtelezettség alól,

akinél a távollét időtartama (szülési szabadság, ťtzetésnélküli szabadság,
munkavégzés alóli mentesítés)a 30 napot meghaladja, vagy aki a távollét
idotartama alatt, munkâltatő általi kifizetésben (díjazasban) nem részestil.

A fentiekben meghatározottiđőtartamok nem számítanak bele

az éľtékelési
időszakba' azaz az
értékelésiidőszak csökken a távollét tartamźna| és ennek megfelelően időarányosan csĺikken a
juttatás osszege is.

Első számú vęzető; az}ĺ4t.208. l (1) bekezdése szerint munkaviszonyban áIlo _ munkáltató

vezetojének minősülő

-

vezeto állású munkavállaló.

Legfőbb Szerv: egyszemélyes társaság esetében az A|apítő.
Létesítookirat: a Társaság Alapító okirata
Teţesítményösztonzo: teljesítménykövetelmény, valamint aţlhoz kapcsolódó teljesítménybér
vagy egyéb juttatás (kÍ.ilĺinösen, de nem kiztrolagosan prémium).

Tisaségviselő: a vezető tisztségviselők, a Felügyelőbizottság elnöke és tagiai.

Yezető tisztségviselő (a Javadalmazâsi SzabáIyzat alka|mazásában) a Polgári
Törvénykönyvrol szőlő 2013. évi V' törvény (továbbiakban: Ptk.) 3:II2. Ş(1) bekezdése
szerinti jogállású, a Társaság létesítő okiratában rögzített személy ( ügywezető).

az alábbiak: munkaviszony létesítése'megszüntetése'
munkaszerződés módosítása, javadalmazźs megállapítása, ideértve a teţesítményösztönzok
kitűzését' a végkielégítést
és a teljesítménykcivetelmény meghatározásźĺ is.
Alapveto munkáltatói jogkorök

1'2.

A

Javadalm azási Szab âIyzat szemé|yi hataly a kiterj

ed

:

a) a Javadalmazćsi Szabźiyzat hatálybalépésekor és azt kovetően a

b)

c)

d)

Társaságnál aktív
állományban lévó az Mt. 208. Ş(1) bekezdése szerinti munkavállalókĺa: a munkáltató
első számú vezetőjére, valamint a kcjzvetlen irányítása alatt álló és - részben vagy
egészb en - hel yettesítés ére j o go sított más munkav âllalolç a,
a Javadalmazćsi Szabźiyzat hatálybalépésekor és azt követően a Társaságnál aktív
állományban lévó az Mt. 208. Ş(2) bekezdése szerinti munkavállalókĺa: a munkáltató
műkĺidéseszempontjából kiemelkedő jelentőségű vagy fokozottan bizalmi jellegű
munkakört tölt be és alapbére eléri a kĺjtelező legkisebb munkabér hétszeresét,
a Felügyelőbizottság tagsafua és elnĺikére
a Társaságnak a Ptk. 3:112.Ş(1) bekezdése szerinti jogállású vezető tisztségviselőjére.

A

1.3.

a)

J

av ad alm

azâsĺ S zab źllyzat tár gý hatźůya kit

erj ed

:

208. $-a szerinti munkavállalók, a vezętíĺtisztségviselők és a feltigyelő
gi t ago k j av adalmazási elv einek sz ab tiy o zás âr a,
a jogviszony megszüntetése esetén járó juttatásokra,
azľl4t.208.Ş-aszerinti munkavállalók teljesítményösztonző fizetési feltételeire,
az Mt. 2 0 8 . Ş- a sz erinti munkaváll alók költsé gtérítésénekszab źiy ozástĺr a,
az};4t.208.Ş-a szerinti munkavállalók béren kívüli és egyéb juttatási feltételeire
az }ĺ4t. 228.Ş-a, illetve a 207.Ş (3)-(4) bekezdése alap1źn kötött versenýilalmi
megállapodásokra.

az

}i4.t.

b i z o tt s á

b)
c)

d)
e)

Đ

1.4'

A

Takarékos törvény

Az

źllam nevében tulajdonosi jogkoľt gyakorló fenntartja az ellenórzési jogot jelen
i S zab ál y zatb an fo g l altak b etartás iĺnak e l l enő rzé sére.

5. Ş(4)

bekezdése a|apjáĺ a lavaďalmazâsi Szabźúyzat

rendelkezéseitől érvényeseneltérni nem lehet.

7.5.
J av

adalmazás

II.

Az Mt. 208. Ş-aszerinti munkavállalókľa vonatkoző javadalmazźsi elvek és szabályok
Ha a jogszabályok és a Tarsaság mrĺködésének jellege ezt alźtźlmasztja, a Társaság részéről az
ügyvezetést ellátó vezető tisztségviselokkel elsősorban munkaviszoný kell létesíteni.
Jelen szabályzat hatá|ya a|â tartozó munkavállalók a II. fejezetbe Ártozo juttatásokon kívül
egyéb bér jellegű juttatásra (p1. bérpótlékok) nem jogosultak.
2.7.

Az Mt. 208.

Ş-aszerinti munkavállalók alapbére

.J

Az Mt. 208. $-a hatáIya a|á' Ártoző munkavállalók alapbérénekmegállapításakor az tů|am
nevében tulajdonosi jogokat gyakorló által évente meghatározott tervezési/keresetfejlesztési
irányelveket kell f,rgyelembe Vennl.
2.I.I.

A

munkáltató elso szźtmu vezetőjének alapbéréta Társaság legfőbb SZerVe ktilön

hatar ozatban állapítj a m eg.

A munkáltató első

szâmu vezeto helyettesének és Mt. 208. Ş(2) bekezdés hatálya alźl
tartozó munkavállalók alapbéréta munkáltatói jogokat gyakorló személy vagy testĹilet
tilapitja meg oly módon, hogy az nem lehet magasabb a munkáltató elso számú vezetőjének
alapbérénél'
2.1.2.

2.2' Az Mt. 208. Ş-aszerinti munkavállalók éves teljesítményosztĺinzése

2'2.I. Pozitív adőzott eredményű gazdasźęi Társaságok vezetó állású munkavállalói részére
telj e sítmény o sztonző fizethető

.

2.2.Ż. AzMt' 208. Ş(1) bekezdése szerinti első számú vezetó szźmára teţesítményosztoĺzőta
Társaság legfőbb Szerve állapíthat meg.

2'2.3. Az }ĺ1t. 208. Ş(1) bekezdése szerinti első szźlmu vezető helyettese és Mt. 208. Ş(2)
bekezdése hattiya alâtatoző munkavállalok szźmźtraa munkáltatói jogokat gyakorló személy
vagy testĺilet rendelkezhet teţesítményösztönző kitíizésérőlaz }i4t. 207 ' Ş(5) bekezdésében
fo glalt f elhata|mazás al apj án.

2.2.4. Az }idt. Ż08. Ş-aszerinti munkavállalók teljesítményosztonzojének kitűzéséről,a
feladatok teţesítésénekértékelésérő1'kifizetéséľől(beleérve az előleget is) a döntést
mege|őzoen ki kell kérni a Felügyelőbizottsźry véleményétkivéve, ha az előleg kiťrzetéséľől
való dĺjntésa FelügyelobizoÍtság saját hatáskore.
2.2.5. Teljesítményösztcĺnzők kitűzése esetén a kituzheto teljesítményosztonző összegének
50Yo-a a târgyévi üzleti terv elfogadása során megfogalmazott gazdasźĺgímutatók
túlteljesítéséhez,a másik 50%o-a pedig aZ értékelésiidőszak szakmai ťeladatainak
teţ esítéséhezkcithető.

2.2.6. Teţesítményosztoĺzőfeladatként az uzletí terv elfogadása során megfogalmazott
gazdasági mutatók tulteljesítésemellett csak olyan feltétel hatźtrozhatő meg, amel5mek
teljesítésea munkakĺjr elvárható szakértelemmel és gondossággal valő ellźtźlsántúlmutató,
obj ektíven me gţatźro zható teţ e sítm éný takar

2.Ż.7.

.

A teţesítményosztonző mértékeaz alábbiak szerint állapítható meg:
Iĺ4t. 208. s (l) bekezdése szerint munkaviszonyban álló elso szâmu vezető (pl:
ügyvezető) részéreaz éves alapbér legfeţebb l)%o-źĺbanmegţtatfuozott

a) az

teţ esítményösztĺĺnzokerülhet kitűzésre.

b) az Mt. 208. $ (1) bekezdése szerinti munkaviszonyban álló első szźlmu vezeto

közvetlen irányítása alatt âlľrő és részben vagy egészben helyettesítésérejogosított más
munkavállalók (pl. ügyvezető igazgatő-helyettes, igazgatő, főigazgatő) tészéteaz éves
alapbér legfeljebb l}%o-á'banmegllattrozott teljesítményosztonző kerülhet kitűzésre.

c)

az Mt. 208. ş (2) bekezdése szerinti munkavállalók részéreaz éves alapbér legfeljebb
kerülhet kitűzésre.

21%o-aban me ghattr ozott teţ esítményösztönző

4

jt,

2.2.8.

A

konkĺétteljesítményosztőnző feladatokat

a

kitűzésérejogosult évente, külön

hatźro zatb an ál l apí thatj a m e g.

2.2.9. Az Mt. 208. Ş-aszerinti munkavállalóknál akituzés során az adotÎév üzletpolitikai és
gazďasâgi célkitúzéseinekeredményes megvalósítása céljából a hatékony működést elősegíto
teţ esítmény osztonző követelményeket (feladatokat) kell megllatârozni.

A

teţesítményosztoĺzoösszegének megţtatároztĺsźĺraés az eL'lhez kapcsolódó
teţesítménykövetelmények kitűzéséteaz adott évi üzleti terv elfogadásával egyidejűleg,
2.2'10.

kivételesen indokolt esetben aztkövetóen kerülhet soľ.

2.2.rr A kitűzés tartalmazza
a) a teţ esítmény osńönző

ţ e s ítménykö vete lm ényeket (te ţ e s ítendo fe l adatok at) a ho zztĄuk tarto ző aftnny al,

b) a

te

c)

teţesítésidoponţát,

a

méľtékét,

d) az előleg kifizetéséneklehető ségét,
e)

a

kiértékelésrőlés a kifizetésről dönteni jogosult személyt vagy szervet.

2.2.12' Előleg ťlzethető a félévesszámviteli zźlrás alapján, amennyiben az eloirt feltételek
teljesüléséľea gazdasági mutatók év közben történő alakulásából következtetni lehet és a
kitűzott feladatok időaľĺínyosan teţesültek. Az előleg összege legfeţebb a kitűzĺjtt éves
teljesítményosztonző 50oÁ-a lehet. Amennyiben a gazdastryi év végéreaz e|í|írtfeltételek nem
telj esülnek , a mtlr kifizetett előleget vissza kell fizetni , vagy az előleg összege - visszafizetés
hitny źlb an - az };4t. 1 6 1 . Ş-ának (2) bekezđésealapj án érvényesíthető.
2.2.13. Az elhá,ríthatat|an külső kĺirülmények (természeti csapások, piaci katasztrófák) és
egyéb indokolt esetek miatt teljesítményösztönző kiesésének korrekciójára kertilhet sor.

2.2.14. A szabâ|yozási környezetben az év során bekcjvetkező jelentős változások
figyelembevételéľől' a teljesítménykövetelmények kiértékelésénél
a jogosult egyedileg
hatźlroz.

2.2.15' Abban az esetben, ha a legfőbb szerv év kĺjzben azĺjzIeti terv módositástrőI dönt, és
az érinti az iJ,zl^ett tervhez kötott feladatot, illetve a kifizetés egyéb feltétęleit, az ilz|eti terv
módosítása automatikusan - a teţesítméĺyosztonzőkitűzés külön módosítása nélkül _
módosítja a kitűzésben szereplő, üzleti terv teljesítéséhezkötött gazdasźĺgimutatókat, illetve
feltételt. Eń. aténý a feladatok kiértékelésénél
figyelembe kell venni.
2.2.16. A teţesítményösztonző összegét akituzott teţesítménykövetelmények ľészteţesítése
esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója dĺjntésealapján a teţesítésnekmegfelelo arányban
lehet megállapítani.

2.2.17. A teljesítménykiivetelményekteţesítésénekkiértékeléseaz iz|eti évęt lezárő
beszámoló elfogadásával egyidejtĺleg vagy attól szźlmított30 napon beltil tĺirténik.A
teţesítményosztonző kifizetésével kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlója intézkedik.
Amennyiben a Társasagnál bármilyen tulajdonosi' bírósági vagy más hatósági eljárás van
folyamatban az NIt. 208. Ş-aszerinti munkavállalók jogviszonyának fennállása alatt kifejtett
tevékenységévelösszefüggésben, a teljesítménykövetelmény teljesítésénekkiétékelése,
illetvę annak kifizętése az eljárás |ezźlrtsáig felfiiggesahető' Ebben az esetben a
5

,-i

'ĺĹĺ

teţesítménykövetelmény teţesítésénekkiértékelésére
az eljárás |eztĺrźsźú
követoen kertil sor.
Ha az eljárás eredményeképpen az Mt. 208' Ş-aszerinti munkavállalók felelossége
megallapítźlsrakerĹil, az az e|jtrás lęzźĺrźsátkövetően teţesítményosztönző kifizetését kizárő
tényezőnek minősül.
2.2.18. Teţesítményosztonző kifizetésétkĺztrő tényezőként szükséges figyelembe venni:

a) az iůzleti tervben megllatźtrozott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg

(számviteli

bérkĺiltség)- növekedési méĺtéktullépését,

b)

ha a Társaságnak lejáľt koztartozása (adő, TB, vám, stb.) á1l feĺlrl azuzleti év végén,

c) ha az Mt.

208.Ş-a szerinti munkavállalók munkaviszonya a munkáltatő részérő|
azonnali hatályu felmondással kenil megszüntetésre, vagy ha az Mt' 208.Ş-aszerinti
munkavállaló a munkaviszonyát j ogellenesen szünteti meg,

d) jogszabál1'ban va1y a létesítő okiratban rogzitett döntési hatáskörök

megsértését,

e)

ha a Társaság târgyévi beszámolőjttnak fiiggetlen könywizsgálói jelentése a Társaság
ügyvezetésének intézkedési,döntési hatáskörébe tartoző ok miatt korlćltoző, elutasító
konywizsgálói záradékot tartalmaz, vagy a zfuadék megadásának elutasítását
tartalmazza,

Đ

ha a Társast:'gtźrgyévigazdtůkodâsa veszteséges.

2.2.19. Teţesítményosztonzőt csökkentő

tényezőként szükséges figyelembe venni

a) jogszabâly alapjân, vagy az MNV Zrt. felé ferrnálló és az MNV Zrt. altal előírt
ađatszolgźitatásikötelezettség nem' vagy nem az előírt formában és tartalommal,

illetve nem határidőre tĺjrténő teţesítésétakirlzethető teţesítményösztonző Ż\o/o-źlnak

mértékéig,

b)

ha a Társaság az MNV Zrt. źůtalrlfelkérésellenére nem VeSZ részt az MNV Zrt. źLlrtal
kezdeményezett és ťĺnatszirozottközos beszerzési tenderen és az eredményes
tendereztetési eţárást kĺivetően, a nevezet szolgźitattlst l tĺrut a tendeľen elért źLmźLl
magasabb értékenszerzi be. Ez esetben a kifizethető teljesítményösztönző összegét
tenderenként 10%-kal csökkenteni kell, kivéve, Íla aTćrsaságra ftźlnyadő jogszabźúyi
rendelkezések' a Társaság létesíto okirata vagy a Társaság szeruodéses kötelezettségei
nem tették lehetővé abeszerzési tenderen való részvételt,

c) a munkáltatói jog gyakorlójának dĺjntésealapjân a tulajdonosi elvárásoknak nem
megfelelo munkavégzést' mely bekövetkezése esetén a kifizetheto
te

ţ e sítmény o sztonző

ö s

sze ge le

gfeţ ebb

1,

5%o

-kal c sökkenthető,

d)

a peres' nem peres és más hatósági eţárásokkal összefüggésben a jogszabâlyban előírt
hataridok elmulasztását (így külĺjnĺisen,de nem kizárólagosan a cégelj fuźsban előírt
határidők be nem tartása, peres nem peres vagy más hatósági eţárásokban jogorvoslati
határidők elmulasztása),

e)

azalapitőihatátozatokbóleľedő kötelezettségek vagy határidők elmulasztása,

Đ

az uzletĺ terv és a beszámoló MNV Zrt. á|tal előírt hatáľidőľe és e|őítt tartalommal
történő beküldésének elmulas ztâsa.
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A

d), e), f) pontok esetén a kifizetheto teţesítményosztonző mértékeesetenként legalább

1O%-kal csökkentheto.

Ha a kitűzésben meghatátozott egy-egy, a tźĺrsasâg szempontjából kiemelt fontosságú,
jellemző és jelentos mutató (pl. eladósođottsági mutató, tokemegtérĹilésimutató, stb.) és
annak optimális értékenem teljesül, akkoľ a kifizethető éves prémium összege l\o/o-kal
csokkenthető.

2.2.20. Az a) és b) pontokban megllatźtrozott körĹilmények megvalósulása vagy hiźĺnya
bizonyítâsa érdekébena Társaság kciteles megfelelő, elkülönített nyilvántaľtást vezetni és azt
a teţesítménykövetelmények kiéľtékelésébenkozreműkĺjdők részéreigény szerint

hozzáférhetővé tenni.

2.2.2I. A teljesítményösztönző kitűzésére jogosult további, teţesítményösztonző kifizetését
kizźrő és csokkentő tényezőket állapíthat meg aZ egyéni kitűzések során.
2.2.22. Az Mt. 2o8. Ş-aszerinti munkavállalók munkaviszonyának évközben töľténő
megszúnése esetén a teljesítményosztönző időarányos része számolható el a Társaság
számviteli tcirvény szerinti tźtgyévibeszámolójának elfogadásával egyidejűleg vagy az azt
követő 30 napon belül.
2.2'23. Kivételesen indokolt esetben, amennyiben a feladat jellege és az elvégzett teljesítmény
ań. |ehętővé teszl, a teljesítméĺyosztoĺzőkiértékeléséľőlés kifizetésérol dĺjnteni jogosult
mérlegelési jogkörében a szakmai feladathoz kötött teţesítményosztonzó egészénekvagy
megţatźtrozott részénekelszámolását a munkaviszonynak a felek közös megegyezésével
torténő megsztintetésekor is j óváhagyhatj a.
2.3. Egyéb juttatások

2.3.1'

Az Mt.

208.Ş-aszerinti munkavállalók munkaszerzodésének állandó (standaľd)

részeként jogosult:

a) hivatalos kiküldetés esetén első osztályú közlekedési eszkĺjz és szállás igénybevételére
azza\, hogy ľepülőgéppel történő utazás esetén Európán belüli utazásĺźůturista
osztâlyu ľeptilőjegy igénybevételéreés azutazássalkapcsolatos biztosításokľa,

b) kizfuőlag

a hatályos SZJA törvény 70. ş (1) bekezdés a) pontjában foglaltak szerinti
megltatátrozott hivatali , ĺjzleti utazâshoz kapcsolódó szolgźitatźls(ok)ra,

c)
2.3.2.

munkakĺjrévelo ssz efiiggésb en mobiltelefo n haszĺâIatttr a.

Az első szćtmuvęzetó munkaszerződésének állandó (standard) részeként jogosult lehet:

a) a konkľétmunkaszerződésben foglaltak alapjan mind hivatali

tevékenysége, mind

pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt' Iizingelt vagy
egyéb jogcímen az izemę|tętésbe keľült egy darab kozép- vagy felső-középkategóriás
személygépkocsit hasmálni a Társaság belső gépkocsi-használati szabźúyzatźĺnakés a
hatályos adójogszabályoknak megfelelően,

b) vagy saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is' utóbbi

esetben a
jogszabëlyok
jogosult
vonatkozó
rendelkezései szerinti térítésre
a munkáltatő tital
megţlatźrozott kmłró mértékben.
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2.3.3. Az első szâmtlvezető részérebeszęrzendő, és a Társaságok tulajdonábava1y birtokába
kerĹilő, valamint az egyéb személyi használatú személygépkocsiktekintetében legfeţebb
közép- vagy felső-középkategóriás személygépkocsikkerülhetnek beszerzésre azza\, hogy
kĺizépkategóriájú személygépkocsi beszetzése esetén a bekerĹilési érték- a gépkocsi teljes
felszereltségét f,rgyelembe véve - legfeţebb 6 MFt, felső-középkategóriájú személygépkocsi
beszerzése esetén legfeţebb 8 MFt lehet.

2.3.4. Bérlet, Iizng és egyéb jogcím esetén a szerződéses értékmeghatározásáĺak alapjául
szolgtĺlő, a gépkocsi felszeľeltségénekmegfelelő vételár nem haladhatja meg
középkategőriâjű személygépkocsi esetén a 6 MFt-ot, felső-középkategóriájú
személygépkocsi esetén a 8 MFt-ot és gépkocsi típusonkéntaz MNV Zrt. źL|ta|megţatźtrozott
referencia értékęket. A Táľsaságnak gépjáľmű beszerzései során törekednie kell a
környezetvédelmi és költségtakarékossági szempontok érvényesítésére.

2.3.5. Abban az esetben, ha az első számú vezető saját tulajdonú gépkocsţa hasznźiatára
részesiil költségtérítésben,a munkaszerződés megkötéséről rendelkező hatćtrozatĺak _ az
egyéb munkaszerzodési feltételek felsorolása mellett _ tartaLmazĺia ke|| a költségtérítésben
rész esí tett gépko csi -h asznźůatmaximális km/hó mértékéti s.
2.3.6 Az elso szĺímúvezetőn kívĹili egyéb az }i4t. 208. Şhatźiya a|źĺÁrtoző munkavállaló a
munkáltatói joggyakorló dontése szerint jogosult lehet

a) a konkľétmunkaszerződésben foglaltak

alapján mind hivatali tevékenysége, mind
pedig személyes céljaira a Társaság tulajdonában lévő vagy bérelt, Iíziĺgeltvagy
egyéb jogcímen az izemeltetésbe került egy darab kozép- vagy felso-középkategóriás
személygépkocsit hasmálni a Társaság belso gépkocsi-hasznćiati szabźĺlyzatttnakés a
hatályos adój ogszabályoknak megfelelően,

b) vagy

saját tulajdonú gépkocsiját használni hivatalos célokra is, utóbbi esetben a
vonatkozó jogszabályok rendelkezései szeinti térítésrejogosult a munkáltatő á'|tal
megţatâr ozott km/hó mértékben.

Egyebekben a személygépkocsi hasznâ|atra azMt.208. s (l) bekezdés hatálya alá tartozó elso
szźĺmuvezetóre vonatkozó szabáIyokat - a személygépkocsi értéketekintetében az II. 2.3.3.
ésII.2.3.4. pontban rögzitett éĺtékeket,mint maximális keretęket - kell a|kalmazĺi.
2.4. Béren kíVüli juttatások, egyéb elemek

Az Mt. 208.Ş-a szerinti munkavállaló a nem vezető munkavállalők szttmźtra biztosított
méľtékbenjogosult, a hatályos SZJA ttirvény szerint meghatározott béren kíVüli, valamint
béren kíVüli juttatásnak nem minősülo juttatásokľa.

I

III.

Munkaszerződés munkafeltételei

3.1.

AzMt.208.Ş-a szerinti munkavállalók munkaszerzódési feltételeinek meghatározása

3.1.1. Az Mt. 208.Ş-aszerinti munkavállalók munkaviszonyának létesítése,munkáltatói
jogkör gyakorlása.

A

legfőbb Szerv kizárólagos hatáskorébe tartozik az alapvető munkáltatói jogköľök
gyakorlása a Társaságnak az Mt. 208. Ş(1) bekezdése szerinti első számú vezetóje felett,

kivéve, ha jogszabâly _ és amennýben az eltéréstjogszabźiy megengedi - a Társaság Létesítő
okirata vagy a Taľsaság legfobb szeľvének határozata ettől eltérően rendelkezik.

Azli4.t.208.Ş (2) bekezdése hatálya alâtartoző munkavállalók felett az alapvető munkáltatói
jogköľöket avezető tisztségviselő, vagy a Társaság első számú vezetője gyakorolhatja.
Amennyiben a Társaságnál Ügydĺintő Felügyelőbizottság megválasńásźrakertil sor, a létesítő
okiľat a vezető tisztségviselő hattnozatât az Ügydöntő Felügyelőbizottság előzetes
jóváhagyásához kötheti az alapvető munkáltatói jogok gyakorlásttrőI az Mt. 208. l (1)
bekezdése szerinti első szttmu vezeto helyettese felett, ideértve a részükľe tĺjrténő
teljesítménykövetelmény és az allhoz kapcsolódó juttatások (teljesítménybérvagy más
j uttatások) me gţatttr ozâsât.

3.2. A

munkaszerzodés a|apjźtn az Mt. 208.Ş-aszerinti munkavállalók részérea
munkaviszony megszüntetése esetén j áró juttatások'

3.2.Í. Felmondási idő
Ahatârozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetése esetén azMt.208.
a szerinti munkavállalókľa a felmondási ido tekintetében azlli4t. előíľásait kell alkalmazni.

l-

3.2.2. Végkielégítés

Az

l|l4t' 208. Ş-aszerinti munkavállalókľa a végkielégítés
tekintetében az Mt. előírásait kell
alkalmazni.

3.2.3. Határozottidőtartamú munkaviszony esetén azl|.1.t.208.Ş-a szerinti munkavállalókat
az Mt. általános szabźůyaiszerinti méľtékbenillethetik meg a járandóságok' ettől a
rendelkezéstől eltérni nem lehet.

3'2.4.

Az Mt. 208. Ş-aszerinti

J.J.

A kollektív szerzódés Mt. 208.

munkavállalók munkaviszonyának megszüntetésére

egyebekben az}ĺ4:t. eloírásait kell alkalmazni.

tilalma

Ş-aszerinti munkavállalókľa tĺjľténőkiterjesztésének

Az Mt. 209.l (1) - (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezésekre figyelemmel az

}ĺ4t. 208.Ş-a
szerinti munkavállalókľa a kollektív szerződés hatźiya nem teľjed ki. Ettől a rendelkezéstól
érvényeseneltérni nem lehet.

Az

}i4t. 208.Ş-a szerinti munkavállalók munkaszerződése nem tartalmazhat o|yan feltételt,
amely szerint az}iĺ.t.208.Ş-aszerinti munkavállalókat a ,,Kollektív Szerződés szerinti jóléti és
szociális juttatás'' illeti meg.
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IV.
Tisztsé gvi s elők dý aztĺsa
4.I . a Felügyelőb ĺzotÎságelnökének és tagj ainak díjazása
4.1.1. A Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak díjazástt - a Takarékos törvényben foglalt
maximális összegek figyelembe vételével- úgy kell megállapítani, hogy a dijazás mértéke
igazodjon a felelősség mértékéhez,igazodjon a Társaság gazdasági teţesítőképességéhez,
arányban álţon a tisztségviselo munkavégzésével,a Taľsaság a|tal foglalkoztatottak
|étszámtxal, valamint megfeleljen az adott tisztség társadalmi elismertségénekés a Társaság

gazdasâgi szfér ttb an

el fo gl

alt helyének.

4.1'2. E tiszteletdíjon kívĺila Felĺigyelőbizottság elnoke és tagsai az ĺgazolt, a
megbizatásźxal összefiiggésben felmerült költségeinek megtérítésénkíVül
más
j av

adalmazásra nem

jo

go sultak.

4.1.3' A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai részérea tisztségre vonatkozó jogviszonyának
megszüntetése esetén juttatás nem biztosítható.
4.1.4. A Felügyelőbizottság elnĺjke és tagjai esetében a Taĺsaságra irányađó átlagkeresetfejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő tiszteletdíj emelés hajtható végľe,
amennyiben erľől a kinevezésre jogosult legfőbb szerv dcjnt, figyelemmel a jogszabá|yi
korlátokľa.

4.I.5. A Társaságok végelszámolása esetén a vezető tisztségviselok, valamint

a

4.I.6' A felszámolás kezdő időpontjától a vezető tisztségviseloknek, továbbá

a

felügyelobizoÍtság tagjainak díjazásât feladataik és felelősségÍik a végelszámoló
kirendelésével t<irténő - csĺjkkentésemiatt arányosan mérsékelniindokolt.
felrigyelőbizottság tagjainak _ jogosultságuknak a felszámolási eljárás megindítása miatti

megszúnésével- dýazćs nem fizethető.
4

.2 IJ gyv ezeté si

fe

l

adatokat ellátó v ezető tisztsé gvi

se

Iő díj azása:

Amerľryiben a Társaság iigyvezetési feladatait ellátó vezető tisztségviselő polgári jogviszony
(megbízás) alapjan lźújael a feladatait, amegbíztlsi díjon kívĹil - az igazo|t, amegbízatâsával
összefüggésben felmeľült költségeinek megtérítésén
kívül _ egyéb juttatás nem illetheti meg.
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AzMt.207.

Ş(4) bekezdése és 228.Ş-ânak (Z)bekezdése alapján kötendő

megállapodások

versenýilalmi

Versenýilalmi megállapodást az

}ĺ4t. 208. $-a szerinti munkavállalóval az ź/llam nevében
jogokat
tulajdonosi
gyakorló hozztĄźtru|ttsával, legfeljebb egyéves tafiamra lehet megkötni.
Az tllam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló meghatározhatja azt a muri<akört, amelyre
vonatkozóan versenýilalmi megállapodás kcjtheto és további feltételeket írhat elő.

A versenýilalmi

megállapodás szerinti ellenértéka megtĺllapodás tartamtlra nem ha|adhatja

meg az azonos idĺĺszakra j źtrő távolléti díj ötven százalékźú.

VI.
ZźrőRendelkezés

A

Javadalmazźsi Szabá|yzat a Tĺírsaság legfőbb szerve által torténő elfogadásával lép
hatâlyba azza|, hogy rendelkezéseit 2016. janlćr 1. napjától kęll alkalmazni.

A

J

av adalm

azâsĺ S zab á"lyzat

v

issz avonási g érv énye s.

Budapest, 2016. február 25
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