
7. számú melléklet 

 

Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, mint az elismert vállalatcsoport 

 

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZATA 

 

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 
2009. évi CXXII. tv-ben (továbbiakban: Törvény) előírt kötelezettségek teljesítése, 
végrehajtása érdekében, az alábbiak szerint: 

 
I.A szabályzat célja és hatálya 

 

1. A szabályzat célja 

 

A szabályzat célja, hogy a Törvényben foglalt kötelezettség teljesítéseként és 
végrehajtásaként szabályozza a Váci Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal, 
valamint annak tagvállalataival foglalkoztatási viszonyban álló és a Törvény személyi hatálya 
alá vont alkalmazottak, tisztségviselők javadalmazására vonatkozó elveket, előírásokat, 
korlátokat. 

 

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed: 

 

1. a Társaságok első számú vezetőire (függetlenül attól, hogy tevékenységét megbízási 
jogviszony vagy munkaviszony keretében látja el): 

2. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. (továbbiakban: Mt.) 188.§-a és a 
188/A.§-a szerint (legfőbb szerv által kijelölt) vezetőállású munkavállalónak minősülő 
alkalmazottra (a továbbiakban: vezetőállású munkavállalónak nevezve) 

3. a Társaság felügyelő bizottságának tagjaira és elnökére (a továbbiakban: 
tisztségviselőknek nevezve) 

 

 

 



 

3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed: 

 

• az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők javadalmazási elveinek 
szabályozására, a személyi alapbér maximális mértékére 

• az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők jogviszonyának 
megszüntetése esetén járó juttatásokra, 

• az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők prémiumfizetési 
feltételeire, 

• az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők költségtérítésének 
szabályozására, 

 

 

II. Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők vonatkozó 
javadalmazási elvek és szabályok 

1. Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők javadalmazása, személyi 
alapbére 

Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők havi díjazása, személyi alapbére 
nem haladhatja meg a 2009.- évi CXXII. tv. 5§ (1) bekezdése szerinti, legfeljebb a Magyar 
Nemzeti Banki elnöke tárgyévi összes keresete egytizenkettedének az egynegyedét. 

 

2. Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló és a tisztségviselők prémiuma 

 

A köztulajdonban álló gazdasági társaság vezető tisztségviselője (ügyvezetője) számára 
teljesítmény követelményt, valamint az ahhoz kapcsolódó teljesítménybért, vagy más juttatást 
csak a gazdasági társaság legfőbb szerve közgyűlése/képviselő-testület határozhat meg. A 
munkavállalók esetében pedig a munkáltatói jogokat gyakorló ügyvezető a felügyelő 
bizottság véleményével egyetértésben dönthet. 

 

Éves szinten, illetve időarányosan a prémium összege az éves személyi alapbér maximum 
30%-ban kerülhet megállapításra. 

 



 

1.3. Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló személyes tevékenységre irányuló szerződés 
(foglalkoztatási szerződés, munkaszerződés vagy megbízási szerződés) egyes feltételeinek 
meghatározása 

 

1.3.1. Az ügyvezető, vezetőállású munkavállaló foglalkoztatási szerződés a felek 
megállapodását feltételezve határozatlan vagy határozott időre jön létre. 

 

1.3.2. A munkaszerződés alapján az ügyvezető és vezetőállású munkavállaló részére a 
munkaviszony megszüntetése esetén járó juttatások az Mt. általános szabályai szerinti 
alkalmazandók. 

 

 
1.3.3. Végkielégítés 

 

Az ügyvezetőre, és a vezetőállású munkavállalóra - határozatlan időtartamú munkaviszony 
megszűnése esetén - a végkielégítés tekintetében az Mt. előírásait kell alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy az ügyvezető nem jogosult végkielégítésre, ha a munkáltató rendes 
felmondásának indoka - ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot - a munkavállaló 
képességeivel vagy munkaviszonyával kapcsolatos magatartásával összefügg. 

 

A 2009. évi CXXII. 6. § (3) bekezdésének megfelelően a felügyelő bizottság elnökének és 

tagjainak e jogviszonyára tekintettel a megbízás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható. 

 

1.4. Kiterjesztő rendelkezések 

 

1.41. 
Ha az ügyvezető a személyes tevékenységre irányuló jogviszonyát megbízási szerződés 
alapján látja el, úgy a jelen szabályzatban az ügyvezető munkaszerződésre vonatkozó 
előírások megfelelően alkalmazandók a vele kötendő megbízási szerződésre azzal, hogy a 
személyi alapbéren a havi megbízási díjat, prémiumon prémiumdíjat kell érteni, az 
átlagkereset az Mt. előírásainak megfelelő alkalmazásával a havi megbízási díj (személyi 
alapbér) és a prémiumdíj alapján képzendő. 



 

1.4.2. A jelen pontban (II.1.) és alpontjaiban foglalt rendelkezések értelemszerűen és 
megfelelően alkalmazandók az Mt. 188.§ (1) bek-e és a 188/A.§ (1) bek-e szerint vezetőállású 
munkavállalóknak minősülő alkalmazottak tekintetében azzal, hogy az ő vonatkozásukban a 
munkáltatói jogokat (ideértve a prémium kitűzésével, megállapításával és kifizetésével 
kapcsolatos jogokat) a jelen javadalmazási szabályzat keretei között a Társaság ügyvezetője 
gyakorolja a felügyelő bizottság véleményével egyetértésben. 

 

III. Egyéb rendelkezések 

 
A hatásköre szerint eljáró társasági legfőbb szerv vagy munkáltató kötelezettsége, hogy a 
javadalmazási szabályzat közlését követően a szabályzat személyi hatálya alá vont 
érdekeltekkel kötött foglalkoztatási megállapodások a szabályzatnak megfelelő tartalommal, 
azzal nem ellentétesen kerüljenek megkötésre. 

 
A megbízó vagy munkáltatóként eljáró személynek vagy szervezetnek a szabályzat 
hatályosulása előtt elfogadott foglalkoztatási szerződések esetleges jövőbeni módosításakor 
törekedniük kell, hogy a módosított foglalkoztatási szerződés rendelkezései a javadalmazási 
szabályzat előírásaihoz megfeleljenek. 

 
 


