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SZABALYZAT

a F6v6rosi Onkorm6nyzat kulturdlis 6s oktatdsi iigazatba tartoz6, egyszem6lyes tulajdonban lev6

gazdas6gi tiirsasSgai iigyvezet6inek, egy6b vezet6 6lt6sri munkavillal6inak, valamint

feliigyel6bizotts5gi tagjainak javadalmazdsd ra

A Budapest FSv6ros Kozgyfil6se a 2062/20L2.(X.3.) szdmil hatdrozatdval - eleget t6ve a

koztulajdonban ii116 gazdasdgi tdrsasSgok takar6kosabb mUktld6s616l szolo 2009, 6vi CXX|l. torvdny

(tovdbbiakban: Kt.) 5. 5 (3) bekezd6s6ben foglalt kotelezetts6g6nek - a gazdasdgi tdrsas6gokr6l sz616

2006. 6vi tV. torvdny 141, 5 (2) bekezd6s6nek j) pontjdban foglalt hat6skor6ben eljdrva az aliibbi

tartalommal alkotja meg a FSv6rosi 0nkormilnyzat kulturSlis ds oktat6si dgazatba tartoz6,

egyszemdlyes tulajdonban lev6 gazdasiigi t:irsas6gai 0gyvezet6inek, egy6b vezet6 6lldsti

munkaviillal6inak, valamint feltigyel6bizottsiigi tagjainak javadalmaz6sdra vonatkoz6 szabSlyzatdt (a

tov6bbiakban : Szabdlyzat) :

t.

A Szab6lYzat hat6lYa

(1) A Szabdlyzat szervi hatiilya a F6vdrosi Onkormdnyzat kulturdlis 6s oktatSsi dgazatba tartoz6,

egyszem6lyes tulajdonban lev6 gazdasilgi tiirsasdgaira (toviibbiakban: Tdrsasiig) terjed ki.

(2) A SzabSlyzat szemdlyi hat6lya kiterjed:
. az (1) bekezd6sben meghat6rozott gazdasdgi t5rsas6gok ugyvezet5ire (a

tovd bbiakba n : tigYvezet6),

o a munka torv6nykonyv6rril sz6l6 20L2. 6vi l. torv6ny (a tov6bbiakban: Mt.) 208. 5

(1) bekezd6s6ben meghat6rozott helyettes6re, a 208,5 (2) bekezddse hatdlya ald

es6 munkaviillal6ira (a toviibbiakban egyritt: egy6b vezet6 5llds0 munkavdllal6k),

valamint
. felrigyel6bizottsdgi tagjaira.

(3) A Szabiilyzat tdrgyi hatSlya kiterjed az (1) bekezd6sben meghatdrozott szervekn6l a (2)

bekezdfsben meghatdrozott szem6lyek javadalmazdsiira (ide6rtve az Sltaluk l6tesiteni kiv6nt toviSbbi

munkaviszonyt, illetve munkav6gz6sre iriinyul6 egy6b jogviszonyt is), valamint a r6sztikre biztositott

juttatiisok m6djdnak, m6rt6k6nek elveire, annak rendsze16re.

lt.

A vezet6 jogviszony6nak l6tesit6se, munkdltat6i jogkiir gyakorldsa

(1) Az egyszem6lyes tdrsasdg legf6bb szerv6nek torv6ny illtal hatiisk6r6be tartoz6 al6bbi jogait:

r a felrigyel5bizotts6g tagjainak megbizdsa, visszahivdsa 6s dijazds6nak megdllapitiisa,

o a Tdrsasdg tigyvezet6j6nek megbizdsa, visszahiviisa 6s dijaz6s6nak megdllapit5sa,

a F6v6rosi 6nkormdnyzat vagyondr6l, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorliisd16l sz6l6

22/20t2. (ttt.14.) F6v, Kgy. rendelet (tovdbbiakban: Vagyonrendelet) 56. 5 (2) bekezd6s6vel - az 5. sz.

mell6kletben felsorolt t6rsasdgok vonatkozds6ban - a f6polg6rmesterre dtruhdzta.

(2) Az rigyvezet6 f6szabitly szerint munkaviszonyban - ett6l eltdr6, egyedi dOnt6s eset6n, polg5ri jogi

megbiz6si jogviszonyban - 6ll, a munkaszerz6d6s kozte 6s a Tdrsasdg, mint munk6ltat6 kdzott az

irii nyad6 t:irsasdgi jogi szabiilyoziSs figyelem be v6tel6vel j6n l6tre.

心/蠍Ъ
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(3) Jelen SzabSlyzat hatiilya alii tartoz6 egy6b vezet6 6lliis0 munkav6llal6k eset6ben a munkSltat6i

jogkrirt az tigyvezet6 gyakorolja.

il1.

A feliigyel6bizottsiigi tagok javadalmazdsdnak elvei

(1) A felrleyel6bizottsdg tagjai tiszteletdijra jogosultak, amelynek osszeg6t a f6polg;irmester

hatdrozza meg. A felUgyel6bizottsdg eln6ke szdmdra - tobbletfeladataira tekintettel - magasabb

dijaziis dllapithat6 meg.

(2) A Kt. 5. 5 (2) bekezd6se alapj5n a k6ztulajdonban 6116 gazdas5gi tdrsas6g feli.igyel6bizottsdga

elnok6nek e jogviszonyiira tekintettel megiillapitott havi dijazdsa nem haladhatja meg a mindenkori

kotelezcj legkisebb munkabdr otszoros6t, illetve a fehigyel6bizottsdg tobbi tagja eset6ben a

mindenkori kdtelez6 legkisebb munkab6r hdromszoros6t. f dilazdson kfvtil a koztulajdonban dll6

gazdas6gi tdrsas:ig feltigyel6bizottsdgdnak tagja - az igazolt, a megbizat:isdval osszefOgg6sben

felmerult kolts6geinek megt6rit6s6n kivi.il - mds javadalmazdsra nem jogosult.

(3) A koztulajdonban dll6 gazdasiigi tdrsasiig felUgyel6bizotts:iga elnok6nek vagy mds tagjiinak e

jogviszonydra tekintettela megbiziis megszUndse eset6re juttatds nem biztosithat6. [Kt.5.5 (3)bek.]'

lv.

Az 0gyvezet6k, valamint az egy6b vezetd Slliis( munkav5llal6k szem6lyi alapb6re

(1) Az L pont (1) bekezd6s6ben meghat6rozott szervezetek tigyvezet6inek, valamint az egy6b vezetS

iilliisri munkavdllal6k (a tovilbbiakban egytitt: a munk6ltat6 vezet6i) tiirgy6v mdrcius 1-j6t6l a

kovetkez6 6v febru6r v6g6ig terjed6 id6szakra vonatkoz6 havi szem6lyi alapb6re, valamint megb[z6si

dfja nem haladhatja meg a Kozponti Statisztikai Hivatal Sltal hivatalosan kozz6tett, a tdrgy6vet

megel6z6 6vre vonatkoz6 nemzetgazdasdgi havi dtlagos brutt6 kereset tizszeres6t.

(2) Azl. pont (1) bekezd6s6ben meghatdrozott szervezetek vezet6i, valamint az egy6b vezet6 dlliistj

munkav:illal6k (a tovdbbiakban: vezet6k) munkdjdnak ellent6telez6s6ril alapvet6en a szem6lyi

alapb6r, illet6leg a megbizdsi dij szolg6l, amelynek m6rt6k6t erre tekintettel kell meghat6rozni -
figyelemmel a vezetd beosztds6ra, a beosztdsdval egytitt jd16 felel5ss6g6re, a szervezetn6l

alkalmazott bdrrendszer bels5 ardnyaira, valamint a vezetett szervezet m6ret6re is.

V.

A munkSltat6 vezet6inek pr6miuma

(1) A munkdltat6 vezet6i szem6lyi alapb6rrikon, illet6leg megbizdsi dijukon feltil e Szabdlyzatban

foglaltak alkalmazds6val a munka-, illet6leg megbizdsiszerz6d6sben rogzitett m6rt6kig pr6miumban,

illetve megbizdsi dijon felUli juttat6sban r6szesithetdk. Ahol a Szab6lyzat pr6miumot emlit, azon a

pr6miumot 6s a megbiz6si dijon feltilijuttatdst is 6rteni kell.

(2) A pr6mium keretosszege nem haladhatja meg a vezet6k 6ves szem6lyi alapb6re, illet6leg

megbizdsi dija 40 %-itt. A pr6mium keretosszeg m6rt6k6t6l a munkSltat6 vezet6i vonatkozdsSban

egyedi k6relem alapj6n a f6polgdrmester enged6ly6vel el lehet t6rni.

(3) A pr6mium kifizet6se nem jelenthet,,alapb6rszer(", objektiv felt6telek teljesit6s6t6l nem ftigg6, a

c6lfeladatok teljesit6s6nek sz6mbav6tele n6lktlli kifizet6st, ez6rt p16mium kizd16lag objektiv

szempontok alapjiin kimunk6lt 6s m6rhetci pr6miumfelt6telek teljesit6se eset6n fizethet6. E cfmen
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t6rt6n6 dijazds megilllapitdsSra kiz616lag meghatdrozott id6szakra sz6l6 pr6miumfeladatok el6zetes

meghatdrozdsa 6s e felt6telek teljesit6s6nek 6rt6kel6se alapjSn kertilhet sor.

(4) A pr6miumfeladat 6s a pr6mium osszeg6t a legf6bb szerv, illetve a munk6ltat6i jogok gyakorl6ja

hatSrozza meg legk6s6bb az 6ves tizleti terv elfogaddsiival egyidejfileg, amelyr6l - az 0gyvezet6k

eset6ben - a feltigyel6bizottsdg v6lem6ny6t el6zetesen ki kell k6rni.

(5) Pr6miumfeladatk6nt az rizleti terv f6 szdmainak teljesit6se mellett csak olyan felt6tel hat6rozhat6

meg, amelynek teljesit6se a munkakor elvdrhat6 szak6rtelemmel 6s gondossdggal val6 elldtilsdn

trilmutat6, objektiven meghat6rozhat6 teljesitm6nyt takar. A pr6miumfeladatokat 6s az azokhoz

kapcsol6d6 pr6mium-t6nyez6ket (osszege, csokkent6, kizd16 t6nyez6kl * meghatdrozva az 6rt6kel6s

m6djiit, eljSriisdt 6s a teljesit6s igazol6sdnak felt6teleit, a pr6miumel6leg kifizet6s6nek szabdlyait,

illetve a pr6miumel6leg visszafizet6sdnek eseteit - azok alkalmazdsa el6tt iriisban kozolni kell a

vezet5kkel.

(6)A p16mium kifizet6s6re a pr6miumfeladatok teljesitds6nek elfogaddsd16l sz6l6 dont6st kovetSen a

dont6sben meghatdrozott m6rt6kben kertilhet sor, a feladatok elv6gz6s6r5l k6sztilt beszdmol6 6s - az

rigyvezet6k eset6ben - a tiirsasdg felrigyelcibizottsdga iiltal ezzel osszeftlgg6sben hozott

hatdrozatdnak figyelembe v6tel6vel.

(7) A pr6miumfeladatok teljesit6se eset6n sem keriilhet sor a pr6mium kifizet6sdre, ha a gazdasilgi

tdrsasiig vrillalkoz6si tev6kenys6ge az Uzleti 6vben vesztes6ges, valamint a gazdasSgi tdrsas5g

felszdmoliisa kezd6 id6pontjdt6l, tovdbbd abban az esetben, ha a tdrsas:ignak az tizleti 6v v6g6n 30,

azaz harminc napon t0li, lej6rt koztartozdsa (ad6, tb, viim stb.) dll fenn.

(8) A pr6miumfeladatok teljesit6se eset6ben sem kerUlhet sor pr6mium kifizet6s6re a gazdasdgi

tdrsasdg vezet6je r6sz6re, ha a koz6rdekfi adatok nyilviinossdgd16l sz6l6 torv6nyi rendelkez6seknek, a

vonatkoz6 jogszabiSlyi hatdrid6kben bizonyithat6an nem tett eleget.

(9) Egyedi dcint6s alapjdn pr6miumelSleg fizethetS, amennyiben az el5irt felt6telek teljestil6s6re a

gazdasdgi mutat6k 6v kozben tortdn6 alakuliisiib6l krivetkeztetni lehet 6s a kit(zott feladatok

id6ardnyosan teljesr.lltek. Amennyiben az uzleti 6v v6g6re az e16irt felt6telek nem teljestilnek, a mdr

kifizetett pr6mium elSleg6t vissza kell fizetni, vagy a pr6mium el6leg6nek osszege - visszafizetds

hi6nydban - az Mt, 164, 5-5nak figyelembev6tel6vel 6rv6nyesithet6.

vt.
Vezet6k r6sz6re adhat6 b6ren kiviili juttatiisok

(1) A vezet6 rdsz6re csak a jelen Szabdlyzatban emlitett juttatdsok k6re, illetve kolts6gt6rit6s

fizethet6 az ugyancsak meghat6rozott m6rt6k szerint.

(2) A jelen Szab;ilyzatban emlitett egyes meghat5rozott juttatiisok 6s kolts6gt6rit6sek abban az

esetben fizethet6k a vezet6 r6sz6re, ha annak osszege az int6zm6nyi kolts6gvet6s terh6re

p6tel6irdnyzati ig6ny n6lk0l kifizethet6, 6s a kifizet6s nem vesz6lyezteti az alapfeladat ell6t6siit.

(3) A vezet6k r6sz6re a munkakoriik elliitiisdhoz dltaluk kor6bban szem6lyesen haszndlt g6pjdrmf,

vagy m6s eszkdz tulajdonjogSnak ingyenes, vagy kedvezm6nyes megszerz6se (a mobiltelefon SIM-

kiirtydja kiv6tel6vel) tilos.
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(4) A vezet6knek adhat6 dn. egy6b juttatdsok (pl, az adott c6gn6l szokdsos,,cafeteria" keret6be

tartoz6 juttatdsok) k6rd6s6ben a gazdasdgi t6rsasdg legf6bb szerve, illetve a munk6ltat6i jogok

gyakorl6ja donthet, amelyr6l - az [igyvezet6k eset6ben - a feli.igyel6bizottsdg v6lem6ny6t el6zetesen

ki kell k6rni. Az egy6b juttat6sokat a munkaszerz6d6sben kell meghatdrozni.

(5) A vezetSk r6sz6re adhat6 b6ren kivuli juttat6sok:

A) Amennyiben a Tdrsasdg a b6ren kivrili juttatdsokat cafetdrio-juttotds keretiben biztositia, a

vezet6k, az ig6nyelhetd juttatdsokat a Tdrsasdgndl 6rv6nyben 16v6, jelen javadalmazdsi szabdlyzattal

osszhangban l6v6 eljdr;isi rend szerint v6laszthatjdk,

A cafet6ria-juttat6s keret6ben viilaszthat6 juttatiisok k6r6t 6s maximiilis m6rtdk6t tiirgy6vre a

mindenkor hatdlyos szem6lyi jovedelemad616l sz6l6 torv6ny (tovdbbiakban: Szja tv.) illetve

kolts6gvet6si torv6ny vonatkoz6 rendelkez6sei hatdrozzdk meg.

A jelen javadalmazdsi szabdlyzat megalkotdsakor legfeljebb brutt6 200.000 Ft/6v osszeg biztosithat6

cafet6ria- vagy b6ren kivtjli juttatiis cim6n a vezet6 r6sz6re.

B) Amennyiben a T6rsas6g a b6ren kivtili juttatiisokat nem cafetdria-iuttotds kereteben biztositia, a

vezet6 a Tiirsasdgndl valamennyi foglalkoztatottat megilletS m6rtdk0 j6l6ti, szocidlis juttat6sban

rdszesithet6 legfeljebb brutt6 200.000 Ft/6v osszeghatdrig.

(6) A vezet6k rdsz6re adhat6 egyes meghatdrozott juttatiisok:

A) Telefonhaszn6lat

A munkakori feladatok elldtdsdval osszef0gg6sben - a vonatkoz6 jogszabdlyok rendelkez6seinek

megfelel6 alkalmazdsilval - a munkiiltat6 dltal rendelkez6sre bocsiitott mobiltelefon haszn5lat

keretclsszege legfeljebb: 25.000,- Ft/h6.

A vezet6 koteles a keretosszegen feltili sziimla6rt6ket megt6riteni. A szdml:inak a keretosszegen feltili

6rt6k6t az elszdmoldst v6gz5 szervezet a hasznS16 fel6, n6vre sz6l6an negyed6vente gongyolitve

kiszflmlAzza. A szdmldzdsi iddszak jelen szab6lyzat hat6lyba l6p6s6t kovet6 h6nap els6 napj5val

kezd6dik.

Tekintettel arra, hogy a hivatalos valamint a mag5nc6lri telefonhaszn6lat elktilonit6se nem

lehets6ges, ez6rt az Szja. torv6ny iiltal biztositott lehet6s6ggel 6lve a munkdltat6 a szolgSltat6sr6l

ki6llitott szdmla 6rtdk6nek 20 %-itI tekinti a magiinc6lil haszn6lat 6rt6k6nek, amely utdn a

jogszabdlyba n meghat6rozott m6rt6k0 ad6t 6s j ii rul6kokat megfizeti.

A vezet6 sajdt tulajdondban dl16 mobil telefonnak a gazdasilgi tdrsasdg tigyeiben va16 haszndlatiib6l

eredd kolts6geinek megt6ritds6re nincs m6d.

B) G6pkocsi hasznSlat

Mind a munkakori tev6kenys6gre, mind pedig szem6lyes c6lra a szervezet tulajdondban dll6

szem6lyg6pkocsi haszndlata a T6rsasdg bels6 96pkocsi-hasznillati szabdlyzatdnak 6s a hatdlyos

ad6jogszab6lyoknak megfelel5en tort6nhet.

A szervezet tutojdondbon dll6 szemdtygdpkocsi szem6lyes c6lri haszndlatdra legfeljebb 500km/h6

m6rt6kben jogosult a vezet6 azzal, hogy a szem6lyes cdlri hasznSlat eset6n a g6pkocsi haszndlatdval

kapcsolatban felmerrilt koltsdgek (tizemanyag, aut6pdlyadij, stb.) a munkiiltat6 ir6ny6ban nem

sziimolhat6k el.
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Sajdt tutojdon(t gepkocsi munkavdgzds cdljdb6t tort6nd haszndlata eset6n a vezet6 - a vonatkoz6

jogszabSlyok rendelkez6sei szerinti, igy kulonosen a 60h992. (lV. 1.) Korm. rendelet a k6z0ti

g6pj6rm(vek, az egyes mez6gazdasdgi, erd6szeti 6s haliiszati erSg6pek Uzemanyag- 6s ken6anyag-

fogyasztdsdnak igazolds n6lkUl elszdmolhat6 m6rt6k6r6l sz6l6 Kormiiny rendelet 6s az Szja' tv.

alapjiin - t6rit6sre jogosult legfeljebb 500 km/h6 m6rt6kben'

Sajdt g6pkocsi haszniilatdra abban az esetben van lehet6s6g, ha a g6pjdrmfi rendelkezik a ktitelezd

gdpjiirmii-felelSss6gbiztositdsr6l sz6l6 2009. 6vi LXll. torv6ny szerinti felel6ss6gbiztositdssal. A saj6t

tulajdoni 96pkocsi haszndlatr6l az Szja. torvdny szerinti ftnyilviintartiist kell vezetni.

Jelen szab5lyokt6l krllonosen indokolt esetben, kiilon enged6ly alapjdn van lehet6s6g az elt6r6sre.

vlt.
Ktilts6gt6rit6sek

(1) Kikuldet6ssel kapcsolatos kolts6gek megt6rft6se:

A munk:iltat6 koteles a vezet6knek megtdriteni azt a kolts6get, amely a munkdval kapcsolatos

kotelezetts6gek teljesit6se sordn a munkavSllal6ndl sztiks6gesen 6s indokoltan mertilt fel, tovdbbd a

munkdltat6 6rdek6ben felmerrilt egy6b szriks6ges kolts6geket, ha az ut6bbihoz a munkdltat6

el6zetesen hozz6j6rult,

(21 Az ig6nyelhetd kolts6gt6rit6sre a vezet6k a Tdrsasdgniil 6rv6nyben 16v6, jelen javadalmaz:lsi

szab5lyzattal osszhangban l6v6 eljiirdsi rend szerint jogosultak.

(3) Enged6lyezett szakmai programokon sajiit tulajdond g6pkocsival va16 r6szv6tel eset6n, a szakmai

programon r6szt vev6 szem6ly, amennyiben a szakmai program helyszine Budapest kozigazgatdsi

hat6rdn kivtil ta16lhat6 az enged6lyezett szakmai program helyszine 6s az int6zm6ny kozott

kozforgalmi ilton m6rt oda-vissza t;ivols5g figyelembev6tel6vel a 60/1992. (lV. 1.) Korm6ny rendelet

alapj5n jogosult kolts6gt6rit6sre.

(4) Krilfoldi szakmai 0t esetdn tort6n6 kolts6gt6rit6s megfizet6s6re kiziir6lag a munk6ltat6i jogkor

gyakorl6ja el6zetes ktilon enged6ly6vel van m6d, azzal, hogy a116l a vezet6 irdsbeli beszdmolSsi

kotelezettsdggel tartozik a vissza6rkez6st kovet6 8, azaz nyolc munkanapon beliil.

(5) A belfoldi 6s krjlfoldi kikrjldet6s elrendel6se, enged6lyez6se a munkiiltat6i jogkor gyakorl6jdnak

hatdskore.

(5) Belfiildi kikiildet6s eset6n a kolts6gek elsziimoldsiira az Mt.51. 5 {6) bekezd6se, illetve a

278/2005. (Xtl. 20.) Korm. rendelet alapjdn a belfoldi hivatalos kiktildet6st teljesit6 munkav6lla16

6lelmezdsi kolts6gt6rit6s616l sz6l6 Korm, rendelet szabdlyai alapjiin van m6d.

(7) Kiilfittdi kikiildet6s eset6n a vezet6 k6teles a tdrgy6vi tervezett kiilfoldi utaziisai161 6vi utaziisi

tervet k6sziteni, melyet koteles a szakmaif6oszt;ily r6sz6re minden 6vben janu6r 31-ig megkUldeni. A

tervt6l elterni - el6zetes irdsbeli bejelentdssel - csak alapos indokok fenniilliisa eset6n van lehet6sdg.

(8) A felsorolt krilts6gek szdmla 6s t6teles kolts6gelszdmol6s (kik0ldet6si rendelv6ny) alapjiln

sz6molhat6k el:

- sziillodakolts6g

- repiil6jegy,
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- repll6tdri vagy egy6b illet6k

- lak6hely- repUl6t6r- lak6hely 2 db szdmla (taxi, minibusz)

- kiilfoldi helyi kozleked6si kolts6g- c6l6llomdsonk6nt 2 db - reptil6t6r-szdlloda,

illetve szdlloda rep0l6t6r 0tvonalon

- utazdsi kolts6gek helyi kozleked6sre fiegy, b6rlet)

- utazdsi k6lts6g - c6lorszdgon belrll- helykozi jdratra

- egy6b felmerrilt 6s indokolt k6lts6gek (pl. aut6piilya dij, parkolSsi dij, r6szv6teli dij)

(9) Krilf6ldi kiktildet6s eset6n napidij elszdmoliisdra kizd16lag a Tdrsas6g dltal alkotott kulf6ldi

kikrlldetdsek elrendel6sdvel 6s lebonyolitilsdval, elsz6moliisdval kapcsolatos k6rd6seket rogzit6 bels6

szabdlyzat alapj5n van m6d, azzal, hogy az abban el6irt osszegek nem haladhatjdk meg a

F6polgdrmesteri Hivatal munkatdrsaira vonatkoz6 mindenkor hatdlyos int6zked6sben foglalt, a ll.

kateg6ri d ba ta rtoz6 szem 6lyeket megi I let6 cisszeget.

(10) Napidij megfizet6s6re egy6b kiils6 forriisb6l fedezett programon va16 r6szvdtel eset6n nincs

m6d.

vlll.
Jogviszony megszfin6se

(1) Ha a munk6ltat6 az rigyvezet6k, valamint az egy6b vezet6 dllSsrj munkaviSllal6k munkaviszony6t

cs6d- vagy felsziimol6si eljiiriis sordn szrinteti meg, a munkaviszony megsztintet6sekor i6r6 d(iaz6s

szabiifyait azzal az elt6r6ssel kell alkalmazni, hogy a munk6ltat6 legfeljebb hat havi tdvoll6ti dijnak

megfelel6 osszeget kciteles el6re megfizetni. R6szrlkre ezt meghalad6an jd16 dijaziist a cs5d- vagy

felszdmoldsi eljdriis megsz0n6sekor, illet6leg a felsziimoldsi eljdriis befejez6sekor kell megfizetni.

(2) A vezet6 jogviszony:inak megszrintet6se eset6n az Mt., illetve onkorm6nyzati tulajdonban l6v6

el6ad6-m(v6szeti szervek vezet6i eset6n oz el6ad6-m(ivdszeti szervezetek tdmogatdsd16l ds saidtos

fogtatkoztatdsi szabdlyair6l sz6l6 2008. dvi XC\X. torvdny (Etv.) 41. 5 (5) bekezd6s6ben irottak az

irdnyad6k.

(3) A v6gkiel6git6sre va16 jogosults6g tekintet6ben az Mt.-ben szabdlyozott feltdtelekt6l a felek

megdllapoddsa nem t6rhet el. Az tigyvezet6k, valamint az egy6b vezet6 dlldsri munkaviillal6k nem

jogosultak v6gkiel6gitdsre, ha a munkiiltat6 rendes felmond;ls6nak indoka - ide nem 6rtve az

eg6szs6grigyi alkalmatlansiigot - a munkavdllal6k k6pess6geivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos

m a gata rtdsdva | 6sszef0gg.

tx.

Versenytila I mi megii lla podris

(1) Az Mt. 207. 5 (3) bekezd6sben foglalt meg6llapoddst a vezet6 iillds0 munkavilllal6val a tulajdonosi

jogokat gyakorl6 hozz6j6rul6sAval legfeljebb egy 6vre lehet kotni. Az ellendrt6k a megdllapodds

tartam6ra nem haladhatja meg az azonos id6szakra jd16 tiivoll6ti d(i50%-6t.

(2) Az (1) bekezd6sben foglalt 0n. versenytilalmi megdllapodds megkot6s6re a val6s 6s m6ltdnyos, a

piaci helyzetet figyelembe vev6 gazdas6gi 6rdekekre tekintettel, kizii16lag gazdasiigilag indokolhat6

esetekben, a felrigyel6bizotts6g j6vShagydsdval kerrllhet sor. A megSllapoddsban kikothet6

ellen6rt6knek ardnyban kell ;lllnia a gazdasdgi 6rdek sflydval.
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x.

A tovdbbi munkaviszony, illetve munkavdgzesre ir;inyu16 egy6b iogviszony l6tesit6se el6ad6-

mfiv6szeti szervezetn6l

(1) A munk6ltat6 vezet6je az iiltala vezetett el6ad6-m0v6szeti szervezettel vezet6i munkakor6be nem

tartoz6 mfiv6szi, m0v6szeti feladatokra vonatkoz6 tov6bbi jogviszonyt a munkaszerz6d6s6ben

r6szletezett felt6telek szerint letesithet. A szerz6i jogr6l sz6l6 1"999. 6vi LXXVI. torv6ny

(toviibbiakban: Szjt.) 30. 5-dban foglaltak az ilyen alkot;isok ldtrehozdsa eset6ben nem

alkalmazhat6ak, mivel a szerzSi jogi vagyoni jogot megalapoz6 tev6kenys6g nem munkaviszonyb6l,

hanem polgdri jogi jogviszonyb6l foly6 kotelezetts6g. Az ilyen tev6kenys6gekdrt a munkSltat6

vezet6je, mely alatt - amennyiben, a szerz6d6st a szem6lyes kozremfikod6s6vel mfikod6 gazdasiigi

t6rsasdg jogosult megkotni - 6rteni kell az erre feljogositott gazdas6gi tdrsasSgot is, tdrgy6vben

osszesen legfeljebb a havi szem6lyi alapb6re tizenk6tszeres6nek 40%-a m6rt6k6ig r6szesi.ilhet

dijazSsban a munkSltat6t6l. A dijazds AfA-iat az osszeg sz6mitdsiln6l nem kell figyelembe venni.

Az ezen, dijaziison felrili osszeg tekintetdben a munkSltat6 vezet6je 6ltal aldirt munkaszerz6d6s

m6dosit6s az Szjt. 16. S (4) bekezddse szerinti kifejezett lemond6 nyilatkozatnak min6sUl.

Ezen, dijazfs sziimitiisdndl figyelembe kell venni a szerz6i jogi v6delem al6 es6 m( alkotdsd6rt, ilyen

jelleg( tev6kenys6g v6gz6s66rt jii16 joedij osszeg6t is.

(2) Szerz6i jogdij cim6n - az (1) bekezd6sben meghat6rozott m6rt6kben 6s felt6telek szerint - a

szerz6 abban az esetben is jogosult dijazdsra, ha a szerz6i m( l6trehozdsiira irdnyul6 szerzdd6sb6l

ered6 alkot6i tev6kenys6g elv6gz6se mdr jelen Javadalmazilsi SzabSlyzat hat6lyba l6p6se el6tt

megtortdnt, Ugyvezet6t a Szabillyzatban meghatdrozott szerz6i jogdij cim6n kifizethet6 dijaz6s

m6rt6ke tdrgy6vben id6ar:inyosan illeti meg.

(3) A szerz6i jogi v6delem hat6lya ald es6 tev6kenys6g v6gz6s6re vonatkoz6 szerz6d6st a szerz6i jogi

v6delem jogosultjak6nt a szerz6 mag6nszem6ly, vagy a szem6lyes kozrem(kod6s6vel mrlikod6

gazdasdgi tiirsasilg jogosult megkotni. Ez ut6bbi esetben a szerz6 magdnszem6lyt a szerz6d6sben

kotelez6en fel kell tuntetni.

(4) A munkiiltat6 vezetSje vezet6i jogviszonydnak megsz(n6s6t kovet6en a munk5ltat6 6s a szerz6i

jog jogosultja a megszfin6st kovet6 id6re sz6l6 szerz6d6ssel kotelesek rendelkezni a szerz6i m'A

tovilbbi felhaszndldsa eset6n fizetend6 jogdij osszeg6r6l 6s a kifizet6s szab6lyai16l'

(5) Az el6ad6-m(v6szeti szervezetek eset6ben a munk6ltat6 vezet6i a munkdltat6i jogkor

gyakorl6j5nak el6zetes, ir5sbeli hozzdjdruliisdval l6tesithetnek a munkdltat6t6l elt6r6 szervezetben,

valamint a munkSltat6t6l elt616 szervezettel, szem6lyes kozrem(kod6siiket i96nyl6 produkci6

l6trehozdsdhoz kapcsol6d6an v6gzett, az (1) bekezd6sben meghatdrozott tev6kenys6gekre

vonatkoz6 jogviszonyt. Nem vonatkozik ez az els6sorban nem szinhdzi szervezetekn6l (kozmfivel6d6si

int6zm6nyek, c6gek, szinkron, film, stb.) tort6n6, szem6lyes kozrem(k6d6st ig6nyl6 egyszeri, vagy

nem rendsze res,6, azaz hat munkanapnSl hosszabb tdvoll6tet nem eredmdnyez6 jogviszonyokra'

(6) Amennyiben az (1) 6s (5) bekezd6sben meghatdrozott tevdkenysEg 6, azaz hat munkanapndl

hosszabb tSvoll6tet eredm6nyez, fgy azt a munk6ltat6 vezet6i el6zetes k6relem alapjiln, az 6vi

rendes szabadsdg, illetve fizet6s n6lktili szabads5g terhdre v6gezhetik.
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xt.

ZAr6 6s vegyes rendelkez6sek

(1) Jelen Szabiilyzat 2012. november 1. napj5n l6p hatiilyba ide nem 6rtve a tilrsasiigok ugyvezetciit,

akik eset6n a munka-, illetve megbizdsi szerz6d6stik a jelen Szabdlyzatnak megfelel6 m6dositdsnak

idcSpontja a hatdlyba l6p6s id6pontja. A hat5lyba l6pessel egyidej(leg a F6viirosi KozgyUl6s

2490/zOtO. (Xll. 15.) szdm0 hatdrozatdval elfogadott javadalmaziisi szab6lyzata hatdlydt veszti.

(2) Jelen Szabiilyzat rendelkez6seit a hatSlyba l6pdst kovet6en megkdtott, munka-, illetve megbiziisi

szerz6d6sek eset6ben teljes koriien, a hat5lyba l6p6st megelSz6en a javadalmaz6sra vonatkoz6

rdsz6ben m6dositott, tov6bb5 a munkSltat6 vezet6ivel megkotott munka-, illetve megbiz:isi

szerz6d6sek vonatkoz6sdban pedig a hatiilyos szerz6d6s felek Sltal kozcis megegyez6ssel, a jelen

Szabdlyzat hatdlybal6p6s6nek id6pontjdt6l kell alkalmazni.

(3) A tdrsasiig feltlgyel6bizottsdga koteles legaliibb 6vente 6rt6kelni a tdrsas6gn:il alkalmazott

foglalkoztatdsi 6s bdrez6si gyakorlatot.

(4) A koztulajdonban 5l16 gazdasiigi tdrsas:igok takardkosabb m6kod6sdr6l sz6l6 2009. 6vi CXXII'

t6rvdny 6. 5 (4) bekezdds6ben foglaltak alapjdn egy term6szetes szem6ly legfeljebb egy

koztulajdonban iill6 gazdasdgi tiirsasdgniil betoltott vezet6 tiszts6gvisel6i megbizatds, valamint

legfeljebb egy koztulajdonban iill6 gazdasiigi tdrsasdgn6l betdltott felugyelcSbizottsdgi tagsiSg ut6n

rdszesulhet javadalmazdsban,

(5) A tdrsasdgn;il 6rv6nyben l6v6 bels6 szabdlyzatokat - amennyiben rendelkezdsei elt6rnek jelen

Szab;ilyzatban irottakt6l - a hat;ilybal6p6stcSl sz6mitott 30 napon beltil a Szabiilyzatban irottaknak

megfelel6en m6dositani kell.

(6) Az Ugyvezetcjk kotelesek a vezet6k munka-, illetve megbizAsi szerzSd6seinek a Szabdlyzatban

irottaknak megfelekS m6dositdsiit - amennyiben rendelkez6sei elt6rnek jelen SzabSlyzatban

irottakt6l - a hatdlybal6p6st6l szdmitott 30 napon belril kezdem6nyezni kell.

(7)A Szab61yzatot az elfogad6st61

helyezni,

Budapest′ 2012.¨ .メイ:.……,′ρゆ

陥 ittwEtts施 lellogadottszё veggd Ъヾ 餞rO ziQrlaltai

sz5mitott harminc napon beliil a c6giratok koz6 let6tbe kell

i,:polgarmester

ヽ
の
０

鋤
錮 選

3;rgi r"'i:1tir

蜻

霧
=プ

酵



A kultu16lis 6s oktat6si Aqazatba tartoz6 oazdas6qi t6rsas6qok felsorol6sa

1 . Budapest BAbszinh{z Nonprofit Kft.

1062 Budapest, Andr6ssy 0t 69.

2. Budapesti Fesztiv6lkdzpont Nonprofit Kft.

1066 Budapest, MozsAr u. 16.

Megjegyzes: A T6rsas6g beolvad6ssaltort6n6 egyesUl6se folyamatban van, ez

kdvet6en elnevez6se Budapesti FesztivSl- 6s Turisztikai Kdzpont Nonprofit Kft-re

v6ltozik.

A beolvad6 t6rsas6gok: a BTDM BudapestiTurisztikai Desztin6ci6 Menedzsment

Nonprofit Kft. 6s a Studio Metropolitana Nonprofit Kft.

3. Centr6l Szinhdz Nonprofit Kft.

1065 Budapest, R6vay u. 18.

4. J6zsef Attila Szinhiiz Nonprofit Kft.

1 134 Budapest, V6ci 0t 63.

5. Katona J6zsef Szinh6z Nonprofit Kft.

1052 Budapest, Pet6fiS. u. 6.

6. Kolibri Gyermek- 6s lfi0s6gi Szlnh6z Nonprofit Kft.

1061 Budapest, J6kai ter 10.

7. Maddch Szinh6z Nonprofit Kft.

1073 Budapest, Ezs6bet krt.29-31.

8. Mikroszk6p Szinpad Nonprofit Kft.

Megjegyzes: A T6rsas6g a Th6lia Szfnh6z Nonprofit Kft-be beolvad6ssaltort6n6

egyesOl6se folyamatban van.

1065 Budapest, Nagymezl u. 22-24.

9. Ork6ny lstvSn Szinh6z Nonprofit Kft.

1075 Budapest, Mad6ch t6r 6.



10.Radn6ti Mik16s Szinhtt Nonprdt Kft.

1065 8udapest,Nagymez6 u.11.

11.Szabad T6r Szinhaz Nonprofit Kft.

1122 Budapest,Varosma10r hrsz.6835ノ 17

12.Thalia szinhaz NOnpЮ fit Kft,

1065 BucapeSt,Nagyme26 u.11.

13.Traf6 Kortars MttvOszetek Haza Nonprdt K■ .

1094 8udapest,Liliom u.41.

14.li Szlnhaz Nonprofit Kft.

1061 8udapest,Paulay E.u.35.

15,Vigszinhaz Nonprofit Kft.

1137 Budapest,Szent lstvan krt,14.

16.FOK F6vaЮ si oktatastechnOl∞ iai Kёzpont Szolgaltab NonpЮlt Kft.

1088 Budapest,Br6dy SandOr utca 14.


