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Javadalmazási Politikát kezelő 

Munkavállalói Résztulajdonosi Program 

A JAVADALMAZÁSI MRP RENDSZER 

ALAPVETŐ JOGI SAJÁTOSSÁGAI 
 

MI AZ MRP? 

Az MRP a Társaság által indítható program, amelynek keretében a munkavállalók és a 

vezető tisztségviselők részére kedvezményesen vagy ingyenesen lehet részvényeket juttatni, 

illetve részvény-vételi jogot, osztalékra való jogot, vagy a részvény pénzre váltásának jogát 

átengedni. 

AZ MRP SZERVEZET 

Az MRP struktúrában a részvényjuttatás nem közvetlenül a munkavállalók részére 

történik, hanem egy erre a célra létrehozott külön szervezet részére. Az MRP szervezet egy 

önálló jogi személy, amelyet a Társaság alapít, és mint alapító a működéshez szükséges 

eszközöket is rendelkezésre bocsátja. 
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AZ MRP SZERVEZET TAGJAI 

Az MRP szervezet résztvevői a Társaság munkavállalói, vezető tisztségviselői és a Társaság 

leányvállalatainak munkavállalói, vezető tisztségviselői lehetnek. A résztvevők az MRP 

szervezet tagjai lesznek, de ez a tagság pusztán arra jogosítja fel a résztvevőket, hogy 

juttatásban részesüljenek. Szavazati, döntéshozatali vagy részvételi jogaik nincsenek sem a 

Társaság közgyűlésén, sem az MRP szervezet legfőbb szervében. 

AZ MRP SZERVEZET LEGFŐBB SZERVE 

Az MRP szervezet alapítója a Társaság. Az MRP szervezetnek rendelkezni kell a 

Társaságtól (és a résztvevőktől is) elkülönült legfőbb szervvel. 

A legfőbb szerv a Társaság által e feladattal megbízott ügyvédi iroda. Az ügyvédi iroda a 

Társaság megbízottja, de a Társaság nem utasíthatja. Ugyanakkor a Társaság nem veszíti 

el a kontrollt az MRP szervezet működése felett, mert döntéseit az alapító jóváhagyásához 

lehet kötni. 

Az ügyvédi iroda a munkavállalók érdekében köteles eljárni, általuk azonban nem 

utasítható, döntései nincsenek a munkavállalók jóváhagyásához kötve. 

MRP SZERVEZET KÉPVISELETE 

A legfőbb szerv (ügyvédi iroda) által kinevezett egy vagy több vezető tisztségviselő képviseli 

a szervezetet, aki bekerül az MRP szervezetek nyilvános bírósági nyilvántartásába 

hasonlóan a cégjegyzékbe bejegyzett vezető tisztségviselőkhöz. 
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JAVADALMAZÁSI POLITIKA 

Az MRP szervezet működésének alapja a javadalmazási politika. Ez a szabályzat határozza 

meg, hogy a Társaság mely részvényeket és pontosan milyen jogokat juttat a program 

keretében, ezeket ingyenesen vagy kedvezményesen biztosítja. A javadalmazási politika 

tartalmazza azt is, hogy az MRP szervezet milyen feltételek teljesülése esetén adhatja át 

vagy válthatja pénzre a részvényeket a munkavállalók javára. A szabályzat eltérő feltételeket 

is meghatározhat egyes résztvevők tekintetében (pl.: munkaviszonyban eltöltött évek 

száma), de a juttatásokat minden esetben a Társaság eredményes működéséhez kell kötni. 

JUTTATÁSOK 

Az MRP keretében nyújtható juttatások tárgya kizárólag törzsrészvény vagy 

törzsrészvényhez kapcsolódó jog lehet. Ezeket a törzsrészvényeket a Társaság bocsátja ki 

és átruházza az MRP szervezetre. A részvények minimális tartási ideje az MRP 

megindításának napjától számított 2 (kettő) év, ennek leteltét követően lehet juttatásokat 

teljesíteni a munkavállalók javára. 

Tekintettel arra, hogy a létrehozandó MRP szervezet vagyonát a Társaság részvényei fogják 

képezni, az MRP szervezetre átruházandó vagyon megteremtése érdekében közgyűlést kell 

tartani, az alaptőkén felüli vagyon terhére új részvények kibocsátásáról kell határozni, és 

ennek megfelelően az alaptőkét fel kell emelni, a Társaság alapszabályát pedig módosítani 

kell. 

Az MRP vagyon- és juttatási struktúra jobb megértését szolgálhatja a következő példa:  
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„A javadalmazási politika végrehajtása keretében a társaság nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásként az MRP szervezet rendelkezésére bocsát 1 000 db (egyezer darab), 

egyenként 100,- Ft (egyszáz forint) névértékű, HU0123456789 sorozatszámú, 

dematerializált, névre szóló TÁRSASÁG Zrt. törzsrészvényt. A résztvevő 2022. június 1. 

és 2022. június 30. napja között megtett nyilatkozata alapján a TÁRSASÁG Zrt. a résztvevő 

tagi részesedésével arányos számú részvényt visszavásárol, a 2021. üzleti évet záró éves 

beszámolójában foglalt adatok szerint számított értéken, és a résztvevő részére legkésőbb 

2022. július 30. napjáig a részvények készpénz ellenértékét megfizeti.” 

AZ MRP SZERVEZET, MINT ÖNÁLLÓ JOGI SZEMÉLY 

Az MRP szervezet önálló jogi személy, amelyet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába 

kell bejegyeztetni, és társasági adóalany, amely köteles számviteli nyilvántartást vezetni, 

éves beszámolót és legalább évente egyszer közbenső mérleget készíteni. 

AZ MRP MEGSZÜNTETÉSE 

Az MRP szervezet megszüntetéséhez az MRP szervezetben aktívan résztvevő 

munkavállalók legalább kétharmadának hozzájárulása szükséges. Az MRP szervezet 

megszűnése esetén a Társaságra száll át minden olyan pénzügyi eszköz, amelynek pénzre 

történő átváltására meghatározott feltételek még nem következtek be. 

Amennyiben a fentiek felkeltették az érdeklődését, keressen minket bizalommal 

emailben (info@pmxconsulting.hu) vagy a +36 1 272 7885-ös telefonszámon! 
 

Szalai János partner, ügyvezető 
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