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Módosító javaslat

Tisztelt Elnök Úr !

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II. 24.) OGY határozat 40 . § (1 )
bekezdés alapján „az adózás rendjéről szóló 2003 . évi XCII . törvény és egyes adótörvények
módosításáról” szóló T/6636. számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslato t

terjesztem elő :

1. A törvényjavaslat a következő új 59. §-sal egészül ki :

„59. § Az Szja tv.7.ka a következő (le) bekezdéssel egészül ki :

„(1e) Nem szerez bevételt a magánszemély a javadalmazási politika keretébe n
megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet résztvev őjeként az MRP
szervezet tagi részesedésének és a szervezet által kezelt értékpapír megszerzésével összefügg ő
kedvezmény révén .”"

2. A törvényjavaslat a következ ő új 63. §-sal egészül ki :

„63 . § Az Szja tv . 77/A. § (2) bekezdése a következő i) alponttal egészül ki :

(Nem minősül bevételnek a magánszemély által értékpapír formájában megszerzett vagyon i

érték, ha a magánszemély)

„i) az értékpapírt a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközö k
kezelését szolgáló MRP szervezet résztvevőjeként szerezte .'

3. A törvényjavaslat a következ ő új 68. §-sal egészül ki :

„68 . § (1) A Tao . törvény 12 . § (2) bekezdés b)pontja helyébe a következő rendelkezés lép :
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(Az adózás előtti eredményt csökkenti :)

„b)a saját erő címén a résztvevők által befizetett összeg, a résztvevőket foglalkoztató
társaság által átutalt összeg (a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügy i
eszközök kezelését szolgáló MRP szervezetnél ide nem értve az MRP indításával, valamint a z
MRP szervezet megalakulásával, működésével és megszűnésével összefüggő költségei ,
ráfordításai fedezetére az alapító által az adóévben átutalt összeget), a résztvevők egyéb
befizetései, valamint a más természetes és jogi személyek befizetései)

(2) A Tao. törvény 12. § (2) bekezdése a következ ő c) ponttal egészül ki :

(Azadózás előtti eredményt csökkenti:)

„c) a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközök kezelésé t
szolgáló MRP szervezetnél a j avadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszköz
értékelésébő l, pénzre történő átváltásából eredő adóévi bevétel, továbbá a tagi részesedés
bevonásához kapcsolódó elszámolásokból ered ő adóévi bevétel . ”

(3) A Tao. törvény 12 .	 (3) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép :

„(3) Az adózás elő tti eredményt növeli :

a) a 8. § (1) bekezdéséneka),b), d), e), gy), h), j), m), p) és r)pontjai . valamint a 8 . § (5 )
bekezdése szerinti összeg ;

b)a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközök kezelését szolgáló
MRP szervezetnél a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő _pénzügyi eszköz
értékelésébő l . pénzre történő átváltásából eredő adóévi ráfordítás, továbbá a tagi részesedé s
bevonásához kapcsolódó elszámolásokból ered ő adóévi ráfordítás .'

4. A törvényjavaslat 112. §-a a következők szerint módosul :

„112 .

A Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992 . évi XLIV. törvény ~a
továbbiakban : Mrp tv.) 1 . § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép :

„(7) [F, törvény hatálya nem terjed ki a Magyarországon székhellyel rendelkez ő
hitelintézetekre és biztosítóintézetekre.]Javadalmazási	 politika keretében megszerezhető
pénzügyi eszközök kezelése érdekében az (1) . (6) bekezdésben foglaltaktól függetlenül
indítható MRP . E törvény alkalmazásában javadalmazási politikának min ősül az Európai Uni ó
tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségrő l szóló megállapodásban részes más
államban székhellyel rendelkező jogi személy által kibocsátott értékpapír vagy ahho z
kapcsolódó, értékkel bíró jog ingyenes vagy kedvezményes, de a jogi személy gazdasági
teljesítményének javulásához vagy hatékony és eredményes kockázatkezeléséhez, vagy a jog i
személy által kibocsátott részvénynek a t őkepiacról szóló törvény szerint meghatározott
szabályozott piacra történő bevezetéséhez kapcsolódó feltételhez kötött átruházása, illetve
átengedése a jogi személy vagy az annak (közvetlen vagy közvetett) többségi befolyása alat t
álló más jogi személy munkavállalói, vezet ő tisztsisel ő i javára. Pénzügyi intézmény ,
biztosítóintézet és befektetési vállalkozás tekintetében, valamint az olyan jogi személ y
tekintetében, amely által, vagy amelyben többségi befolyással rendelkezőjogi személy által
kibocsátott értékpapír forgalmazása az Európai Unió tagállamának szabályozott piacá n
engedélyezett, csak javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközö k
kezelése érdekében indítható MRP.”



5. A törvényjavaslat a következő új 113. §-sal egészül ki :

„113 . § Az Mrp tv . a24.§-t követően a következ ő alcímmel egészül ki :

„A javadalmazásipolitika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló
MRP szervezete

24/A .	 (1) Ajavadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközök juttatása
érdekében indított MRP tekintetében a4. § (1)-(2)bekezdés, 5-6 . §, 11-13 .	 rendelkezéseita
248-24/L.§-ban foglalt eltérések figyelembe vételével kell alkalmazni .

(2)A 24/B-24/L.§-ban foglaltaktól csak annyiban van lehető ség eltérésre, amennyiben azt
e törvény lehetővé teszi, egyébként az eltérő rendelkezés semmis .

248 . § (1) Ajogi személy által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz kapcsolódó jo g
átruházása, illetve átengedése érdekében MRP-t indíthat a jogi személy vagy a benne többség i
befolyással rendelkező részvényese, továbbá a jogi személyben többségi befolyást megtestesítő
részvények átruházására jogosult más személy is .

(2) AzMRP-ben csak olyan természetes személy vehet részt, akire az MRP alapjáu l
szolgáló, minden érintett által azonos feltételekkel megismerhető , írásba foglalt javadalmazási
politika hatálya kiterjed. Az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika rendelkezhet arról ,
hogy a hatálya alá tartozó természetes személyeknek csak egy része vehet részt az MRP-ben ,
valamint arról is, hogy a részvételre jogosult természetes személyek, vagy egy részük számár a
a részvétel kötelező .

(3) Az MRP szervezet megalakulásához az szükséges, hogy alapszabályát az MRP-t indít ó
személy (a továbbiakban : az alapító) elfogadja. Ha az MRP-t nem az a jogi személy indítja ,
amely által kibocsátott értékpapír vagy ahhoz kapcsolódólog átruházása, illetve átengedése a z
MRP keretében megtörténik, az MRP szervezet alapszabálya rendelkezhet arról, hogy a z
értékpapír kibocsátóját kell alapítónak tekinteni.

(4) AzMRP szervezet alapszabályában, ajogi személy létesít ő okiratának általános kötelező
tartalmi elemein túlmenően, meg kell határozni :

a) a legfőbb szerv határozathozatali eljárásának szabályait ;

b) a vezető tisztségviselők számát és működésük időtartamát ;

c) az MRP-ben részt vevő természetes személyek (a továbbiakban : résztvevők) kötelező
tájékoztatásának eseteit és módját ;

d) az MRP megindításával, az MRP szervezet megalakulásával, működésével és
megszűnésével összefüggésben az MRP szervezetnél felmerült költségek, ráfordításo k
megelő legezésének, megtérítésének és elszámolásának elveit ;

e) az MRP szervezet megszűnése esetén a vagyon felosztásának elveit .

(5) AzMRP szervezet részére az alapító, valamint – ha nem azonos az alapítóval – az MRP -
t megindító személy juttathat vagyoni hozzátárulást . Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás
juttatása kötelező . de az alapszabály elő írhatja pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttatását is.A
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás juttatása az MRP szervezet alítói vagyonajavára történik .
A pénzbeli vagyoni hozzájárulásból legfeljebb a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulá s
juttatásából eredő alapítói vagyon egyharmadának megfelel ő összeget lehet az alapítói vagyon a
javára juttatni, az ezt meghaladó részt az MRP szervezet alapítói vagyonon felüli saját tőkéj e
javára kell jóváírni .
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(6)Az alapszabály nem lehet ellentétes az MRP alapjául szolgálójavadalmazási politikával ,
továbbá az MRP-ben való részvétel alapjául szolgáló munkaviszonyra irányadó kötelez ő
jogszabályi rendelkezéssel, kollektív szerződéssel, üzemi megállapodással vagy jogszabál y
alapján kötelező más megállapodással .

(7)A több személy által közösen indított MRP esetében az MRP szervezet alapszabályát a z
alapítók egyhangúan fogadják el, valamint együttesen kérelmezik az MRP szerveze t
nyilvántartásba vételét, továbbá – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – együttesen
járnak el az e törvény vagy az alapszabály rendelkezése alapján az alapítót megillet ő jogok és
kötelezettségek gyakorlása . illetve teljesítése során. MRP közös indításában, az MRP indításár a
önállóan is jogosult jogi személy mellett, részt vehet az MRP indítására önállóan nem jogosult
olyan jogi személy is, amelyre az MRP alapjául szolgálójavadalmazási politika alkalmazása, a
javadalmazási politikára irányadó jog rendelkezése alapján, kötelez ő .

(8) Az MRP szervezet az almaszabályának közokiratba foglalásától, vagy ügyvédi ,
jogtanácsosi ellenjegyzésétő l kezdődően az MRP szervezet el ő szervezeteként működik. Az
előszervezeti működésre a Polgári Törvénykönyvnek a gazdasági társaság el ő társaságára
irányadó rendelkezései értelemszerűen irányadók.

(9) Az MRP szervezet bírósági nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez mellékelni kell az
MRP megindításáról rendelkez ő döntést, az MRP szervezet alapszabályát . valamint az MRP
szervezet legfőbb szerve jogkörében eljáró meghatalmazott és minden vezet ő tisztségviselő e
megbízásának elfogadására vonatkozó nyilatkozatát . Ha az MRP-t megindító személy ne m
azonos az MRP szervezet alapszabálya szerinti alapítóvál, az MRP szervezet bíróság i
nyilvántartásba vétele iránti kérelemhez mellékelni kell az alapító arra vonatkozó nyilatkozatá t
is, hogy az alapszabályt magára nézve kötelez őnek ismeri el . A döntést, az alapszabálya
valamint a kérelem mellékletét képez ő nyilatkozatokat közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos
által ellenjegyzett okiratba kell foglalni .

(10) Az MRP szervezethez csak olyan jogi személy csatlakozhat, amely az MRP indításár a
önállóan vagy más jogi személlyel együttesen jogosult lenne . A csatlakozáshoz az alapszabály
ennek megfelel ő módosítása és a csatlakozónak a módosított alapszabály elfogadásár a
vonatkozó, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglal t
nyilatkozata szükséges . A csatlakozást az MRP szervezet bejelenti a bíróságnak.A
bejelentéshez mellékelni kell a módosított alapszabályt és a csatlakozó elfogadó nyilatkozatát .
A csatlakozó jogi személy a csatlakozásától kezdődően minősül – a (3), (7) és (9) bekezdésben
foglaltakat is figyelembe véve — alapítónak .

24/C. § (1) Nem pénzbeli vagyoni hozzátárulásként kizárólag olyan pénzügyi eszközök
szolgáltathatók az MRP szervezet részére, amelyek a résztvev őket az MRP alapjául szolgál ó
javadalmazási politikában meghatározott feltételek bekövetkezése esetén megilletik . A nem
pénzbeli	 vagyoni	 hozzájárulás	 értékére	 vonatkozóan	 az	 alapszabály	 (összegszerű
meghatározása helyett)	 arról rendelkezik, hogy az megegyezik a juttatása napjára
megállapítható piaci értékével .

(2) Az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika rendelkezhet arról, hogy a pénzügy i
eszközök nem ingyenesen, hanem ellenérték fejében illetik meg a résztvevőket, feltéve, hogy
azt is kimondja, hogy az ellenérték kifizetése kizárólag az MRP alapszabályában meghatározot t
feltételekkel, az MRP szervezet útján történhet . Az ellenérték halasztott kifizetéséhe z
kapcsolódóan kamat érvényesen csak az alapszabályban köthet ő ki .

(3)A résztvevő t megillető pénzügyi eszköz nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként történ ő
szolgáltatásával a résztvevő tagi részesedést szerez az MRP szervezetben . A tagi részesedé s
névértéke megegyezik az alapjául szolgáló nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásnak a z
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alapszabálynak megfelelően a juttatása napjára megállapított értékével. A résztvevő azőt eltérő
esedékességi időponttól kezdődően megillető pénzügyi eszközök vagyoni hozzájáruláskén t
történő juttatásával különböző (egymással össze nem vonható) tagi részesedéseket szerez .

(4)A résztvevő tagi részesedése alapján jogosult a résztvev őket e törvény alapján megillető
jogok gyakorlására, továbbá – a tagi részesedése névértékéhez igazodó arányban – az MR P
szervezet (felhalmozott) adózott eredményéből és azt meghaladó saját tőkéjéből való
részesedésre . Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, a résztvevő kizárólag az adózott
eredménynek és a saját t őkének abból a részéből részesedik, amely a résztvevőket azono s
esedékességi időponttól kezdődően megillető pénzügyi eszközök átvételéből, értékelésébő l,
hozamából vagy pénzre történő átváltásából ered . A résztvevőknek az MRP szervezet adózott
eredményébő l és saját tőkéjébő l való részesedésének részletes szabályait, az alapszabállyal é s
az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politikával összhangban, az MRP szervezet bels ő
szabályzata állapítja meg .

(5) A résztvevő tagi részesedését másra nem ruházhatja át, valamint azt biztosítékul ne m
adhatja, és más módon sem terhelheti meg .

(6) A tagi részesedés, az alapszabály eltér ő rendelkezése hiányában, örökölhet ő. Az
alapszabály lehetővé teheti, hogy a résztvevő halála esetére írásban egy vagy több
kedvezményezettet jelöljön meg . Kedvezményezett megjelölése esetén a tagi részesedés ne m
képezi a hagyaték részét, hanem a résztvev ő halálával a kedvezményezettre száll át . A résztvevő
halála esetén az örökös, illetve a kedvezményezett a résztvev ő helyébe lép .

24/D. $ (1) A pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával az alapító tagi részesedést
szerez az MRP szervezetben . A tagi részesedés névértéke megegyezik a pénzbeli vagyon i
hozzájárulásból az MRP szervezet alapítói vagyona javára szolgáltatott résszel . A különböző
időpontokban szolgáltatott pénzbeli vagyoni hozzájárulás révén az alapító tagi részesedéséne k
névértéke növekszik .

(2) Az alapító tagi részesedése alapján jogosult – a tagi részesedése névértékéhez igazod ó
arányban – az MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményéb ő l és azt meghaladó saját
tőkéjébő l való részesedésre . Az adózás előtti eredménynek és a saját tőkének abból a részéből ,
amely a résztvev őket megillető , nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként szolgáltatott pénzügyi
eszközök átvételéből, értékelésébő l, hozamából és pénzre történ ő átváltásából ered, az alapító
csak e törvény külön rendelkezése alapján részesedhet.

(3) Az alapítót e törvény szerint megillető – a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó – jogok
gyakorlásának nem feltétele, hogy az alapító tagi részesedéssel rendelkezzen az MR P
szervezetben .

24/E. § (1) Az MRP szervezet legfőbb szerve jogkörében az alapító által e feladatta l
megbízott személy (a továbbiakban : meghatalmazott) jár el .

(2) Nem lehet meghatalmazott az alapító (ideértve az MRP-t megindító más személyt is) ,
az alapítóban többségi befolyással rendelkező személy, valamint az a jogi személy. amelyben
az alapító vagy az alapítóban többségi befolyással rendelkező személy rendelkezik többség i
befolyással, továbbá az említett jogi személy vezető tisztségvisel ője, felügyel ő bizottságának
tagja, munkavállalója és bármely említett természetes személy közeli hozzátartozója .

(3) A meghatalmazott személyében bekövetkezett 	 változást az MRP szerveze t
nyilvántartását vezető bírósághoz írásban be kell jelenteni . A bejelentéshez mellékelni kella
meghatalmazott kijelölésére vonatkozó alapítói határozatot, valamint a meghatalmazott e
megbízásának	 elfogadására vonatkozó, közokiratba, 	 vagy ügyvéd,	 jogtanácsos	 által
ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát .
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(4)A legfőbb szervnek az alapszabály módosítására vagy az MRP szervezet megszűnésére ,
szétválására vagy egyesülésére vonatkozó döntése csak akkor válik hatályossá, ha azt az alapít ó
– közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt – nyilatkozatáva l
megerősítette . Az alapító az MRP szervezet jogutód nélküli megsz űnésérő l döntő határozatot
csak akkor erősítheti meg, ha ahhoz a résztvev ők több mint kétharmada el őzetesen–
közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzett okiratba foglalt – nyilatkozatáva l
hozzájárult . Az alapszabály módosítása esetén az erre vonatkozó döntést, valamint a módosítot t
alapszabály egységes szövegét közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácsos által ellenjegyzet
okiratba kell foglalni. valamint be kell nyújtani az MRP szervezet nyilvántartását vezető
bíróságnak.

(5) A meghatalmazott az alapszabály és az MRP alapjául szolgáló javadalmazás i
politikájának rendelkezései szerint, a résztvevők érdekében jár el . A meghatalmazott utasítás t
az alapítótól vagy a résztvevőktő l nem fogadhat el .

(6) A meghatalmazott megbízása határozott id őre szól, amely legalább három év és
legfeljebb hét év, valamint a megbízást az alapító nem mondhatja fel . A határozott idő leteltét
megelőzően a meghatalmazott megbízása megszűnik akkor. ha az alapító vagy (egy vagy több )
résztvevő keresete alapján bíróság vagy az alapszabályban kikötött választottbíróság
megállapítja, hogy a meghatalmazott az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettségé t
megsértette .

(7) A meghatalmazott és az alapító közötti jogviszonyra a megbízási szerz ődés szabályai t
az (1)-(6) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni .

24/F .	 (1) Az MRP szervezet vezető tisztségviselőjére az MRP szervezet legfőbb szerve
jogkörében eljáró meghatalmazottra irányadó összeférhetetlenségi szabályokat értelemszer űen ,
de azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy ahol e szabályok az alapítót említik, azon a legfőbb
szerv jogkörében eljáró meghatalmazottat is érteni kell .

(2) Az MRP szervezet ügyvezetését egyetlen vezet ő tisztségviselő is elláthatja . A vezető
tisztségviselő utasítást az alapítótól vagy a résztvevőktő l nem fogadhat el .

(3) A vezető tisztségviselő köteles az alapítót és a résztvevőket haladéktalanul, az
alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni arról, ha a meghatalmazott e törvény szerint i
kötelezettségét megsértette .

(4) A vezető tisztségviselő személyében bekövetkezett változást az MRP szerveze t
nyilvántartását vezető bírósághoz írásban be kell jelenteni . A bejelentéshez mellékelni kella
legfőbb szervnek a vezet ő tisztségviselő megválasztásáról rendelkez ő határozatot, valaminta
vezető tisztségviselő e tisztség elfogadására vonatkozó, közokiratba, vagy ügyvéd, jogtanácso s
által ellenjegyzett okiratba foglalt nyilatkozatát .

24/G. § (1) Az MRP szervezet a résztvev őkrő l és a résztvevők tagi részesedéseiről, valamint
az alapítókról és az alapítók tagi részesedéseir ő l folyamatos nyilvántartást vezet .

(2) Az MRP megindításával, az MRP szervezet megalakulásával, működésével és
megszűnésével összefüggő költségek, ráfordítások az alapítót terhelik. A költségekb ő l ,
ráfordításokból azt a részt, amely az MRP szervezetnél merült fel, az alapító kötele s
megtéríteni . Több alapító között a költségek, ráfordítások megosztásának elveit az alapszabál y
tartalmazza ; a megosztásnak gazdaságilag ésszerű alapon kell történnie .

(3)Az MRP szervezet hitelviszonyt megtestesít ő értékpapírt és váltót nem bocsáthat ki . Az
MRP szervezet a kapott pénzbeli vagyoni hozzájárulást és annak hozamát kizárólag a z
alapszabályában vagy belső szabályzatában meghatározott célra használhatja fel .
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(4) Az MRP szervezet az alapszabályban meghatározott összeget meghaladó hitel- é s
kölcsönszerződést csak legfőbb szerve előzetes hozzájárulásával köthet, a nem pénzbeli
vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközt és annak hozamát csak legfőbb szerve
előzetes hozzájárulásával adhatja biztosítékul vagy terhelheti meg .

(5) Ha az MRP szervezet alapszabálya lehetővé teszi, az MRP szervezet legfőbb szerve
előzetes hozzájárulásával a résztvev őkjavára megelő legezheti a résztvev ők tagi részesedéséhe z
kapcsolódóan nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközök ellenértékét .
Az alapszabály arról is rendelkezhet, hogy az MRP szervezetet a megelő legezett összeg után
kamat illeti meg. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, az MRP szervezeta
megelőlegezett összeg és kamata megtérítésére vonatkozó igényét els ősorban a megelő legezett
összeghez kapcsolódó tagi részesedésre tekintettel keletkez ő fizetési kötelezettségébe történő
beszámítás útján érvényesíti .

(6) Az MRP szervezet számviteli nyilvántartásait köteles olyan módon vezetni, hogy azok
alapján az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika végrehajtásának jogszer űsége
megállapítható és ellenőrizhető . Az MRP szervezet adózott eredményén és saját tőkéjén belül
elkülönítve mutatja ki a résztvev őket különböző esedékességi időponttól kezdődően megillető
pénzügyi eszközök átvételébő l, értékelésébő l, hozamából és pénzre történő átváltásából eredő
részeket, továbbá a pénzbeli vagyoni hozzájárulásból ered ő részeket . A tagi részesedés
bevonásakor az adózás el őtti eredményb ő l a bevont tagi részesedést (is) érint ően elkülönítve
kimutatott rész terhére történő kifizetést, az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában, ne m
befolyásolja az adózás el őtti eredmény többi (elkülönítve kimutatott) része .

(7) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy az MRP (felhalmozott) adózott eredményéne k
azt a részét, amely nem a résztvev őket megillető pénzügyi eszközök értékelésébő l ered,
osztalékként fizetheti ki, feltéve, hogy saját tőkéje az osztalék kifizetése következtében nem
lesz kevesebb, mint alapítói vagyonának, valamint a pénzbeli hozzájárulás átvételéb ő l eredő
alapítói vagyonon felüli saját tőkéjének az összege . Az osztalék kifizetésére csak a beszámol ó
elfogadását követően van lehetőség.

(8) Az MRP szervezet legalább félévente, a félév utolsó napjára, mint fordulónapr a
vonatkozóan közbenső mérleget készít. Az MRP szervezet nem készít közbenső mérlegeta
számvitelrő l szóló törvény szerinti beszámolójának mérlegfordulónapjára vonatkozóan.A
közbenső mérleg elfogadásáról a legfőbb szerv a fordulónapot követő 30 napon belül dönt .

(9) Az MRP szervezet a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvett pénzügyi eszközök
piaci értékét a közbenső mérleg fordulónapjára, illetve a beszámoló mérlegfordulónapjár a
megállapítja, valamint a piaci érték változásából eredő különbözetett adózás előtti eredménye
javára, va . y terhére elszámolja. A pénzügyi eszközök értékeléséből eredő adózott eredménybő l
a résztvevő csak tagi részesedése bevonása esetén részesedhet .

24/H. § (1) Az MRP szervezet a résztvev őre tekintettel vagyoni hozzájárulásként
megszerzett pénzügyi eszközt (annak átruházása vagy érvényesítése révén) az alapszabályába n
vagy a javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatában meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén pénzre váltja át . Azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek tekintetében a
feltételek egyidejűleg következtek be azonos szabályok szerint (így különösen azono s
ütemezésben) kell pénzre átváltani .

(2) A résztvev őnek az MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményének és ez t
meghaladó saját tőkéjének a rá tekintettel nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvett
pénzügyi eszközök átvételébő l, értékelésébő l, hozamából és pénzre történő átváltásából eredő
részre való igénye – e törvény eltér ő rendelkezése hiányában – azzal a nappal keletkezik,
amelyen e pénzügyi eszközök pénzre történő átváltása megtörtént. Ugyanezzel a nappala
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kapcsolódó tagi részesedést az MRP szervezetjalapítói vagyonának egyidej ű , a bevont tagi
részesedés névértékének megfelel ő összegű csökkentésével) bevonja .

(3) A résztvevőnek a tagi részesedése bevonásából eredő igényét az MRP szervezet csak a z
annak keletkezését követő fordulónapra vonatkozó közbenső mérleg vagy beszámoló
elfogadását követően teljesítheti .

(4) Ha az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a pénzügy i
eszköz ellenérték fejében illeti meg a résztvevő t, a résztvevőnek a tagi részesedése bevonásábó l
eredő igénye teljesítésének feltétele, hogy az MRP szervezet a résztvev ő t megillető összegbő l
levonja a bevont tagi részesedéshez kapcsolódóan nem pénzbeli vagyoni hozzájáruláskén t
juttatott pénzügyi eszköz ellenértékét. A levont ellenértéket az MRP szervezet a jogosult részér e
(a résztvev ő javára eljárva_) megfizeti . Ha az ellenérték teljes összegének levonására nem volt
lehetőség, az ellenérték le nem vont része tekintetében az arra jogosult igénybe e törvény
erejénél fogva megszűnik .

(5) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy a résztvev ők igényét az MRP szervezet – az
(1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelő alkalmazásával – az alapító ' álta l
kibocsátott részvény szolgáltatásával teljesíti, feltéve, hogy részletesen meghatározza a juttatá s
feltételeit .

24/I . § (1) Ha az alapszabályban vagy az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politikának
megfelelő belső szabályzatban a nempénzbeli vagyoni hozzájárulásként megszerzett pénzügy i
eszközök pénzre történ ő átváltására vonatkozóan meghatározott feltételek meghiúsultak, a
meghiúsulásuk napjával a pénzügyi eszközökre tekintettel a résztvevő által megszerzett tag i
részesedés az alapítóra száll át . Az MRP szervezet az alapítóra átszálló tagi részesedéshe z
kapcsolódóan átvett pénzügyi eszközt (annak átruházása vagy érvényesítése révéri) a z
alapszabályában vagy belső szabályzatában meghatározott módon pénzre váltja át .

(2) Az alapítónak az MRP szervezet (felhalmozott) adózott eredményének és ezt meghalad ó
saját tőkéjének az alakítóra átszálló tagi részesedéshez kapcsolódóan átvett pénzügyi eszközö k
átvételébő l, értékelésébő l, hozamából és pénzre történő átváltásából eredő részre való igénye
azzal a nappal keletkezik, amelyen epénzügyi eszközök pénzre történ ő átváltása megtörtént.
Ugyanezzel a nappal a kapcsolódó tagi részesedést az MRP szervezet (alapítói vagyonána k
egyidejű , a bevont tagi részesedés névértékének megfelel ő összegű csökkentésével) bevonja .

(3) Az alapítónak a tagi részesedése bevonásából ered ő igényét az MRP szervezet csak az
annak keletkezését követ ő fordulónapra vonatkozó közbens ő mérleg vagy beszámoló
elfogadását követ ően teljesítheti .

(4)	 Az	 alapító	 tagi	 részesedésének bevonásával 	 összefüggő elszámolások éne m
eredményezhetik a résztvevőket megillető (a bevonást követően keletkező) igény csökkenését.

(5) Ha a bevont tagi részesedése alapjául szolgáló pénzügyi eszközt nem azalapítójuttatta
nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP szervezetnek, vagy az MRP alapjául szolgál ó
javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a pénzügyi eszköz ellenérték fejében illeti meg
a résztvevőt, az alapító a bevonásból eredő igénye teljesítését követően a jogalap nélkül i
gazdagodásra vonatkozó szabályok szerint számol el a jogosulttal (így különösen apénzügy i
eszköz juttatójával, illetve az ellenértéket egészben vagy részben már kifizet ő résztvevővel) .

(6) A legfőbb szerv az alapszabály módosítása révén dönthet az alapító tagi részesedésének
a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó bevonásáról . A bevonást követően az MRP a (2)-(5 )
bekezdés rendelkezései szerint jár el .

(7) Az alapszabály a tagi részesedés alapítóra történő (részleges vagy teljes) átszállásának
az e törvényben nem említett, a résztvev őnek az MRP-ben való részvétele alapjául szolgál ó
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jogviszonyával összefüggő további eseteit is meghatározhatja, feltéve, hogy a (2)-(5) bekezdés
rendelkezései szerinti bevonásáról .

24/J. § (1) A tagi részesedés bevonása esetén az MRP szervezet a jogosultat megillet ő igény
teljesítésének napján olyan bizonylatot állít ki a jogosultnak, amely tartalmazza az igény
összegének megállapításához szükséges adatokat, valamint a teljesítés napját .

(2) Ha az MRP alapjául szolgáló javadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a pénzügy i
eszköz ellenérték fejében illeti meg a résztvev ő t, az MRP szervezet az (1) bekezdés szerinti
bizonylaton feltünteti a résztvevő t megillető összegbő l levont ellenérték összegét .

24/K. § (1) Az MRP szervezet megszűnésére a jogi személy megszűnésének általános
szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az MRP alapjául szolgáló javadalmazási
politika megszűnése esetén a legfőbb szerv köteles a kapcsolódó MRP szervezet jogutód nélkül i
megszüntetését elhatározni .

(2) A nem fizetésképtelen MRP szervezet megszűnése esetén – a cégnyilvánosságról,a
bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénynek a végelszámolásra irányadó
rendelkezései megfelelő alkalmazásával lefolytatott – végelszámolásnak van helye.A
végelszámolás kezd ő napját a résztvev ők érdekeit figyelembe véve kell meghatározni .

(3) Az MRP szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén, a megszűnés napjával, az
alapítóra száll át minden olyan tagi részesedés, amelynek alapjául szolgáló pénzügyi eszközö k
tekintetében a pénzre történ ő átváltásukra az alapszabályban vagy a javadalmazási politikána k
megfelelő belső szabályzatban meghatározott feltételek még nem következtek be .

(5) Ha az alapítóra átszálló tagi részesedés alapjául szolgáló pénzügyi eszközt nem a z
alapító juttatta nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként az MRP szervezetnek, vagy az MRP
alapjául szolgálójavadalmazási politika arról rendelkezett, hogy a pénzügyi eszköz ellenérté k
fejében illeti meg a résztvevőt . a jogosult (így különösen a:pénzügyi eszköz juttatója, illetve a z
ellenértéket egészben vagy részben már kifizet ő résztvevő) igényét a végelszámolás befejezésé t
megelőzően kell teljesíteni ._

24/L. § (1) A több javadalmazási politikát szolgáló MRP szervezet alapszabálya
rendelkezhet arról, hogy az egyes javadalmazási politika keretében átvett pénzügyi eszközöket
kezelő szervezeti egységeit jogi személlyé nyilvánítja . Ilyen esetben az alapítók, illetvea
résztvevők az e törvény szerinti jogaikat csak a hozzájuk kapcsolódó, jogi személyiségge l
rendelkező szervezeti egységek tekintetében gyakorolhatják .

(2) A több javadalmazási politikát szolgáló MRP szervezet alapszabálya rendelkezhet arról
is, hogy az MRP szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységeinek (az MRP
szervezet legalább egy vezet ő tisztségvisel ője mellett) egy vagy több önálló vezet ő
tisztségviselője is van. A jogi személyiséggel rendelkez ő önálló szervezeti egység önálló vezet ő
tisztségviselő felett a munkáltatói jogokat az MRP szervezet vezető tisztségviselője gyakorolja .

(3) Ha az MRP szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységekbő l áll, a jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységek önálló közbenső mérleget és beszámolót
készítenek, de az MRP szervezet csak beszámoló készítésére kötelezett . A jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységek közbenső mérlegeinek fordulónapja egymástól eltérhet .

(4) A jogi személyiséggel rendelkez ő szervezeti egység megszüntetésére az MRP szerveze t
megszüntetésére irányadó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni .

(5) A több javadalmazási politika végrehajtását szolgáló MRP szervezet megszüntetésére
csak akkor kerülhet sor, ha minden érintett javadalmazási politika megszűnt . '
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6. A törvényjavaslat 116. §-a a következők szerint módosul :

„116 . §

(1) Ez a törvény – a (2) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetést követ ő
napon lép hatályba.

(2) E törvény 1 . §-4 . §-a, 6 .§-11 . § -a, 13 . §-36 . §-a, 37 . § 1, 3-26 . pontjai, 38 . § 2-7. pontjai ,
39. §-48 . §-a, 50 . §158 . §]59 .§-a, [60 . §]61 .§-a, [62 . §]63 .§-[67. §]69.§-a, [68 . §]71 . & a)-d)
és g) pontja, [69 . §]72 .§-[110 . §]	 113 .§-a, [112 . §]	 115 .§-[115. §]	 119.§-a és az 1–6. melléklet e
2016. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény 5 . §-a, 12 . §-a, 38. § 1 . pontja, 49. §-a, [59. §]60.§-a, [61 . §]62 .§-a, és [66 .
§168.§-a 2017 . január 1-jén lép hatályba .

(4)E törvény 37 . 2. pontja 2018 . január 1-jén lép hatályba.”

7. A törvényjavaslat 3. melléklete a következők szerint módosul :
„1 . Az Szja tv . I . számú melléklet 7. pontja a következő 7.31 . alponttal egészül ki :

(Egyéb indokkal adómentes)

„7 .31 . a magyarországi Holokauszt Emlékévhez kapcsolódó kezdeményezések támogatását
célzó Civil Alap – 2014 . pályázati program keretében magánszemély részére pályázat alapjá n
elnyert támogatások, függetlenül a kifizetés időpontjától .”

2. Az Szja tv . I . számúmelléklet8.pont 8.31 . alpontja helyébe a következő rendelkezés lép :

(Anem pénzben kapott juttatások közül adómentes)

„8 .31 . az MRP szervezet analitikájában a számvitelrő l szóló törvény felhatalmazása alapfá n
kiadott kormányrendelet szerint elkülönítetten, a megszerzett részvények, üzletrészek között
kimutatott, a résztvevő tulajdonába adottértékpír (ide nem értve a visszavásárol t
vagyonrésznek minősülő értékpapírt) ráfordításként elszámolt beszerzési (nyilvántartási )
értékébő l az a rész, amely meghaladja a tulajdonba adás időpontjáig a résztvevő által saját erő
címen befizetett összeg alapján az MRP szervezet által elszámolt bevételt; az adómentes
természetbeni juttatás összegérő l az MRP szervezet résztvev őnként az adóévet követ ő január
31-éig adatot szolgáltat az adóhatóság számára, azzal, hogy e rendelkezést nem lehet alkalmazn i
a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MR P
szervezet résztvevője által megszerzett értékpapírra ;'
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INDOKOLÁS

Az 1-2 . és 7 . pontokhoz

A módosítás biztosítja, hogy a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi
eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet résztvev ője csak az MRP tagjaként megszerzet t
értékpapír értékesítésekor fizessen adót (tehát ne kényszerülj ön az adófizetés miatt az éppe n
megszerzett értékpapír eladására), valamint azt is, hogy az MRP szervezet tagjaként kapot t
kedvezmények szintén ne viseljenek adót, csak a megszerzett értékpapír értékesítésekor .
Ugyancsak szükséges a javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök
kezelését szolgáló MRP szervezet révén megszerezhet ő értékpapír adójogi kezelésének
elhatárolása, a „klasszikus” MRP szervezetek révén történ ő értékpapír szerzést ől .

A 3. ponthoz

A módosítás biztosítja, hogy a javadalmazási politika keretében megszerezhet ő pénzügyi
eszközök kezelését szolgáló MRP szervezet ezen pénzügyi eszközökbő l származó, továbbá a
tagi részesedés bevonásához kapcsolódó nyeresége mentesüljön a társasági adó alól .

A 4. és 5 . ponthoz

A módosító javaslat az munkavállalóknak a munkáltató eredményességének javításában val ó
közvetlen érdekeltsége feltételeinek megteremtése érdekében megteremti egy új típusú MR P
szervezet megalapításának feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó speciális adózás i
szabályokat állapít meg .

A 6. ponthoz

A hatályba léptető rendelkezések módosítása az új §-ok beiktatásával összefüggésben.

Budapest, 2015 . október 22 .

Szatmáry Kristó f
Fidesz – Magyar Polgári Szövetsé g
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