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Új rendelkezések a Munkavállalói
Résztulajdonosi Programról
A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai Ügyvédi Iroda havonta tájékoztatja ügyfeleit
hírlevelében a gazdasági jog legfrissebb szabályairól és változásairól, valamint ügyfeleink
figyelmére érdemes jogeseteiről.
A 2016. évi adótörvények változásairól szóló jogszabályok számos érdekességet
tartalmaznak, ezek között találhatóak az új típusú Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
(a továbbiakban: „MRP”) szóló új rendelkezések is, amelyek kibővítik a munkavállalók
ösztönzésének és javadalmazásának eszköztárát. Az új szabályok a javadalmazási politika
keretében megszerezhető értékpapírok kezelése érdekében is lehetővé teszik a program
indítását és jelentős megtakarítást eredményezhetnek mind a munkáltatói, mind pedig a
munkavállalói oldalon. Jelen hírlevelünkben az új típusú MRP-re vonatkozó főbb
rendelkezéseket mutatjuk be.

Az MRP célja
Az MRP a javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése
érdekében indítható. A javadalmazási politika célja minden esetben az, hogy a cég(csoport)
munkatársai ingyenesen vagy kedvezményesen a cég(csoport) által kibocsátott értékpapírt
vagy ahhoz kapcsolódó jogot szerezzenek. Az értékpapír megszerzése többnyire a társaság
gazdasági teljesítményének jövőbeli javulásához vagy hatékony és eredményes
kockázatkezeléséhez kötött, így motiválttá teszi a programban résztvevő munkavállalókat az
eredményes munkavégzésben.
Gyakorlati igényt elégít ki az az új előírás, ami szerint pénzügyi intézmény, biztosítóintézet és
befektetési vállalkozás tekintetében csak javadalmazási politika keretében megszerezhető
pénzügyi eszközök kezelése érdekében indítható MRP.

Az MRP operációja
A törvénymódosítás részletesen szabályozza a javadalmazási politika megfogalmazására
vonatkozó követelményeket és a politikán alapuló MRP létrehozását, működtetésének és
megszűnésének feltételeit.
Az MRP jogi személy, amelyet alapszabályának elfogadását követően bírósági
nyilvántartásba kell venni. Az MRP – hasonlóan egy gazdasági társasághoz – legfőbb szervvel
és vezető tisztségviselővel rendelkezik, a tagokat nyilván kell tartania. Az MRP szervezet számviteli
nyilvántartásait köteles olyan módon vezetni, hogy azok alapján az MRP alapjául szolgáló
javadalmazási politika végrehajtása nyomon követhető, ellenőrizhető legyen, a kötelező
adatszolgáltatásokat teljesíteni lehessen.
Az MRP-ben csak olyan természetes személy vehet részt, akire az MRP alapjául szolgáló, minden
érintett által azonos feltételekkel megismerhető, írásba foglalt javadalmazási politika hatálya
kiterjed. A résztvevők – vagyis a javadalmazási politikában érintett munkavállalók, vezető
tisztségviselők – tagi részesedéssel rendelkeznek az MRP-ben, ami alapján jogosultak az MRP
szervezet eredményéből való részesedésre.
Általános szabály, hogy az MRP szervezet akkor váltja át pénzre a résztvevőre tekintettel a
javadalmazási politika keretében megszerzett értékpapírt, értékpapíron fennálló jogot, ha eléri az

alapszabályában vagy a javadalmazási politikának megfelelő belső szabályzatában
meghatározott feltételeket.

Az MRP előnyei
A program egyik legfőbb előnye, hogy összeköthető a társaság által egyébként alkalmazott
javadalmazási politikával, ösztönző rendszerekkel, ezáltal érdekeltté teszi a résztvevő
munkavállalókat a vállalat(csoport) teljesítményének javulásában, jövőbeli céljainak elérésében.
Ugyanakkor a „hagyományos” részvényjuttatási programokhoz képest kedvezőbb
adókövetkezmények mellett nyújtható juttatás, a javadalmazási politika keretében megszerezhető
nettó vagyoni érték adóterhe akár 93,23 %-ról 17,65 %-ra csökkenthető egy MRP
létrehozásával.
A korábban ismert munkavállalói értékpapír-juttatási programmal ellentétben kevésbé szigorú
szabályok vonatkoznak az MRP-re, így például (i) a megszerezhető javadalmazással kapcsolatban
nincs értékbeli korlátozás; (ii) nincs kötelező részvételi (tartási) időszak és (iii) nincs korlátozás a
tekintetben, hogy a programban milyen arányban vehetnek részt vezető tisztségviselők és ők
mekkora arányú juttatásra tehetnek szert.
Ezek a szempontok várhatóan több munkáltatót fognak arra sarkallni, hogy megfontolja az MRP
bevezetését vagy a már meglévő javadalmazási politikája megfelelő módosítását.

Megfontolandó kérdések
Bármely, a munkavállalók ösztönzését fejleszteni kívánó társaságnak érdemes tehát
megvizsgálnia, hogy a vállalat(csoport)nál működő javadalmazási és ösztönző rendszerbe
beilleszthető-e egy MRP annak számos előnye miatt.
Szintén felmerülhet annak lehetősége, hogy a már működő javadalmazási és ösztönző
rendszert lehet olyan módon átalakítani, hogy az megfeleljen az MRP alapítás feltételeinek.
Minden esetben érdemes azonban megfontolni, hogy az MRP szervezet létrehozásával és
működtetésével kapcsolatban felmerülő költségek arányban állnak-e a működtetéssel
elérhető előnyökkel, és ennek megfelelően kell az egyes társaságoknak megindítani vagy
átalakítani a munkatársak ösztönzését célzó programokat.
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