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29.) Korm. hatdrozat végrehajtúsáravonatkoaj lavadalmazúsi
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2IT|2A$. ryil. 29.) Korm. határozat végrehajtásara vonatkozó Javadalmazási
SzabáIyzat kiadásáról szőlő 2Ll20a9. számu határozatot (a továbbiakbarr: Hatfuozat) az
alábbiak szerint
módosítom.
1. A Hatarozat mellék]et, I.
2. pontot kell alkalmazni:

,,2. A

cím (A szabályzat céIja és hatálya) 2. pontja helyetl az, alábbí, t$

szabályzat személyi hatálya

Kiterjed agazdaságitrírsaságokról szóló 2006. évi iV. törvény (továbbiakban: Gt.) 21. és a
$
Munka Ttirvénykönyvéről szőlő 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. $ (1) bekezdés
alapjan valamennyi btintetés-végrehajtásígazdasági trírsaság ügyvezetőjére és ügyvezetőhelyettesére, valamint azoha, akiket az Mt.208. $ (2) bekezdése szerint vezetőnek lehetne
minősíteni avezetőihierarchia 3. szintjéig bezfuőlag(továbbiakban egytittesen: vezetó,k).''

2. AHatarozat mellékleténekI. cím (A szabályzat célja és hatálya) 3. pont 5. aipontja helyett
az alábbi, új 5. alpontot kell alkalmazni:
,,5. AzMt.228. $-ban leírt megállapodás.''
3. A Határozat mellékletének IV. cím (Jogviszony megszüntetése esetén jarő juttatások) bb)
pontja helyett azaIábbi, új bb) pontot kell alkalmazni:
,,bb) próbaidőn

kívüli azonnali hatályu felmondása

esetén a tárgyhavi munkabérre''.

4. A Hatarozat mellékletének IV. cím (Jogviszony megszüntetése esetén jarő jlÍtatások) cb)
pontja helyett azalábbt, új cb) pontot kell alkalmazni:

,,cb) próbaidőn

kívüli azonnali hatályu felmondása esetén a targyhavi munkabérre''.

A

Határozat mellékletének VI. cím (Érdekvédőmegállapodás) helyett
szöveget kell alkalmazni:

5.

az alább|

'6j

,,Biintetés-végrehajtási gazdasági tarsaság vezetőjével az Mt. 228. $ szerinti megállapodás
nem köthető, kivéve, ha ttemzetgazdasági érdek, vagy a gazdasági tarsaság valós és
méltányos, a piaci helyzetet figyelembe vevő gazdasági érdeke a megállapodás megkötését
megkívánja.''

6. Jelen hatfuozat előírásait aza|áírásátkövető

Budapest, 20t2. október ,,

15.

naptólkell alkalmazni'
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A Magyar Áuam mint Tulajdonos nevében a
Büntetés_végrehajtás országos Parancsnoksága
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Melléklet: 2ll20o9' számú hatarozat egységes szerkezetben
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