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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2022. július 8-i ülésére 

 

 

 

Tárgy:  Pótbefizetés a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. részére 

 

Előterjesztő:    Baranyi Krisztina polgármester 

 

Készítette:    Jegyzői Kabinet 

 

Előzetesen tárgyalja:   

 

Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 

 

Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 X egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű   

  minősített X többség szükséges. 

 

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  

 

igen X 

nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  

 



 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2022. június 22. napján döntött a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

ügyvezetője Hagymási Zoltán jogviszonyának azonnali hatályú megszüntetése tárgyában. A 

248/2022. (VI.22.) számú határozat az alábbiak szerint szól:  

 

„Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. ügyvezetőjét Hagymási Zoltánt tisztségéből a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:25. § (1) bekezdés c) pontja illetve (2) 

bekezdése alapján azonnali hatállyal visszahívja, egyúttal a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

és az ügyvezető között 2022. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig tartó határozott 

időtartamra szóló vezető állású munkaviszonyát a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. 

törvény 79. § (1) b) bekezdése alapján azonnali hatállyal megszünteti.”   

 

A fenti határozat értelmében Hagymási Zoltán volt ügyvezetőt tizenkét havi távolléti díj, 

valamint a munkaviszonyának megszűnéséig arányosan ki nem vett szabadságának megváltása 

illeti meg, melyet a társaságnak kell megfizetni a volt munkavállalónak.  

 

Hagymási Zoltán tizenkét havi távolléti díjának összege a szociális hozzájárulási adóval: 

9.220.800 Forint, illetve szabadságmegváltás jogcímén őt megillető összeg a szociális 

hozzájárulási adóval további 1.317.257 Forint. Hagymási Zoltánnak kifizetendő összeg 

összesen 10.538.057 Forint. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 80. § (2) 

bekezdése alapján a munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó 

munkában töltött naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított ötödik 

munkanapon a munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, 

valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt 

igazolásokat. 

 

Tájékoztatom a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. 

Hagymási Zoltán részére kifizetendő összeg fedezetével nem rendelkezik, ezért annak összegét 

Ferencváros Önkormányzatának, mint alapítónak rendelkezésre kell bocsátania. A fedezetet 

rendelkezésre bocsátásának jogcíme pótbefizetés, melynek szabályait a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendezi.  

 

3:99/A. § [A pótbefizetés] 

 

(1) Ha a társaság létesítő okirata feljogosítja a legfőbb szervet arra, hogy a veszteségek 

fedezésére pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára, meg kell határozni azt a 

legmagasabb összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés 

elrendelhetőségének gyakoriságát. 

 

(2) A pótbefizetés teljesítésének módját, ütemezését és teljesítésének határidejét a pótbefizetés 

elrendeléséről szóló legfőbb szervi határozatban kell meghatározni. A pótbefizetés összege a 

tag vagyoni hozzájárulását nem növeli. A pótbefizetés a nem pénzbeli vagyoni 

hozzájárulásokkal szemben érvényesülő követelményeknek megfelelő nem pénzbeli szolgáltatás 

útján is teljesíthető. 

 

(3) A pótbefizetési kötelezettséget a tag vagyoni hozzájárulása arányában kell meghatározni és 

teljesíteni. 

 



(4) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a tag vagyoni 

hozzájárulásának nemteljesítésére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

(5) A legfőbb szerv eltérő határozata hiányában a veszteség pótlásához nem szükséges 

pótbefizetéseket a visszafizetés időpontjában a társasággal tagsági jogviszonyban álló tagok 

részére vissza kell fizetni. A visszafizetésre a vagyoni hozzájárulások teljes befizetése után 

kerülhet sor. 

 

(6) Korlátolt felelősségű társaság esetén a saját üzletrészre, zártkörűen működő 

részvénytársaság esetén a saját részvényre jutó pótbefizetést nem kell visszafizetni. 

 

(7) Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság és egyszemélyes részvénytársaság esetén a 

pótbefizetés előírásához létesítő okiratba foglalt rendelkezésre nincs szükség. A pótbefizetés 

feltételeit az alapítónak vagy az egyedüli tagnak a határozatában kell megállapítania. 

 

 

Fentiek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását. 

 

Budapest, 2022. június 28. 

 

        Baranyi Krisztina h. 

        polgármester  

        Reiner Roland s.k. 

        alpolgármester 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. részére a volt munkavállaló követelésének 

teljesítésére 10.538.057 Forint összeget bocsát rendelkezésre pótbefizetés jogcímén. Az alapító 

a pótbefizetést egyösszegű pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával teljesíti 15 napon 

belül.  

 

Határidő: döntést követő 15 nap 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a 10.538.057 Forint pótbefizetést az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 

3/2022. (II.22.) önkormányzati rendeletében elkülönített általános tartalék terhére biztosítja, és 

felkéri a polgármestert, hogy az ennek megfelelő, költségvetést módosító rendelet-tervezetet 

megalkotás céljából terjessze a képviselő-testület elé.  

 

Határidő: a 2022. évi költségvetés soron következő módosítása 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


