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1. A javadalmazási politika célja és alapelvei 

 

Az Európai Parlament és a Tanács irányelvei továbbá ezekkel összefüggő jogszabályi rendel-

kezések nyomán a pénzügyi szervezeteknek javadalmazási politikával kell rendelkezniük. Az 

intézmények által kialakítandó javadalmazási politikára vonatkozó szabályozás célja az esetle-

ges negatív gyakorlatok kiküszöbölése és annak biztosítása, hogy az alkalmazott javadalmazási 

politikák és gyakorlatok összhangban álljanak az intézmény kockázati profiljával és elősegítsék 

a hatékony kockázatkezelés érvényesítését. 

 

A Bank alapvető célja olyan javadalmazási politika kialakítása és folyamatos működtetése, 

amely összhangban van a Bank üzleti és kockázati stratégiájával, értékeivel, érdekeivel és koc-

kázattűrő képességeivel. A javadalmazási politika a Bank közép- és hosszú távú szemléletét 

tükrözi, az üzleti ciklusok is figyelembe vételre kerülnek. A javadalmazási politika alapelve a 

Bank üzleti céljainak és a munkavállalók céljainak hosszú távú összehangolása, ennek érdeké-

ben minden munkavállaló számára, világos, átlátható, pontosan tervezhető juttatási rendszert 

biztosít.  

 

A Bank a dolgozói munkavégzését azzal ismeri el, hogy bizonyos juttatásokat minden munka-

vállaló számára alanyi jogon, a munkaviszony létrejöttéből adódóan, a teljesítmény értékelésé-

től függetlenül biztosít a dolgozóknak. A Bank alapvető célja, hogy dolgozóit ösztönözze a 

teljesítmény növelésére. Ennek érdekében a Bank meghatározza a teljesítménymérés feltételeit, 

amelyben a Bank üzleti teljesítményét, a szervezeti egységek eredményességét és a munkavál-

lalók egyéni teljesítményét a Bank által elfogadott szempontrendszer figyelembevételével kell 

értékelni.  

 

A munkavállaló számára olyan egyéni célokat is meg kell határozni, amelyek segítik képességei 

fejlesztésében és kibontakoztatásában. Ezeket a célokat ugyanakkor úgy kell meghatározni és 

olyan további kritériumokkal kell kiegészíteni, hogy a kitűzött céljai elérésével a munkavállaló 

hozzájáruljon a Bank sikerességéhez. Az értékelési mutatók kiválasztása előtt meg kell azt vizs-

gálni, hogy a várható alakulása elég stabil és megbízható-e ahhoz, hogy referenciaként lehessen 

használni a teljesítményértékeléshez. A javadalmazási politikát az üzleti szemlélet erősítésére, 

az ügyfél-orientáltság fejlesztésére, a csapatmunka ösztönzésére és a belső együttműködés erő-

sítésére is fel kell használni. Az eredményekért érzett felelősséget a Bank minden munkaválla-

lójától el kell várni.  

 

A javadalmazási politika kialakításakor olyan speciális banki értékekre is tekintettel kell lenni, 

mint a magas fokú compliance kultúra, az etikus piaci magatartás, a modern és hatékony ügy-

félkezelés, az összeférhetetlenség kizárása, valamint a kontroll funkciókat betöltők javadalma-

zásának függetlensége az általuk ellenőrzött területek teljesítményétől. A banki kockázatválla-

lásra legjelentősebb befolyással rendelkező munkavállalók javadalmazására és azt megelőző 

értékelésére kiemelt figyelmet kell fordítani. Ennek célja a banki kockázatvállalás megadott 

keretek között történő tartása, eszközrendszer biztosítása ahhoz, hogy a munkavállalók folya-

matosan törekedjenek a túlzott kockázatvállalás elkerülésére. A teljesítményfüggő javadalma-

zás teljes összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a tőke költségét és a szükséges 

likviditást, valamint a jelenlegi és jövőbeni kockázatokat és az azoknak megfelelő kiigazítást. 

A javadalmazási politika alkalmazása során minden vonatkozásban érvényesülnie kell az ará-

nyosság elvének.   

 

Az arányosság elvére való tekintettel a Bank a javadalmazási politika tartalmát a Bank méreté-

nek, belső szervezettségének, tevékenységi jellegének, körének, nagyságrendjének, összetett-

ségének sajátosságaival arányosan határozza meg. A mérlegfőösszeg mértékére figyelemmel a 
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Bank a teljesítményjavadalmazást pénzben történő megfizetéssel teljesíti, ezért részvényben 

megállapítandó vagy ahhoz köthető, nem készpénzen alapuló eszközt, juttatást nem állapít meg.  

 

A javadalmazási politikára és annak alkalmazására vonatkozó eljárás során a szabályozásban 

meghatározott előírások megkerülése, illetve az erre alkalmas technikák alkalmazása nem meg-

engedett. Ha a jogszabály meghatározott mennyiségi követelmények esetén minimum határokat 

állapít meg, ezeknél kedvezőbb határértékeket nem lehet megállapítani. 

 

A célkitűzések során a munkavállalóknak információval kell rendelkezniük a teljesítendő fel-

adatokról, az ezekhez előirányzott javadalmazás mértékéről, az értékelés várható időpontjáról 

és a kifizethetőség idejéről. 

 

A teljesítménymutatók adott évi helyessége független szakértő írásbeli igazolása alapján álla-

pítható meg.  

 

A jogszabályban meghatározott piaci részesedés és mérlegfőösszeg mértékére figyelemmel a 

Bank javadalmazási bizottságot nem hoz létre és az értékeléseket követően az eldöntött kifize-

tésekre elhatárolási, halasztási időszakot nem alkalmaz. El nem ért eredményhez kifizetés nem 

kapcsolódhat, továbbá teljesítmény-javadalmazási előleget a Bank nem fizet, bármilyen java-

dalmazásra csak értékelést követően kerülhet sor. Törekedni kell arra, hogy az elvégzett mun-

kafeladatokat minél rövidebb idő alatt kövesse az értékelés és a személyre szóló, a teljesítmény-

javadalmazásban és a felettes vezető által elvégzett személyi értékelésben megnyilvánuló visz-

szajelzés. 

 

A javadalmazási politikában foglaltakat be kell építeni a pénzügyi tervezés folyamatába. 

 

A javadalmazási politika elveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, az Igazgató-

ság pedig felel annak végrehajtásáért. 

 

Teljesítményjavadalmazásra kötelezettség nem vállalható. Teljesítményjavadalmazás csak ak-

kor fizethető, ha a Bank pénzügyi helyzete fenntartható, és a Bank, az érintett szervezeti egység 

és a vezető állású dolgozó vagy munkavállaló teljesítménye azt indokolttá teszi. A teljesítmény-

javadalmazás kifizetése nem eredményezheti a Hpt-ben, továbbá a prudens működésre vonat-

kozó jogszabályokban és az 575/2013/EU rendeletben meghatározott követelmények teljesíté-

sét. 

 

Az ellenőrzési feladatokat és kockázatkezelési feladatokat, belső kontroll feladatokat végző 

munkavállalók javadalmazását a Felügyelő Bizottság külön is felügyeli. 

 

 

2. Jogszabályi háttér 

2.1. Külső jogszabályok és előírások 

 

- A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 

(HPT.)  

- A befektetési szolgáltatókról szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (BSzT.) 

- A 131/2011.(VII.18.) Korm. rendelet a javadalmazási politikának a hitelintézet és a be-

fektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sa-

játossága figyelembevételével történő alkalmazásáról 
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- A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2011.(VIII.4.) sz. ajánlása a 

javadalmazási politika alkalmazásáról 

- A Magyar Nemzeti Bank 3/2017. (II.9.) számú ajánlása a javadalmazási politika alkal-

mazásáról (alkalmazása 2017. július 01. napjától) 

- Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelin-

tézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról 

- Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelinté-

zetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és a befektetési vállalko-

zások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK 

és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

 

2.2. Belső szabályzatok 

 

Belső szabályzatnak minősülnek a javadalmazási politika szempontjából azok a Bank által 

kiadott belső szabályzatok, utasítások, előírások, amelyek a munkavállalók javadalmazását 

érintik, illetve érinthetik. 

 

3. Nyilvánosság 

 

A Bank folyamatosan biztosítja, hogy a javadalmazási politika előírásai valamennyi munkavál-

laló számára hozzáférhetőek legyenek. Ennek érdekében a jelen szabályzat az Intraneten köz-

zétételre kerül és ott folyamatosan elérhető. Jogszabályban meghatározott esetekben és körben 

a javadalmazási politikában foglaltakat a Bank az internetes honlapján teszi közzé. A nyilvá-

nosságra hozatal során kizárólag a jogszabály által előírt, elsősorban statisztikai jellegű adatok 

és információk tehetők közzé, a közzététel személyiségi jogokat nem sérthet. A javadalmazásra 

vonatkozó közzététel során azt is közzé kell tenni, hogy a javadalmazásért felelős testület az 

adott tárgyévben hány ülés tartott. 

 

4. A javadalmazási politika személyi hatálya és az adható javadalmazások 

 

A javadalmazási politika a Bankkal munkaviszonyban álló valamennyi munkavállalóra, vala-

mint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság, mint testületek tagjaira terjed ki.  

 

 

4.1. Általános hatály alá tartozók javadalmazása 

 

Azok a munkavállalók, akiknek a munkaköre a 4.2. pontban meghatározott speciális hatály alatt 

nem került felsorolásra, az általános hatály alá tartoznak. Esetükben a javadalmazást a követ-

kezőképpen kell megállapítani: 

 

- A munkaviszony létesítésekor meg kell állapodni a munkavállaló személyi alapbérében, va-

lamint azt, hogy a jelen szabályzat 6. pontjában rögzített - egyes munkavállalók számára bizto-

sított - javadalmazási lehetőségek közül az mely elemeket és milyen mértékben kívánja igénybe 

venni. 
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- A havi alapbéren kívüli bónuszban az új munkavállaló kizárólag 6 havi kifogástalan munka-

végzés után részesíthető. Ez alól felmentést egyedileg mérlegelt rendkívüli esetben, kizárólag 

a Bank vezérigazgatója adhat.  

 

- A teljesítménymérési (értékelési) időszakot a Bank vezérigazgatója határozza meg. Az érté-

kelési időszak az értékelendő feladatok függvényében legalább egy havi időszak lehet. A mun-

kavállalók bónuszának megállapítása úgy történik, hogy illetékes vezetőjük a vezérigazgató 

által meghatározott keretek között előre meghatározza az adott időszakban elvégzendő felada-

taikat, valamint az egyedi munkakörre megállapított súlyozást. Ezeket a munkavállalóval előre 

ismertetni kell. Az értékelési időszakot követően, a bónuszfeladatok értékelésekor az egyedi 

munkakörre megállapított súlyok, százalékos értékek figyelembevételével úgy kell eljárni, 

hogy az egyéni teljesítmény értékelésén túl kerüljön értékelésre a munkavállaló szervezeti egy-

ségének valamint a Bank egészének az időszaki teljesítménye és tervteljesítése.  

 

- A Bank félévente értékelheti a munkavállalók kiemelkedően színvonalas teljesítményét a 

munkavállalók közössége útján („Félév dolgozója”), és a legtöbb szavazatot kapott munkavál-

laló részére hat hónapon keresztül az alapbére 20 % - ával megegyező javadalmazást fizet.  

 

4.2. Kiemelt személyek körének javadalmazása 

 

Kiemelt személyi körbe az alábbi személyek tartoznak: 

- Igazgatóság tagjai 

- Felügyelő Bizottság tagjai 

- Vezérigazgató  

- Vezérigazgató-helyettes(ek) 

- Ügyvezető igazgató 

- Számviteli igazgató 

- Hitelezési igazgató 

- Kockázatkezelési igazgató 

- Hálózati igazgató(k) 

 

(Az Igazgatóság tagjai és a Felügyelő Bizottság tagjai kivételével ezek a továbbiakban együtt: 

vezetők) 

 

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai testületi tagságukra tekintettel kizárólag a Bank 

közgyűlése által megállapított mértékű javadalmazást kaphatnak, ezen túl javadalmazásban 

nem részesülnek.  

 

A Bankkal munkaviszonyban álló, az előbbiekben felsorolt vezetők alapbéren és a Juttatási 

Kosáron kívüli javadalmazását, a részükre adható bónusz összegét úgy kell meghatározni, hogy 

abból a jelen szabályzat 9. pontjában meghatározott szempontok is érvényesüljenek. A 4.1. pont 

második francia bekezdésében írtak rájuk is vonatkoznak azzal, hogy a felmentést azok eseté-

ben, akik felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat, az Igazgatóság jogosult meg-

adni, a vezérigazgató javaslata alapján. 

 

Amennyiben a kiemelt személyi körbe tartozó munkavállalót a munkavállalók közössége a 4.1. 

pont negyedik francia bekezdésében meghatározott Félév dolgozójának megválasztja, részére 

az ott meghatározott javadalmazás az általános előírásokkal megegyezően kifizetendő. 

 

A kiemelt személyi körbe tartozó vezetők esetében a kockázatvállalások értékelése során vizs-

gálni kell a banki hierarchiában elfoglalt pozíciót, annak a csoportnak a nagyságát, amelyben a 
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vezető tevékenykedik, illetve a megállapított alapbér és teljesítményjavadalmazás arányát. Az 

ellenőrzési tevékenységet végző munkavállaló javadalmazása független az általa felügyelt szer-

vezeti egység teljesítményétől, az a feladatköréhez kapcsolódó célkitűzések elérésén alapul, és 

úgy kell kialakítani, hogy ne veszélyeztesse függetlenségét és ne teremtsen konfliktust ellenőr-

zési tevékenységével. 

 

A kiemelt személyek (lásd a 4.2. pontban felsoroltak) körére vonatkozóan a 7. pontban szabá-

lyozottak azzal érvényesülnek, hogy az Igazgatóság értékelési hatáskörébe tartozó vezetők 

(ügyvezető igazgatók) teljesítményjavadalmazásaként szétosztható összeg értékelési szempont-

jairól, a teljesítményjavadalmazás módjáról a Felügyelő Bizottság, konkrét mértékéről az Igaz-

gatóság dönt. A hosszabb távú kockázati teljesítmény újraértékelésére a konkrét értékelési fo-

lyamat során az Igazgatóság jogosult. A kiemelt személyek körében a Bank az egyéb munka-

vállalók juttatásaival megegyezően a pénzben történő javadalmazást preferálja. Visszatartásról 

egyedi, indokolt esetben lehet dönteni. Halasztási időszak nem kerül általános meghatározásra, 

mert a Bank méretére tekintettel a Bank nem él a halasztott kifizetés lehetőségével.  A nyugdíjba 

vonulást a Bank a javadalmazási politika eszközrendszerével nem támogatja, ezért a kiemelt 

személyek körére sem határoz meg a Bank nyugdíjpolitikát. Kiemelt személy munkaviszonyá-

nak megszüntetése esetén a mindenkor hatályos Munka Törvénykönyve, illetve a munkaszer-

ződésben foglaltak az irányadók, azzal, hogy a Bank nem zárja ki a munkaszerződés megszün-

tetésére vonatkozó, a javadalmazást is érintő, egyedi megállapodás megkötésének lehetőségét.  

 

Miután a Bank mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot, továbbá nincs olyan 

vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek a Banktól, illetve a Bankkal együttesen 

összevont felügyelet alá tartozó vállalkozástól származó éves jövedelme eléri a 300 millió fo-

rintot, a Bank a vonatkozó kormányrendelet 4. §-ában foglaltakat alkalmazza, erre való tekin-

tettel a kiemelt személyek javadalmazása teljesítményjavadalmazási elemeinek a vonatkozó 

jogszabályi előírások figyelembevételével, az alábbi teljesítménymutatók figyelembevételén 

kell alapulnia: 

- a nem teljesítő hitelek részarányának változása, 

- a tőkekövetelmény előírásainak való megfelelés mértéke, 

- a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása,  

- betéti állomány mértéke, 

- hitelállomány mértéke, 

- az elért adózás előtti eredmény, 

- kitűzött üzleti célok és feladatok teljesítése, 

- vezetői szempontok szerinti  

A súlyozás mértékét az adott munkakörnél egyénileg kell meghatározni, figyelembe véve annak 

tényét is, hogy az adott munkakör betöltőjének mennyiben lehet személyes ráhatása az adott 

teljesítménymutató mértékének változására, eredményességére. 
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5. A javadalmazás típusai 

 

A Bank a munkavállalók részére rögzített javadalmazást és teljesítmény-javadalmazást, azaz 

bónuszt biztosít.  

 

Rögzítettnek tekintjük mindazon javadalmazási elemeket, amelyek függetlenek az adott mun-

kavállaló teljesítményétől. A rögzített javadalmazás elemeinek nagyságát a munkavállalók ha-

tályos munkaszerződése, illetve a vonatkozó belső szabályzatok rögzítik.  

 

A Bank javadalmazási rendszerében az egyéni, csoportszintű és banki teljesítmények figyelem-

bevétele a teljesítményjavadalmazások rendszerén keresztül biztosított. Ennek formája a bó-

nusz, melynek irányadó legnagyobb értéke az alapbér 100 %-a, mely a javadalmazási politika 

kapcsán irányadó jogszabályok keretei között éves bér viszonylatában kerül vizsgálatra és meg-

állapításra, és amely a Bank eddigi gyakorlatának is megfelelően a fentiekben kerül – vissza-

menőleges hatállyal - rögzítésre 

 

6. A rögzített javadalmazás elemei 

6.1. Alapbér 

 

A Bank munkavállalói személyi alapbérre jogosultak, amelyet minden hónapot követően, a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályzatban meghatározott napon kapnak meg a folyószámlá-

jukra történő átutalással. Az alapbér a munkavállaló képzettségének, szakmai tudásának, ta-

pasztalatának, vezető beosztású munkavállaló esetében az ellátandó területtel kapcsolatos fele-

lősségi szint és jövedelemtermelő képesség figyelembe vételével kerül megállapításra, és olyan 

mértékűnek kell lennie, hogy rugalmas javadalmazási politika érvényesülhessen, lehetővé téve, 

hogy adott esetben a javadalmazás kizárólag alapbérből álljon. Alacsonyabb teljesítményjava-

dalmazás elérése esetén erre való tekintettel az alapbér nem emelhető, kivéve az olyan egyszeri 

általános bérrendezést, amelyet a Bank a vonatkozó jogszabályokban, ajánlásokban foglaltak-

nak történő megfelelés érdekében köteles végrehajtani a munkavállalók bizonyos köre tekinte-

tében. 

6.2. Választható béren kívüli juttatások– „Juttatási Kosár” (cafetéria) 

 

A Bank a cafetéria rendszer igénybevételét a „Juttatási Kosár” elemeit tartalmazó munkaválla-

lói Nyilatkozat keretében történő választással biztosítja a munkavállalói számára, mely révén a 

munkavállalók évente nyilatkozatnak az egyes választott elemekről. 

6.3. Alternatív juttatások  

6.3.1.Gépjármű-használat 

 

Egyes vezető beosztású munkavállalók esetében, valamint az egyedi munkavállaláshoz kapcso-

lódó egyedi megállapodások függvényében, a Bank szolgálati gépkocsi biztosításával segíti az 

érintett vezető munkavégzését és motivációját. A gépjármű-használatra vonatkozó részletes 

előírásokat a mindenkori vezérigazgatói utasítás szabályozza. Abban az esetben, ha a vezető 

saját tulajdonú gépkocsi használatáért részesül költségtérítésben, a térítés mértékéről előre, írás-

ban kell megállapodni. 
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6.3.2. Mobiltelefon használat 

 

A mindenkor hatályos vezérigazgatói utasításban meghatározott munkavállalói kör eredményes 

munkavégzéséhez a Bank mobiltelefont biztosít.  

6.3.3. Dolgozói hitel 

 

A munkavállaló részére a jogszabályokban meghatározott esetekben a Bank a mindenkor hatá-

lyos vezérigazgatói utasításban meghatározott módon, mértékig és kondíciókkal kedvezményes 

dolgozói hitelt nyújthat.  

6.3.4. Oktatás, képzés 

 

A versenyképes szakmai tudás folyamatos megtartása és fejlesztése kiemelten fontos szempont 

a Bank részére. Ennek érdekében a Bank az üzleti eredményesség által meghatározott anyagi 

keretek között folyamatosan támogatja a munkavállalók képzését. Ennek során a készségek és 

képességek fejlesztése érdekében minden dolgozó számára lehetőséget biztosít a munkaköre 

ellátásához szükséges szakmai képzéseken való részvételre.  

 

6.3.5. Diszkrecionális jutalom 

 

A Bank fenntartja a lehetőségét annak, hogy munkavállalói számára a munkáltató által egyedi-

leg, diszkrecionálisan jutalmat ítéljen oda. Ezen jutalmazás mértékéről minden esetben kizáró-

lag a vezérigazgató dönthet, kivéve, ha a munkavállaló felett a munkáltatói jogokat a Bank 

Igazgatósága gyakorolja, ebben az esetben a vezérigazgató javaslatára az Igazgatóság dönt.  

6.4. Egyéb juttatások 

 

A Bank fenntartja annak lehetőségét, hogy munkavállalói számára egyéb juttatásokat nyújtson, 

így különösen meghatározott alkalmak (pl. jubileum, karácsony stb.) esetén munkavállalóját 

vagy munkavállalóit különösen ajándékutalványban vagy tárgyjutalomban, vagy más juttatás-

ban részesítse. 

6.5. Konkurencia megállapodás 

 

A Munka Törvénykönyve 228. § -ában meghatározott megállapodás akkor köthető, ha a Bank 

főtevékenysége szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról 

szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a Banknak versenytársai mű-

ködnek. Ilyen megállapodás megkötéséről a vezérigazgató dönthet, illetve azon munkavállalók 

esetében, akik felett az Igazgatóság gyakorolja a munkáltatói jogokat, a vezérigazgató javaslata 

alapján az Igazgatóság dönt. A megállapodásban meghatározott ellenérték csak a munkavi-

szony megszüntetésekor fizethető ki.  

 

6.6. Tiszteletdíj 

Az Igazgatóságnak és Felügyelő-bizottságnak elnöke és tagjai havi rendszerességgel tisztelet-

díjban részesülhetnek. A tiszteletdíj mértékét a Közgyűlés, határozattal állapítja meg. A külső 

igazgatósági és felügyelő-bizottsági tagok (munkaviszonyban nem álló tisztségviselők) teljesít-

ményjavadalmazásban nem részesülnek. 
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7. A teljesítmény javadalmazásához kapcsolódóan a teljesítménymérés módja és eszközei 

 

A teljesítménymérési időszak az az időszak, amely alatt az érintett személy teljesítményét mér-

jük. A teljesítmény-javadalmazás mértéke ezen időszak végén kerül megállapításra a munka-

vállaló részére. A teljesítményértékelés nem jutalmazhatja azt a kockázatvállalást, amely meg-

haladja a Bank Kockázati stratégiájában meghatározott kockázati étvágyat. A teljesítmény-

javadalmazásra való jogosultság megszerzése a Bank hosszú távú teljesítményéhez is kötött. 

A jogosultságszerzési folyamat során a Bank teljesítményének jelentős romlását vagy a koc-

kázatának növekedését is figyelembe kell venni. 

 

A teljesítményhez kötött javadalmazás fizetésének célja, hogy a munkavállalók javadalmazása 

és a Bank eredményessége között szorosabb összefüggés legyen. A javadalmazásnak jobb tel-

jesítményre, ésszerű kockázatvállalásra és hatékony költséggazdálkodásra kell ösztönöznie. 

Az összes munkavállalóra vonatkozó alapelvek átfogó keretrendszerbe vannak foglalva. Ebbe 

minden szervezeti egység és munkavállaló beletartozik. A teljesítmény értékelése összbanki, 

szervezeti egység, és egyéni szinten az előre definiált kritériumok alapján történik. A kritériu-

mokat a banki pénzügyi mutatók és a munkavégzés minőségét mérő mutatók alapján kell meg-

határozni. 

 

Az egyes banki munkakörökre vonatkozó értékelési súlyozások általános rendszerének kiala-

kítása, a figyelembe veendő százalékos mértékek meghatározása a vezérigazgató feladata. A 

feltételrendszernek minden munkavállaló esetében átláthatónak és könnyen értelmezhetőnek 

kell lennie, annak érdekében, hogy a saját teljesítményüket nyomon tudják követni. 

 

A teljesítmény értékelésének mennyiségi és minőségi szempontjait a Bankban ellátott vala-

mennyi munkakör esetében előre kell meghatározni, a munkavállaló felelősségét is figyelembe 

véve. Az értékelés minden munkavállaló esetében több kötelezően figyelembe veendő szem-

pont alapján történik, ezek figyelembe vehetőségének százalékos mértékét, súlyozását munka-

körönként kialakítva, előre kell meghatározni. Az alábbi lényeges súlyozási kategóriák kerül-

tek kialakításra: 

 

- a tervezett eredmény elérése, 

- a tervezett betéti állomány elérése, 

- a tervezett hitelállomány elérése, 

- a egyes területenkénti számlák száma, 

- általános munkaköri feladatok ellátása, 

- kiadott havi feladatok ellátása, 

- akviráció, 

- vezetői szubjektív értékelés. 

 

Az előre meghatározott minimumszint alatti teljesítés esetén teljesítményösztönzés nem ad-

ható. A súlyozásokat úgy kell kialakítani, hogy az eredménytől és az állománytól függő szá-

zalékos érték magasabb legyen az ezekre ráhatással bíró aktív területen dolgozó munkaválla-

lóknál, mint a passzív háttérterületen foglalkoztatottak esetében. Az értékelésnél a Bank egé-

szét, illetve az adott szervezeti egység által elért mutatószámokat kell figyelembe venni. Ve-

zetők esetében a hatékony költséggazdálkodást, a tőke-megfelelési előírásoknak való megfe-

lelést is figyelembe kell venni.  
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8. Teljesítményjavadalmazás kifizetésének esedékessége 

 

A teljesítményjavadalmazás a teljesítményfüggő juttatások összessége, amely a munkaválla-

lókat érdekeltté teszi a Bank céljainak és érdekeinek megvalósításában. A teljesítményhez kö-

tött javadalmazási struktúrának elő kell segítenie a prudens működést és a kockázatok megfe-

lelő szintű kezelését, teljes összegének meghatározásakor figyelembe kell venni a tőke költsé-

gét és a megfelelő likviditást, a jelenlegi és jövőbeni kockázatokat és az azoknak megfelelő 

kiigazítást.  

 

A teljesítményjavadalmazás formája a bónusz, amely készpénzben kerül kifizetésre. Ameny-

nyiben a munkavállaló egyéni munkaszerződése illetve a vele megkötött egyedi megállapodás 

eltérő feltételeket nem határoz meg, bónuszra az a munkavállaló lehet jogosult, aki kifizetés 

napján a Banknál munkaviszonyban áll, és nem áll felmondás alatt. A munkavállaló bónusza 

nem megfelelő teljesítésének függvényében akár nullára is csökkenhet. 

 

A munkavállalók, amennyiben az értékelést követően bónuszban részesülnek, a bónuszfizetés 

időpontjában szereznek jogosultságot a bónuszukra. 

9. A kiemelt személyi körbe tartozó munkavállalók teljesítményértékelése  

 

Vezetők esetében a teljesítményértékelés a Bank hosszú távú teljesítményéhez kötött. A telje-

sítményjavadalmazás megállapításakor legalább 3 év teljesítménymutatóit kell figyelembe 

venni. 

 

Az értékelés során a mutatókat az egyéni teljesítmény, a szakterületi teljesítmény és a hitelin-

tézeti teljesítmény szintjén kell értékelni. A nem pénzügyi kritériumok minden esetben olyan 

súllyal esnek latba, hogy alakulásuk jelentős mértékben befolyásolja a munkavállalót megillető 

teljesítményjavadalmazást. Minden munkavállalónak, így elsősorban a vezető beosztású mun-

kavállalónak a vele szemben megfogalmazott elvárásokkal előre tisztában kell lennie. A konk-

rét mutatószámokat és célértékeket az éves üzleti terv kidolgozásával és elfogadásával  meg 

kell határozni.  

 

Az értékelést a vezetők esetében az végzi el, aki a munkáltatói jogokat jogosult gyakorolni az 

adott munkavállaló felett (vezérigazgató, Igazgatóság). A hosszabb távú, éves értékelések során 

a bónuszösszeg tekintetében a 4.2. pontban írt szempontokon túl figyelembe kell venni a Bank 

megelőző évi külső-belső auditjainak eredményét is.  

 

Az egyéni teljesítmény értékelésénél értékelni kell a vezetői képességeket, a motivációt, a hoz-

zájárulást a szakterület stratégiai céljainak eléréséhez. A szakterületi teljesítmény értékelésénél 

a szakterületi szintű bevételeket, a szakterületi szintű profitot, a szakterületi szintű forgalomnö-

vekedést kell figyelembe venni. A banki teljesítménymutatónál az (tárgyévi) eredményt, az 

adózás előtti eredményt, a költség-bevétel mutatót kell figyelembe venni. A kockázat mérése 

során a mérlegen belüli és mérlegen kívüli kockázatokat is figyelembe kell venni, amelyhez a 

belső tőkekövetelmény számítási folyamat eredményeit is fel kell használni. Az egyéni kocká-

zati mutatónál a kockázatkezelési előírások betartását, a belső és külső szabályoknak történő 

megfelelés, a belső, vagy külső auditok, ellenőrzések eredményét kell figyelembe venni.  

 

A vezetők értékelésénél szubjektív értékelési szempontokat is figyelembe kell venni. Ilyenek 

lehetnek különösen az ügyfél-elégedettség, kreativitás, vezetői képességek, motiváció, kapcso-

lattartó képesség stb. 
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A teljesítmény értékelésénél nem kell negatívumként figyelembe venni az adott vezető szemé-

lyes értékelésénél az elháríthatatlan külső körülmények (természeti csapások, piaci katasztró-

fák) hatásait. 

 

A vezérigazgató, illetve az Igazgatóság a munkáltatói hatáskörébe tartozó munkavállaló ré-

szére, annak munkaköre függvényében további általános kritériumokat is meghatározhat. 

 

Az Igazgatóság jogosult a tárgyév folyamán a bónusz tárgyévi csökkentéséről, illetve minden-

kori elmaradásáról is dönteni, így különösen a Bankra ható külső politikai, gazdasági, pénzügyi 

tényezők, a Bank üzleti eredményét jelentősen befolyásoló események miatt. Nem lehet telje-

sítményjavadalmazást kifizetni, amennyiben a Bank a Hpt vagy a Bszt tőkére vonatkozó sza-

bályainak már nem felelne meg.  

 

A bónuszt különösen akkor kell csökkenteni, ha egyértelműen megállapítható a vezető állású 

személy nem megfelelő magatartása vagy hibája, a Bank vagy az adott szervezeti egység, szak-

terület pénzügyi teljesítménye jelentősen visszaesett, az adott területen súlyos hibák, visszaélé-

sek vagy hiányosságok kerültek feltárásra, illetve jelentős negatív irányú változás következett 

be a Bank tőkeellátottságában.  

 

Az értékelés eredménye kisebb 100 %-nál, úgy a kifizetésre kerülő bónusz értéke  csökken.  

10. A munkaviszony megszűnése 

 

Hónap közbeni munkaviszony megszüntetésnél a hónap végi mutatószámok hiányában a töre-

dékhónapra értékelés és bónuszkifizetés nincs. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya 

rendkívüli felmondással szűnik meg, részére bónuszkifizetés nem jár. A Munka Törvényköny-

vében meghatározott összegnél nagyobb összegű végkielégítés nem adható olyan vezetőknek, 

akik a vezetői beosztás időtartama alatt olyan jelentős mértékű veszteséget halmoztak fel, 

amellyel a Bank elveszítette a korábbi években felhalmozott eredménytartalékot. 

 

11. A javadalmazási politika elfogadása és rendszeres felülvizsgálata  

 

A javadalmazási politika elveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül. A felülvizs-

gálat során vizsgálni kell, hogy történt-e időközi jogszabályi változás, illetve a javadalmazási 

politika a Bankban megfelelően érvényesül-e. Az előkészítés során a Bank valamennyi szakte-

rületének szempontjait mérlegelni kell. Az alkalmazásra kerülő eljárásoknak érthetőknek és át-

láthatóknak kell lenniük.  

 

Az eredetileg meghatározott jövedelemarányok a Bank által esetlegesen elszenvedett jelentős 

pénzügyi veszteségek hatására, különösen, ha azok hatással vannak a prudenciális tőkekövetel-

ményeknek való megfelelésre is -, a veszteség mértékétől függően, átmenetileg megváltoztat-

hatók, mindaddig, amíg a Bank jövedelmezősége vagy a tőkekövetelményeknek való megfele-

lése helyre nem áll. A változtatás indokoltságáról, mértékéről és időtartamáról a Felügyelő Bi-

zottság dönt. Amennyiben a tőkehelyzet megszilárdítása érdekében teljesítményjavadalmazási 

kifizetéseket kell visszatartani, azt a következő évek során sem lehet kompenzálni. 

 

A javadalmazási politikában meghatározott arányoktól eltérést kizárólag kivételes esetben lehet 

alkalmazni. Ilyen esetben a Felügyelő Bizottság dönt. 

 



 

 

 

13 

13 

A javadalmazási politikában foglaltak végrehajtásáért az Igazgatóság felel. A javadalmazási 

politikában foglaltak végrehajtását a Belső ellenőrzés évente egy alkalommal köteles ellen-

őrizni. A javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó jelentést az Igazgatóságon kívül a 

Felügyelő Bizottságnak is meg kell tárgyalnia. A jelentést hozzáférhetővé kell tenni minden, a 

javadalmazási szabályzat felülvizsgálatában érintett vezető számára. A javadalmazási politika 

alkalmazása során észlelt kirívóan súlyos szabálytalanság feltárása esetén a következő közgyű-

lést tájékoztatni kell. 

 

Az ellenőrzés megállapításait figyelembe véve a Felügyelő Bizottság szükség esetén javaslatot 

tesz a javadalmazási politika módosítására, és ennek alapján az Igazgatóság kidolgozza a meg-

felelő eljárásokat.  

 

A javadalmazási politika felülvizsgálata során nem csak azt kell vizsgálni, hogy az előre kitű-

zött, a teljesítmény mérésére szolgáló mutatók értékei megfelelően teljesültek-e, hanem azt is, 

hogy a Bank kockázatai nem növekedtek-e meg olyan mértékben, ami egy jövőben bekövet-

kező esemény esetében veszélyeztetheti a Bank működését. 

 

A javadalmazási politika keretei között az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság az év végi leg-

utolsó ülésén értékeli a bónuszrendszert, és a Felügyelő Bizottság dönt az általános bónusz-

rendszer következő évre vonatkozó alkalmazásának általános feltételeiről, amely részletes 

irányelveit a következő év elején, a Bank éves tervének előkészítésével egyidejűleg kell meg-

határozni.  

 

 

12. Egyéb előírások 

 

A Bank kisméretű, nem összetett intézményként a nyilvánosságra hozatali követelményeket a 

belső szervezeti felépítésével és az alkalmazott javadalmazási politikájával arányban álló infor-

mációszolgáltatás révén teljesíti. 

 

Az egyes munkavállalók, illetve a vezetők nem köthetnek olyan fedezeti ügyletet, amely a ja-

vadalmazásukra vonatkozó előírásokban foglalt kockázatvállalások hatásait kiküszöbölné. 

Nem köthetnek továbbá olyan szerződéseket vagy megállapodásokat a Bankon kívül, amely 

alkalmas a tevékenységük kapcsán felmerülő kockázatok mérséklésére vagy harmadik sze-

mélyre való áthárítására. Az előzőek nem zárják ki a kockázatvállalással kapcsolatos esetleges 

káreseményekre vonatkozó felelősségbiztosítás kötését. 

 

13. Hatálybalépés 

 

A javadalmazási politika szabályzat 2017. június 05. napján lép hatályba, és azokra a javadal-

mazásokra kell először alkalmazni, amelyek a 2017. június 05. napját követő időszakra kerül-

nek kitűzésre, illetve megállapításra. 

 

 

Veszprém, 2017. április 26. 

 

Jung Erzsébet 

Felügyelő Bizottság elnöke 


