
Javadalmazási politikával 
kapcsolatos tanácsadás

Szabályozói háttér

Az intézmények számára a javadalmazási 
politika kialakításához a jogi alapot az EU 
szintű tőkemegfelelési direktíva CRD IV 
hazai implementálását megvalósító 2013. 
évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és 
pénzügyi vállalkozásokról, valamint a 131/2011 
Kormányrendelet a javadalmazási politikának a 
hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, 
tevékenységének jellege, köre és jogi formájából 
eredő sajátossága figyelembevételével történő 
alkalmazásáról nyújtja, amelyek szabályozói keretet 
adnak a teljesítményjavadalmazás megállapításához.

A javadalmazási politikával összefüggő elvárások 
és iránymutatások egyre szélesebb érintetti kört 
határoznak meg, míg korábban főként a vezetők 
javadalmazására vonatkoztak az előírások, ma már a 
lakossági ügyfeleknek szolgáltatásokat és termékeket 
kínáló személyek köre is érintett.

A hazai jogszabályok és az európai uniós rendeletek 
megfelelő gyakorlati alkalmazásához a Magyar 
Nemzeti Bank (MNB) két ajánlást adott ki hitelintézetek 
és befektetési vállalkozások számára. A 3/2017. (II.9.) 
számú ajánlás a javadalmazási politika alkalmazásáról 
fókusza a kockázattűrő képességet meghaladó 
kockázatvállalás elkerülése, illetve annak elősegítése, 
hogy a javadalmazás a vezetők és munkavállalók 
hosszú távú teljesítményének függvényében történjen. 
Az ajánlás gyakorlatba való átültetése 2017 július 1-től 
elvárt a pénzügyi szervezetektől. 

A 13/2018. (III.6.) számú ajánlás a lakossági banki 
termékek és szolgáltatások értékesítéséhez 
kapcsolódó javadalmazási politikáról és az ezzel 
kapcsolatos belső eljárási szabályokról célja, 
hogy a lakossági termékek és szolgáltatások 
értékesítését végző személyek rövid távú érdekei ne 

veszélyeztethessék a pénzügyi szolgáltató hosszú 
távú biztonságos működését. Az ajánlás alkalmazása 
2019. január 1-től elvárt.

Az ajánlások alkalmazásával az MNB a jogalkalmazás 
nagyobb kiszámíthatóságát, illetve a vonatkozó 
jogszabályok egységes alkalmazásának elősegítését 
várja el, kiküszöbölve a negatív gyakorlatokat. A 
hatékony kockázatkezelés mellett az alkalmazott 
javadalmazási politika összhangban kell, hogy legyen 
az intézmény kockázat profiljával, üzleti stratégiájával 
és hosszú távú érdekeivel, továbbá ki kell terjedjen az 
intézmény minden munkavállalójára, és tartalmaznia 
kell a javadalmazás összes elemét. A Felügyelet 
elvárja, hogy a pénzügyi szolgáltató biztosítsa, hogy 
a juttatások ne eredményezzenek olyan ösztönzőket, 
amelyek következtében az érintett személyek a 
fogyasztók kárára saját érdekeiket vagy a pénzügyi 
szolgáltató érdekeit helyezik előtérbe. 

A 131/2011-es Kormányrendelet előírja, hogy az 
intézmények készíttessenek független vizsgálatot 
a vezetői és egyéb kiemelt személyei részére 
kifizetendő teljesítmény javadalmak intézmény 
likviditási és tőkehelyzetére gyakorolt hatásairól.

A javadalmazási politika elemei

A javadalmazási politika tartalmát tekintve az alábbi 
elemeket kell figyelembe venni az intézményeknek:

– a teljesítmény célkitűzések rendszerét az
intézmény, az üzleti egységek és a munkavállalók
vonatkozásában,

 – a teljesítménymérés módszereit,

 – a teljesítményjavadalmazás szerkezetét,

 – az előzetes és utólagos kockázat szabályozás 
eszközeit,
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– az intézmény által alkalmazott javadalmazási

elveket,

– a javadalmazási politika személyi hatályát,

– az alkalmazott  juttatási formákat,

– a teljesítményértékelési módszereket,

– a halasztási és visszatartási szabályokat,

– a teljesítményjavadalmazási kockázatok

korrigálását,

 – az egyes juttatások meghatározásának előírásait,

 – a teljesítményjavadalmazás, valamint az 
alapjavadalmazás arányának meghatározását,

 – a kifizetésre vonatkozó szabályokat, illetve

 – a javadalmazáshoz kapcsolódó nyilvánosságra 
hozatal módját.

A fentieknek megfelelően a javadalmazási politikával 
kapcsolatos követelmények széleskörűek, és többek 
között a következő területekre terjednek ki:

Miben tud segítséget nyújtani a KPMG?

A KPMG számos hazai pénzintézet javadalmazási 
politikájának felülvizsgálatában és véleményezésében 
vett részt, mélyrehatóan ismeri a hazai pénzügyi 
piac szereplőit és azok igényeit, valamint kihívásait. 
Megfelelően érti, és szükség esetén közvetíti a 
felügyeletek elvárásait és követelményeit az ügyfelek 
irányába, elősegíti és fejleszti a pénzügyi piac 
szereplőinek prudens működését.

Szolgáltatásaink körébe alapvetően a vezetői 
bónuszkifizetések független vizsgálata, a 
javadalmazási politika elkészítése, felülvizsgálata 
és jogszabályok megfelelőségének vizsgálata, 
valamint esetlegesen a javadalmazási politika belső 
ellenőrzésének támogatása tartozik. 

Továbbá az alábbi témákban tudunk támogatást 
nyújtani ügyfeleinknek:

 – A teljesítmény értékelés alapjául szolgáló 
kockázatkezelési mérőszámok kialakítása, 
anyabanki elvárásokkal és felügyeleti előírásokkal 
való összhang kialakítása.

 – A teljesítmény alapú javadalmazási elemek 
instrumentumainak definiálása.

 – Érintettek körének definiálása során fellépő 
kérdések megválaszolása.

 – Kifizetések időzítésével, halasztásával kapcsolatos 
alternatívák jogszabályi megfelelőségének 
értékelése.

 – Javadalmazási Bizottság kialakítása.

 – Nyilvánosságra hozatali dokumentumok 
tartalmának kialakítása.
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Közzététel

A jogszabályok az intézmények méretétől, 
szervezetétől, jellegétől függően arányosan 
kerülnek alkalmazásra.

Vezetők, lényeges hatást gyakorló 
kockázatvállalók. Az érintettek 
meghatározásában a döntésekkel 
kapcsolatos jogosítványok a meghatározóak.

Részletes tájékoztatás szükséges 
a javadalmazási politikáról és 
gyakorlatról, amely kiterjed az érintettek 
javadalmazására vonatkozó összesített 
számszerű információkra is.

A javadalmazási politika kiterjed 
az alapbér és a teljesítmény 
javadalmazás aránya, és ez utóbbira 
fogalmaz szigorú követelményeket. 
(pl.: teljesítmény-javadalmazás 
legalább 40-60%-a késleltetéssel 3-5 
éves időszak alatt kerülhet kifizetésre).

A belső ellenőrzésnek legalább évente 
felül kell vizsgálnia a javadalmazási 
politikát, valamint dedikált javadalmazási 
bizottságot kell létrehozni.

Az értékelésnek mennyiségi és minőségi kritériumok 
alapján többéves időtávra kell kiterjednie és 
összekapcsolódnia a kockázattal való kiigazítással.

A teljesítmény-javadalmazásnak legalább 
50%-a részvény, vagy ezzel egyenértékű nem 
készpénz alapú eszközökben kell történnie.




