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Az Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javítását szolgáló és a központi értéktárakra 

vonatkozó közösségi szabályozásnak való megfelelés biztosítása érdekében a KELER jelen szabályozó 

irat keretein belül alakítja ki saját javadalmazási politikáját, melynek célja, hogy a KELER üzleti és 

kockázatvállalási stratégiájának célkitűzéseivel, valamint az összeférhetetlenség elkerülése 

érdekében megtett intézkedéseivel összhangban biztosítsa, hogy a Társaság munkavállalóinak 

javadalmazása ne ösztönözzön túlzott kockázatvállalásra, és elősegítse a megbízható és 

transzparens irányítási rendszer érvényesülését. Banki jellegű kiegészítő szolgáltatásokat nyújtó 

értéktárként a politika kidolgozása során CSDR rendelkezései mellett a KELER figyelembe vette a 

hitelintézetekre vonatkozó közösségi szabályozás rendelkezéseit, a prudens működésre vonatkozó 

magyarországi jogszabályokat, a Magyar Nemzeti Bank iránymutatásait, továbbá a legjobb 

nemzetközi gyakorlatok tapasztalatait. 

Az egyes jogszabályi rendelkezések nyomán a KELER olyan Javadalmazási Politikát készít és 

alkalmaz, amely méretének, belső szervezete és tevékenysége jellegének, ezek körének és 

összetettségének megfelelő módon és mértékben szabályozza a jelen Politika hatálya alá tartozó 

személyek javadalmazását. 

 

Jelen szabályozó irat felülvizsgálata évente történik a vonatkozó jogszabályokkal összhangban. 

 

Hatályba lépés: Jelen Szabályozó irat 2021. január 25. napján lép hatályba. 

Tárgyi hatálya: A Javadalmazási Politika azon vezető tisztségviselők és munkavállalók 

javadalmazására, tevékenységük értékelésére és ösztönzésére terjed ki, 

akikre a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint kiterjed a Javadalmazási 

Politika hatálya. 

Személyi hatálya: A Javadalmazási Politika alapelvi szinten kiterjed a KELER Zrt. valamennyi 

munkavállalójára, a részletes javadalmazási szabályokat az alábbiakban 

felsorolt Kiemelt Személyek javadalmazására vonatkozóan határozza meg 

akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol a KELER működésére. 

A jelen Szabályzat felülvizsgálatával egyidejűleg A KELER elvégezte azon 

munkavállalók beazonosítását, akiknek a szakmai tevékenysége jelentős hatást 

gyakorol a KELER kockázati profiljára. Ennek megfelelően Kiemelt Személyként 

a Javadalmazási Politika kiterjed 

a) a vezető állású személyekre, 

b) az ellenőrzési feladatokért felelősséggel tartozó munkavállalókra és 



 

c) a lényeges szervezeti egységekért vezetői felelősséggel tartozó 

munkavállalókra, (a továbbiakban együttesen: Kiemelt személyek). 

A Kiemelt személyek azonosítási folyamata az intézmény átfogó javadalmazási 

politikájának részét képezi, és évente elvégzésre kerül. 

Egyéb feladatok: A Javadalmazási Politikával kapcsolatban jelen iratban foglaltak alapján 

feladatok hárulnak a KELER Felügyelő Bizottságára, Javadalmazási 

Bizottságára, Igazgatóságára, a belső ellenőrzés vezetőjére, az Emberi 

Erőforrás Menedzsment vezetőjére, a Kockázatkezelési osztály, valamint a 

Megfelelés ellenőrzés (Compliance) munkatársaira. 

 

 3-15 A KELER Szervezeti és Működési Szabályzata 

 3-16 A KELER Nyilvánosságra hozatal rendjéről szóló Szabályzata 

 12-02 A KELER Javadalmazási Szabályzata 

 az Európai Parlament és a Tanács 909/2014/EU rendelete (2014. július 23.) az Európai Unión 

belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 

2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról (CSDR); 

 a Bizottság (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló rendelete (2016. november 11.) a 

909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó 

engedélyezési, felügyeleti és működési követelményekről szóló szabályozástechnikai 

standardok tekintetében történő kiegészítéséről (ESMA RTS); 

 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.); 

 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.); 

 39/2014. (X. 9.) MNB rendelete a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének 

számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályok (MNB rendelet). 

 CEBS Útmutatások a javadalmazáspolitikához 

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

 

Jelen Szabályozó irat verzió száma: 2.1 

Előző Szabályozó irat verzió száma: 2.0 

Előző Szabályozó irat hatályba lépésének dátuma: 2020. január 1. 



 

 

Vezető állású személyek 

Vezető állású személyek alatt a Hpt. rendelkezései alapján a KELER Felügyelő Bizottság elnöke és 

tagja, az Igazgatóság elnöke és tagjai, valamint a vezérigazgató, a banküzemért felelős vezérigazgató-

helyettes és a fejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes mint ügyvezetők értendőek. 

A lényeges szervezeti egységekért vezetői felelősséggel tartozó munkavállalók 

A lényeges szervezeti egységekért vezetői felelősséggel tartozó munkavállalók a KELER-rel 

munkaviszonyban álló 

a) gazdasági igazgató 

b) informatikai igazgató 

c) stratégiai és ügyfélkapcsolati igazgató 

Az ellenőrzési feladatokért felelősséggel tartozó munkavállalók 

Az ellenőrzési feladatokért felelősséggel tartozó munkavállalók alatt 

a) a belső ellenőrzés vezetője és minden munkatársa, 

b) a megfelelés ellenőrzés (compliance) vezetője és minden munkatársa, valamint 

c) a kockázatkezelés vezetője és minden munkatársa értendő. 

Javadalmazási szabályzat 

A Javadalmazási Szabályzat a Javadalmazási Politika belső szabályozó irata, mely a 

javadalmazáspolitikai ösztönző rendszerhez kapcsolódó teljesítménymérés módszereit, a 

teljesítménykritériumokat és teljesítménymutatókat, valamint a mutatók kalkulációs metódusát és 

figyelembe vételi súlyozását tartalmazza. A Javadalmazási Szabályzat a Javadalmazási politikával 

együtt évente felülvizsgálatra kerül. 

Alapjavadalmazás 

A javadalmazás azon része, amelyet a KELER a Kiemelt Személyekkel fennálló jogviszonya alapján e 

személynek rendszeresen kifizet, és amely megfelelően tükrözi a tisztség betöltéséhez szükséges 

szakmai tapasztalatokat és felelősséget, ideértve minden olyan juttatást, amelyet más munkavállaló 

is megkap. 

Teljesítményjavadalmazás 

A javadalmazás azon része, amelyet a KELER az alapjavadalmazáson felül biztosíthat a Kiemelt 

Személyeknek, ha azok a rájuk vonatkozó, munkavégzésre irányuló jogviszonyban meghatározottakat 

meghaladó teljesítményt nyújtanak vagy abban nem rögzített feladatokat látnak el. 

Javadalmazási Bizottság 

A Javadalmazási Bizottság felügyeli a Kiemelt Személyek Javadalmazási Politika által szabályozott 

teljesítmény-javadalmazási kifizetését a részvényesek és az egyéb érdekelt felek hosszú távú 

érdekeinek figyelembe vételével. A Javadalmazási Bizottság feladatainak részletezését a 

Javadalmazási Szabályzat tartalmazza. 



 

Utólagos kockázati korrekció/Visszakövetelés 

Utólagos kockázati korrekcióra akkor kerül sor, hogy ha a KELER pénzügyi teljesítménye a belső 

szabályzatban meghatározottak szerinti mértékben azért romlik, mert az adott Kiemel Személy 

bűncselekményt követett el (különös tekintettel a csalásra), vagy a rá vonatkozó belső szabályzatokat 

súlyosan megszegte, és ez kihatással van a KELER eredményére, vagy egyébként a KELER-nek kárt okoz. 

Pénzügyi év 

A KELER pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel, vagyis adott év január 1-től december 31-ig tart. 

 

A KELER Javadalmazási Politikája meg kíván felelni a hatékony és eredményes kockázatkezelés 

követelményeinek és elő akarja segíteni annak alkalmazását. Ennek biztosítása érdekében a KELER a 

Javadalmazási Politikájának kialakítása és alkalmazása során az alábbi elveknek megfelelően jár el: 

 a KELER mérlegfőösszege nem haladja meg az 500 milliárd forintot, és nincs olyan vezető 

tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek a KELER-től vagy a KELER-rel összevont 

felügyelet alá tartozó vállalkozástól származó éves jövedelme együttesen eléri a 300 millió 

forintot, így – a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – javadalmazási politika 

kialakításával és működtetésével kapcsolatos kötelezettségének akként tesz eleget, hogy a 

Kiemelt Személyek körét azonosítja, a Kiemelt Személyek javadalmazásának 

teljesítményjavadalmazási elemeit a Korm. rendelet 7.§ szerinti teljesítménymutatók és 

előírások alapján határozza meg és a teljesítményjavadalmazást pénzben fizeti meg; 

 az arányosság elvének a Korm. rendelet 3. §-a szerinti körben történő alkalmazása – az előző 

bekezdésben foglaltakra figyelemmel – a KELER számára ugyan nem kötelező, de a Javadalmazási 

Politikája tartalmát méretének, belső szervezetének, tevékenysége speciális jellegének, 

nagyságrendjének, összetettségének sajátosságaival és kockázataival arányosan határozza meg; 

 olyan érdekeltségi rendszert alakít ki, amely a közép és hosszú távú célok megvalósítását 

preferálja a rövid távú érdekekkel szemben, egyben világos, átlátható, pontosan tervezhető 

juttatási rendszert biztosít; 

 a Kiemelt Személyek esetében megfelelő szintű alapjavadalmazást biztosít, amelyet az érintett 

személy képzettségének, szakmai tudásának, tapasztalatának, teljesítményének, az általa betöltött 

tisztség illetőleg munkakör értékének és a szektor bérezési gyakorlatához igazodóan alakít ki; 

 az alapjavadalmazás és a teljesítményjavadalmazás arányát úgy határozza meg, hogy az a 

Kiemelt Személyeket érdekeltté és elkötelezetté tegye a KELER hosszú távú céljainak és 

érdekeinek megvalósításában, fenntartható legyen, ne ösztönözzön túlzott 

kockázatvállalásra, és lehetővé tegye, hogy a KELER a teljesítményjavadalmazását mindenkori 

eredményéhez és stratégiájához igazítsa, versenyképességének megőrzése mellett; 

 tekintettel arra, hogy a KELER többségi tulajdonosa a Magyar Állam, ezért a 

teljesítményjavadalmazást kizárólag pénzeszközökből nyújtja; 

 a belső kontroll funkciót (az ellenőrzési feladatokat) ellátó munkavállalók javadalmazása nem 

veszélyeztetheti a munkavállalók objektivitását és függetlenségét, továbbá függetlennek kell 

lennie az általuk ellenőrzött szervezeti egységek teljesítményétől, ideértve az olyan üzleti 

döntésekből (például új termékek jóváhagyásából) származó teljesítményt is, amely üzleti 

döntésekbe a kontrollfunkciót bevonták; 



 

 a javadalmazási politikának a nemek szempontjából semlegesnek kell lennie és biztosítani 

kell a férfiak és a nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazásának elvét; 

 a Javadalmazási Politika hatálya alá tartozó személyek nem köthetnek olyan fedezeti ügyletet, 

amely a javadalmazásukra vonatkozó előírásokban foglalt kockázatvállalás hatásait kiküszöbölné. 

 

A KELER a vele munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló, jelen szabályzat hatálya alá tartozó 

Kiemelt Személyek részére alapjavadalmazást és egyes Kiemelt Személyek részére 

teljesítményjavadalmazást is biztosít. 

Az alapjavadalmazás megállapítása során a javadalmazás mértéke mindenkor igazodik a KELER 

üzleti eredményéből adódó lehetőségekhez, mindemellett a betöltött pozíció, a végzett 

tevékenység összetettsége és az ezekkel járó fokozott felelősség is figyelembevételre kerül. 

A Kiemelt személyeken kívül eső munkavállalók javadalmazásának részletes szabályait jelen 

Politikával összhangban a KELER külön szabályzatban határozza meg. 

 

Az alapjavadalmazás a javadalmazás azon része, amelyet a KELER és a Kiemelt Személyek közötti 

szerződésben meghatározottaknak megfelelően a KELER rendszeresen munkabérként, egyéb 

jövedelemként, illetve béren kívüli juttatásként kifizet, és amely megfelelően tükrözi a tisztség, 

pozíció betöltéséhez szükséges szakmai tapasztalatokat és felelősséget. 

A javadalmazás alapjavadalomnak minősül, ha mértéke előre meghatározott és állandó, nem 

ösztönzi a kockázatvállalást valamint nem visszavonható. 

A Társaság által az alapjavadalmazás keretében alkalmazott rögzített elemek a következők: 

a) a személyi alapbér – a munkavállaló garantált, havi átutalással teljesített azon juttatása, 

amelyet a munkavállalók hatályos munkaszerződése rögzít; 

b) az Igazgatóság és Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai részére a Közgyűlés által meghatározott 

mértékű tiszteletdíj juttatása; 

c) egyes munkakörökhöz, feladathoz kapcsolódó, munkaszerződésben részletesen szabályozott 

egyéb juttatások, pl. mobiltelefon, mobilinternet, céges személygépkocsi vagy saját 

személygépkocsi hivatalos használata esetén gépkocsi költségtérítés; 

d) választható béren kívüli juttatási csomag (cafeteria), a mindenkor hatályos vonatkozó 

szabályzat, vagy vezérigazgatói utasítás szerint, valamint a nem teljesítményhez kötött, 

valamennyi munkavállalóra belső szabályzatokban meghatározott egységes elvek szerint 

nyújtott állandó és időszakos juttatások; 

e) jogszabály alapján biztosított további juttatások: munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, 

rendkívüli munkavégzés esetén fizetett túlóradíj és túlórapótlék, a belföldi vagy külföldi kiküldetéshez 

kapcsolódó napidíj, a betegszabadság, a táppénz, a fizetési előleg, a kötelező foglalkozás-egészségügyi 

ellátás valamint munkaviszony megszűnéséhez, megszüntetéséhez kapcsolódó felmondási idő és 

szabadság megváltás, továbbá a végkielégítés jogcímen kifizetett összeg. 



 

 

A teljesítményhez kötött javadalmazási struktúrának elő kell segítenie a KELER prudens működését 

és a kockázatok megfelelő szintű kezelését, teljes összegének meghatározásakor figyelembe kell 

venni a szavatoló tőke szintjét és a megfelelő likviditást, a jelenlegi és jövőbeni kockázatokat. 

A teljesítmény-javadalmazás során mind az egyéni, mind a csoportteljesítmények mérési módszerei 

alkalmazásra kerülnek, ennek megfelelően a teljesítményjavadalmazás 

a) teljesítmény-mutatók és 

b) teljesítmény célok 

alkalmazásával kerülhet meghatározásra. 

A teljesítménymutatók meghatározása során – a Korm. rendelet előírásaival összhangban – legalább 

a következő szempontokat kell érvényesíteni: 

 a tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke, 

 a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása, 

 az elért adózás előtti eredmény, 

 a nem teljesítő hitelek részarányának változása. 

A teljesítménycélok meghatározása során törekedni kell arra, hogy több teljesítménycél kerüljön 

meghatározásra, melyek tartalmaznak a KELER Zrt. stratégiájában szereplő feladatokat, a 

compliance szempontok kiemelt érvényesülését, illetve csoportcélokat. A teljesítmény célkitűzésnél 

lehetőleg számszerűsíthető, illetve határidőhöz kötött célokat szükséges meghatározni. 

 

A jogszabályi rendelkezésekkel, valamint a jelen Javadalmazási Politika elveivel összhangban a 

Kiemelt Személyek javadalmazását a KELER az alábbiak szerint határozza meg: 

a) A vezető állású személyek 

 Igazgatóság elnöke és tagjai – kizárólag alapjavadalmazásra jogosultak tiszteletdíj 

formájában; 

 Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai – kizárólag alapjavadalmazásra jogosultak 

tiszteletdíj formájában; 

 Ügyvezetők (vezérigazgató és vezérigazgató helyettesek) – alapjavadalmazásra és mind 

teljesítménymutatók, mind teljesítménycélok elérésén alapuló 

teljesítményjavadalmazásra jogosultak. 

b) A lényeges szervezeti egységekért vezetői felelősséggel tartozó munkavállalók – 

alapjavadalmazásra és mind teljesítménymutatók, mind teljesítménycélok elérésén alapuló 

teljesítményjavadalmazásra jogosultak. 

c) Az ellenőrzési feladatokért felelősséggel tartozó munkavállalók – alapjavadalmazásra 

jogosultak, valamint: 

 a belső ellenőrzés vezetője és minden munkatársa: teljesítménycélok elérésén alapuló 

teljesítményjavadalmazásra (a belső ellenőrzés munkavállalói esetében a 

Felügyelőbizottság által elfogadott koncepció szerint kerülnek a teljesítménycélok 



 

meghatározásra) 

 a megfelelés ellenőrzés (compliance) és vezetője és minden munkatársa: 

teljesítménycélok elérésén alapuló teljesítményjavadalmazásra 

 a kockázatkezelési vezető: teljesítménymutatók és teljesítménycélok elérésén alapuló 

teljesítmény javadalmazásra, 

  a kockázatkezelési terület munkatársa: teljesítménycélok elérésén alapuló 

teljesítményjavadalmazásra jogosult. 

A teljesítményjavadalmazás éves összege nem haladhatja meg az érintett Kiemelt Személy éves 

bruttó alapbérének a 20 %-át, kivéve az ellenőrzési feladatokért felelősséggel tartozó, vezetőnek 

nem minősülő munkavállalók (a belső ellenőrzés, a kockázatkezelési terület, illetve a compliance 

terület beosztott munkatársak) esetében, akiknél a teljesítményjavadalmazás éves összege nem 

haladhatja meg a munkavállaló éves bruttó alapbérének 10 %-át. 

Amennyiben a teljesítmény-mutatók és a teljesítmény-célok alapján is jogosult a Kiemelt Személy 

teljesítményjavadalmazásra, akkor ezek mértékét 50-50 %-ban kell meghatározni. 

 

 

A teljesítménymutatók alkalmazása egyszerre biztosítja az objektív teljesítménymérést valamint a 

KELER közép- és hosszú távú üzleti céljainak, valamint kockázatkezelési szempontjainak 

érvényesülését. Ezen alapvető szempontok mentén mutatótípusok és ezen belül mutatók kerülnek 

azonosításra. Az egyes mutatókhoz rendelet célértékek a következők: 

 célérték – olyan minimum elvárásként (KO kritériumként) értelmezendő, melynek nem 

teljesülése esetén az érintett mutató alapján kifizetés részben nem teljesíthető. A célérték 

teljesülése esetén az érintett mutatóhoz rendelet súly szerinti teljesítmény 100%-ban 

kifizethetővé válik. Ennek megfelelően minden mutató esetében érvényesülő szabály, hogy 

arányos kifizetés nem teljesíthető. 

Ennek megfelelően az alábbi teljesítménymutatók kerülnek alkalmazásra: 

Mutató típus Súly Teljesítménymutató 

Adott évi működés 10-50% 

Külső informatikai rendszerek megfelelő minőségben 
való rendelkezésre állása 

Belső informatikai rendszerek megfelelő minőségben 
való rendelkezésre állása 

Likviditási ráta minimum értékének megtartása 

Ügyfél-elégedettségi mutató 

Költségterv teljesülése 

Hosszú távú működés 10-50% 
Adózás előtti eredmény 

Dolgozói elégedettségi mutató 



 

Mutató típus Súly Teljesítménymutató 

Kockázatkezelés 10-100% 

Működési kockázati mutató 

Második fokozatban kumulált likviditási 
mérlegfedezetségi mutató  

Piaci kockázati mutató: stressz-paraméterek mentén 
számított veszteség 

Az egyes mutatótípusokhoz és azon belül az egyes mutatókhoz rendelet konkrét súlyok – az MNB 

Ajánlás 9. pontjával összhangban – a teljesítményjavadalmazásban érintett Kiemelt Személyek által 

ellátott feladat jellegére tekintettel a sávokon belül eltérő mértékben kerülnek meghatározásra 

úgy, hogy minden érintett Kiemelt Személy esetében az alkalmazott teljesítménymutató típusok és 

ezen belül az egyes teljesítménymutatók együttes súlya 100 % legyen. 

 

A teljesítménycélok alkalmazása személyre szabott, az érintett Kiemelt Személy részére – annak 

feladataira és felelőségi körére figyelemmel lévő – teljesítmény-mérést és -értékelést valósít meg. A 

teljesítménycélok a következő kritériumrendszerben kerülnek meghatározásra: 

 Az éves üzleti tervből lebontott egyéni célok 

 Compliance célok 

 Stratégiából levezethető célok 

 

A KELER a Kiemelt Személyek teljesítmény-javadalmazásának kifizetésére – jogszabályi kötelezettség 

hiányában – önkéntes korlátozásként halasztott eljárást alkalmaz, amelynek értelmében a tárgyévi 

teljesítmény alapján a Javadalmazási Bizottság által megállapított teljesítmény-javadalomból 

a) a tárgyévet követő első évben kezdeti kifizetésként a javadalom 60 %-a, 

b) a tárgyévet követő második évben 1. halasztott kifizetésként a javadalom 20 %-a, 

c) a tárgyévet követő harmadik évben 2. halasztott kifizetésként a javadalom 20 %-a 

kerül kifizetésre. 

A tárgyévi értékelés alapján a teljesítmény-javadalmazással érintett Kiemelt Személy feltételes 

jogosultságot szerez az 1. és 2. halasztott kifizetésre. A halasztott teljesítmény-javadalmak 

tényleges juttatásként akkor kerülhetnek a Kiemelt Személyek részére kifizetésre, amennyiben a 

halasztott kifizetés esedékességi évében elvégzett aktuális teljesítmény-javadalmazási értékelés 

során a Javadalmazási Bizottság 

 vétókritérium fennállását nem állapítja meg és 

 az érintett Kiemelt Személy részére az értékelést megelőző évre vonatkozóan teljesítmény-

javadalom kifizethetőségét állapítja meg. 

A korábbi években elismert teljesítmény nem évül el. 



 

A halasztott kifizetés a teljesítmény-javadalmazásra jogosult Kiemelt Személy munkaviszonya 

megszűnésekor az alábbi szabályok szerint fizethető ki: 

a) ha a Kiemelt Személy munkaviszonya nyugdíjba vonulás, halála vagy a munkavállalói jogszerű 

azonnali hatályú felmondása miatt szűnik meg, a Kiemelt Személy jogosultsága a 

munkaviszonya megszűnésének évét követő évre halasztott, de még ki nem fizetett 

valamennyi teljesítmény-javadalomra fennmarad; 

b) ha a Kiemelt Személy munkaviszonya a fenti a) ponttól eltérő bármely más okból szűnik meg 

és a Javadalmazási Bizottság hozzájárulásával a munkáltatói jog gyakorlója, valamint a 

Kiemelt Személy ettől eltérően nem állapodnak meg, a Kiemelt Személy jogosultsága 

megszűnik a halasztott, de még ki nem fizetett valamennyi teljesítmény-javadalomra. 

Az a) pont szerinti jogosultság alapján tényleges kifizetés a Kiemelt Személy részére a 

munkaviszonya megszűnését követő, soron következő első értékelés alapján, a kifizetés 

feltételeinek fennállása esetén teljesíthető. A Kiemelt Személy azonnali hatályú felmondása abban 

az esetben tekinthető jogszerűnek, ha azt a KELER nem vitatja, vagy vitatja, de a felmondás 

jogszerűségét jogerős bírósági ítélet állapítja meg. 

Amennyiben b) pont esete áll fenn, de a Javadalmazási Bizottság hozzájárulásával a munkáltatói jog 

gyakorlója, valamint a Kiemelt Személy a b) ponttól eltérően állapodnak meg, az ilyen jogosultság 

alapján is, tényleges kifizetés a Kiemelt Személy részére a munkaviszonya megszűnését követő, 

soron következő első értékelés alapján, a kifizetés feltételeinek fennállása esetén teljesíthető. 

 

A teljesítményjavadalmazás alapján – a kiértékelés eredményétől függetlenül – nem teljesíthető 

kifizetés, ha a KELER a Hpt. mindenkor hatályos előírásai szerint az értékeléssel érintett üzleti év 

során bármely időpontban nem tesz eleget a kombinált tőkepuffer törvényi követelményének. 

Ha a KELER pénzügyi teljesítménye a belső szabályzatban meghatározottak szerinti mértékben azért 

romlik, mert az adott Kiemelt Személy túlzott kockázatot vállalt, e személy kifizetendő 

teljesítményjavadalmazását a túlzott kockázatvállalás eredményeként bekövetkező pénzügyi 

teljesítmény romlással arányosan csökkenteni kell. 

 

Az aktuális üzleti év teljesítményjavadalmazásának időarányos része számolható el a tárgyévben az 

adott munkakörben eltöltött időszak figyelembevételével az alábbi, munkaviszonyban 

bekövetkezett évközi (adott év május 31. napjáig történő) változások esetén: 

 munkaviszony évközi létesítése: 

- amennyiben a Kiemelt Személy munkaviszonyának évközi létesítése a fent megjelölt 

határidőig megtörténik, a munkavállaló jogosult az adott pénzügyi évre kiírt 

teljesítményjavadalmazásban időarányosan részt venni a döntéshozók erre vonatkozó 

döntése alapján,  



 

- május 31-ét követő belépés esetén a Kiemelt Személy – kivéve, ha a Javadalmazási 

Bizottság hozzájárulásával a munkáltatói jog gyakorlója és a Kiemelt Személy ettől 

eltérően nem állapodnak meg – nem jogosult az adott pénzügyi évre vonatkozóan 

kiírásra kerülő teljesítményjavadalmazásban részt venni; 

 munkaviszony módosítása: 

- a javadalmazási politika hatálya alá tartozó/nem tartozó munkakörbe történő 

átirányítás/kiküldetés/kirendelés, illetve 

- a huzamosabb ideig (pl. szülés, betegség miatt) távollévő – éves szinten tartósan (azaz 

60 napot meghaladó) távollévő (munkát nem végző) a 61. naptól - Kiemelt Személy 

részére a tartós távolléttel nem érintett időszakra időarányosan, 

 munkaviszony megszűnése: 

- amennyiben a Kiemelt Személy munkaviszonya május 31-ét követően a munkavállaló 

nyugdíjassá válása vagy halála, illetőleg jogszerű azonnali hatályú felmondása miatti 

szűnik meg, a Kiemelt Személy jogosultsága időarányosan fennmarad az adott pénzügyi 

évre kiírt teljesítményjavadalmazásban való részvételre, 

- a munkaviszony fentiektől eltérő okból és/vagy időpontban bekövetkező megszűnése 

esetén – ha a Javadalmazási Bizottság hozzájárulásával a munkáltatói jogkör gyakorlója 

és a Kiemelt Személy ettől eltérően nem állapodnak meg – a munkavállaló jogosultsága 

megszűnik az adott pénzügyi évre kiírt teljesítményjavadalmazásban való részvételre. 

Amennyiben a munkavállaló munkaköre olyan módon változik, hogy mind a régi, mind az új 

munkaköre a javadalmazási politika hatálya alá tartozik és mindkét munkakörére vonatkozóan 

kiírásra is kerül a teljesítményjavadalmazás az adott pénzügyi évre, akkor az adott év 

vonatkozásában a teljesítményjavadalmazás mértékét mindkét munkakörérére vonatkozó kiírás 

figyelembevételével, arányosítással kell megállapítani. 

Ha a munkavállaló munkaköre olyan módon változik május 31. napjáig, hogy az új munkaköre a 

javadalmazási politika hatálya alá tartozik, és a korábbi munkakörére vonatkozóan kiírásra került 

teljesítményjavadalmazás az adott pénzügyi évre, akkor az adott év vonatkozásában a 

teljesítményjavadalmazás mértékét a korábbi munkakörérére vonatkozó kiírás figyelembevételével 

arányosítva kell megállapítani. Amennyiben május 31. napja után kerül betöltésre a Javadalmazás 

politika hatálya alá tartozó munkakör, úgy a Javadalmazási Bizottság eltérő döntése hiányában a 

teljes év vonatkozásában a korábbi teljesítményjavadalmazást kell figyelembe venni. 

A munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az eltelt időszakban elért teljesítményt 

tükrözik, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat. 

A teljesítményjavadalmazásban való időarányos részvétel jogosultsága alapján tényleges kifizetés a 

Kiemelt Személy részére a soron következő első értékelés alapján, a kifizetés feltételeinek 

fennállása esetén teljesíthető. Amennyiben az időarányos jogosultság munkaviszony megszűnése 

miatt következett be, az érintett Kiemelt Személy legfeljebb a nem halasztott rész (60 %) 

tekintetében jogosult kifizetésre, halasztott kifizetésben nem részesülhet. 

A Kiemelt Személy azonnali hatályú felmondása abban az esetben tekinthető jogszerűnek, ha azt a 

KELER nem vitatja, vagy vitatja, de a felmondás jogszerűségét jogerős bírósági ítélet állapítja meg. 



 

 

 

Az alap- és teljesítményjavadalmazás az ebben érintett Kiemelt Személyek esetében a 

Javadalmazási Politikában és annak belső szabályozó iratában, a Javadalmazási Szabályzatban 

meghatározott további szabályok figyelembevételével kerül megállapításra, a teljesítmény-

javadalmazás évente kerül kiírásra, értékelésre és kifizetésre. 

A javadalmazással kapcsolatos döntési jogosultságra a II. számú melléklet szerinti szabályokat kell 

alkalmazni azzal, hogy az Igazgatóság által a munkaszervezet számára jóváhagyott, az 

alapjavadalmazást érintő általános béremelés a Kiemelt Személyek tekintetében is külön döntés 

nélkül végrehajtható. 

Az elszámolás a tárgyévet követő évben az éves teljesítmény-mutatószámok és teljesítmény célok 

értékelése után, a maximális keretösszeg figyelembevételével történik. 

 

A Javadalmazási Bizottság javaslatára az Igazgatóság a KELER Javadalmazási Szabályzatában 

részletezett mutatók alapján évente dokumentáltan meghatározza a javadalmazás-politikai 

ösztönzési rendszerben kifizethető teljesítményjavadalmazás maximális keretösszegét. A 

felhasználható keret meghatározásakor figyelembe veszi a jelenlegi és jövőbeli tőkekockázatokat, a 

tőke költségét, az üzleti ciklusokat és a szükséges likviditást. Az Javadalmazási Bizottság 

kezdeményezése esetén az Igazgatóság jogosult a KELER Javadalmazási Szabályzatában foglalt 

esetekben a teljesítményjavadalmazásra megállapított keret módosítására. 

 

A meghatározott keretösszeg és a Javadalmazási Politikában meghatározott alapelvek 

figyelembevételével a Javadalmazási Bizottság javaslatára az Igazgatóság – a belső ellenőrzés 

vezetője és munkavállalói tekintetében a Felügyelő Bizottság – meghatározza az érintett 

munkavállalók teljesítményjavadalmazásának tényleges összegét. A tényleges összeg kiszámításának 

részleteit a Javadalmazási Szabályzat tartalmazza. 

 

A teljesítményjavadalmazás kifizetése nem eredményezheti azt, hogy a KELER nem tudja a 

szükséges mértékben megerősíteni a tőkéjét, és kifizetéskor a KELER nem alkalmazhat olyan 

módszereket, amelyek nem állnak összhangban a jelen Javadalmazási Politika elveinek 

teljesülésével. A teljesítményjavadalmazás kifizetése továbbá nem eredményezheti a Hpt.-ben a 

prudens működésre vonatkozó jogszabályokban, és az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 



 

hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletében meghatározott 

követelmények nem teljesítését. 

A fentiek értelmében a teljesítményjavadalmazás teljesítésére a KELER kötelezettséget nem vállal, 

annak kifizetése a Javadalmazási Politikában és Javadalmazási Szabályzatban meghatározott 

feltételek függvénye. 

 

Jelen Javadalmazási Politikát a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül megfelelő 

rendszerességgel. 

A Javadalmazási Politikában megfogalmazott elvek végrehajtása az Igazgatóság feladata, 

végrehajtásának ellenőrzése pedig a belső ellenőrzés feladata. 

A belső ellenőrzés köteles a Javadalmazási Politikában foglaltak végrehajtását évente ellenőrizni, és 

a vizsgálat eredményeit jelentésben rögzíteni. A felülvizsgálat során a belső ellenőrzés kikéri a 

megfelelés ellenőrzés véleményét. A felülvizsgálat során vizsgálni kell, hogy a jelen Javadalmazási 

Politika megfelelően érvényesül-e és megfelel-e a nemzeti és uniós jogszabályoknak, 

sztenderdeknek. A Javadalmazási Politika végrehajtására vonatkozó belső ellenőri jelentést a belső 

ellenőrzés vezetője megküldi az KELER Igazgatóságnak, a Felügyelő Bizottságnak, az 

Ügyvezetőségnek, az Emberi Erőforrás Menedzsment vezetőjének és a megfelelés ellenőrzésnek. A 

jelentést az KELER Igazgatósága és a Felügyelő Bizottsága is megtárgyalja. 

A Kockázatkezelési Osztály segítséget és információt nyújt a megfelelő, kockázatkezeléshez 

kapcsolódó mutatótípusba tartozó teljesítménymérők meghatározásában, valamint annak 

értékelésében, hogy milyen hatással van a teljesítményjavadalmazási struktúra az intézmény 

kockázati profiljára és kultúrájára. A Kockázatkezelési Osztály kiszámítja és jóváhagyásra 

előterjeszti a kockázatkezeléshez kapcsolódó mutatótípusba tartozó adatokat. 

A Compliance elemzi a Javadalmazási Politika összhangját a jogszabályi követelményekkel, a belső 

szabályozó iratokkal, valamint a kockázati kultúrával és jelenti az összes azonosított megfelelési 

kockázatot és a követelményektől való eltéréseket az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság számára 

egyaránt. 

A fentiekben részletezett belső ellenőrzéseket továbbá kiegészíti az Emberi Erőforrás Menedzsment 

vezetője által felügyelt – a Javadalmazási Bizottság ilyen döntése esetén független szakértő 

bevonásával végzett – éves felülvizsgálat a kifizetések háttér-kalkulációira és összegeire vonatkozóan. 

 

A Javadalmazási Politikát a KELER hivatalos honlapján (www.keler.hu) évente közzéteszi. 

  

http://uj.jogtar.hu/
http://www.keler.hu/
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alapján az Igazgatóság 

Vezérigazgató-helyettesek Igazgatóság 
Javadalmazási Bizottság javaslata 

alapján az Igazgatóság 

A lényeges szervezeti 
egységekért vezetői 
felelősséggel tartozó 
munkavállalók 

Vezérigazgató 
Javadalmazási Bizottság javaslata 

alapján az Igazgatóság 

Belső Ellenőrzés vezetője és 
munkavállalója 
(ellenőrzési feladatokért 
felelősséggel tartozó 
munkavállalók) 

Felügyelő Bizottság Felügyelő Bizottság 

Kockázatkezelés vezetője és 
munkavállalója 
(ellenőrzési feladatokért 
felelősséggel tartozó 
munkavállalók) 

Vezérigazgató 
Javadalmazási Bizottság javaslata 

alapján az Igazgatóság 

Compliance vezetője és 
munkavállalója 
(ellenőrzési feladatokért 
felelősséggel tartozó 
munkavállalók) 

Vezérigazgató 
Javadalmazási Bizottság javaslata 

alapján az Igazgatóság 

 


