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0. A szabályzatban található főbb fogalmak 

 

Fogalom Magyarázat 

Javadalmazás a Bank által a munkavállaló részére nyújtott valamennyi olyan juttatás, amely 
a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve, pénzbeli, természetbeni, 
vagyoni jog vagy egyéb formában történik 

Teljesítményjavadalmazás 

(vagy változó bér): 

a Bank és a munkavállaló között megállapodásban meghatározott, a Bank 
által az érintett szervezeti egység és az érintett személy teljesítményére, 
valamint a Bank pénzügyi helyzetére vonatkozó mutatók és feltételek 
megvalósulása esetén fizetendő juttatás 

Fix javadalmazás a havonta fizetendő bruttó alapbér és a törvényileg előírt pótlékok 

Kiemelt Személyek köre jelen javadalmazási politika 4. pontja alá tartozó meghatározott személyek 

Ellenőrző funkciók Integrált kockázatkezelés, Market Risk, Működési kockázatellenőrzés, Retail 
és Corporate hitelkockázatkezelés területek, Compliance, HR, valamint a 
Belső Ellenőrzési területek 

A teljesítmény 

újraértékelése 

a teljesítményjavadalmazás halasztott részének kifizetését megelőző, az 
adott teljesítménymérési időszakra értékelt teljesítmény – az érintett személy 
múltbeli magatartásváltozása, valamint e változás kockázati hatásai, az 
intézmény pénzügyi helyzete alapján történő - újraértékelése és ennek 
megfelelően az esedékes teljesítményjavadalmazás mértékének a 
javadalmazási politikában meghatározott módon és mértékben történő 
változtatása  

Teljesítménymérési 

időszak 

az érintett személy teljesítményének értékelésével érintett időtartam, amely 
alapján a teljesítményjavadalmazás összege megállapításra kerül a 
teljesítmény utólagosan észlelt negatív hatásainak figyelembevételével 

Javadalmazás 

megállapítási folyamat 

az a folyamat, amikor a teljesítménymérési időszakot követően a 
teljesítményjavadalmazás összegét a Bank megállapítja 

Kifizetési szabályok a jogosultság megszerzést követően a juttatások kifizetésére vonatkozó 
szabályok 

Halasztási időszak a teljesítménymérési időszakot követő azon időszak, amelynek végén egy 
összegben, vagy amely alatt időarányos részletekben fizetik ki vagy juttatják 
a javadalmazott személy részére a teljesítményjavadalmazásnak a 
javadalmazási politikában meghatározott részét.  A 
teljesítményjavadalmazás egy része halasztva kerül kifizetésre, a 4.4.2 pont 
rendelkezései szerint 
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1. A javadalmazási politika elvei 

1.1.  Arányosság elvének alkalmazása 

 
A Bank mérlegfőösszegét, piaci részesedését, valamint a hitelintézeti szektorhoz viszonyított ügyfélszámot, 
Bankfiók számot, valamint munkavállalói létszámot, továbbá a kockázatvállalásra vonatkozó belső 
szabályzatot (hatásköri mátrixot) figyelembe véve alkalmazza az arányosság elvét az alábbiak 
meghatározásakor:  

 Kiemelt Személyek köre 

 teljesítményjavadalmazásként szétosztható összeg értékelési szempontjainak meghatározása 

 a teljesítményjavadalmazás meghatározott eszközökben történő kifizetése 

 halasztási időszak meghatározása. 
 

1.2.  Általános alapelvek 

 
A javadalmazási politika figyelembe veszi a személyes célok és vállalati célok hosszú távú összehangolását, 
a megfelelő teljesítmény elérésére motiválást és a kiemelkedően teljesítők jutalmazását. A személyes 
teljesítmény mérésénél kiemelt szerepet kap a szabályoknak való megfelelés, az etikai normák betartása, a 
magas színvonalú munkavégzés és az ügyfélközpontú hozzáállás, belső és külső ügyfelek vonatkozásában 
egyaránt. A javadalmazási rendszer figyelembe veszi a kompetenciákat, a készségeket és a teljesítményt. A 
javadalmazási politika adott munkavállaló esetén figyelembe veszi a munkaviszonyból származó valamennyi 
– pénzbeli és nem pénzbeli – juttatási elemet.  

 
A Bank folyamatosan nyomon követi a bankszektor bérezési és juttatási gyakorlatát, és saját bér- és juttatási 
politikáját ahhoz igazítja. 

 
A javadalmazási politika kiterjed az alapbér és a teljesítményjavadalmazás arányára, amelynek 
kiegyensúlyozottnak kell lennie és lehetővé kell tenni a teljes rugalmasságot, vagyis biztosítania kell azt, 
hogy a megélhetés forrását az alapbér biztosítsa. 

 
A havi bruttó személyi alapbér évente 12 alkalommal kerül kifizetésre.  

 
Garantált teljesítményjavadalmazást a Bank kizárólag új munkavállaló felvétele esetén határozhat meg, azaz 
ilyen kifizetés az új munkavállaló munkaviszonyának első évében történhet.  

 
A Bank főállású munkavállalói a leányvállalatok vezetői testületében betöltött bármely tisztség után külön 
javadalmazásra nem jogosultak. 

 
A Bank munkavállalói nem köthetnek olyan fedezeti ügyletet, amely a javadalmazásukra vonatkozó 
szerződésben foglalt kockázatvállalás hatásait kiküszöbölné. 

 
 

2. A javadalmazási rendszer felépítése 

 
A Bank által alkalmazott javadalmazási rendszer az alábbi elemeket tartalmazza, munkavállalói 
csoportok szerint differenciáltan: 

Alapbér 
Változó bér 

 Bónusz 

 Értékesítési ösztönzők, jutalék 
Egyéb juttatások 

 Cafeteria 

 Mobiltelefon juttatás meghatározott munkavállalói körnek 

 Gépkocsi juttatás meghatározott munkavállalói körnek 



 

 4 / 13 
Jelen szabályzat a Sberbank Magyarország Zrt. üzleti titkát képezi/ 
 The regulation is a Sberbank Hungary Ltd. trade secret. 
 

 

2.1. Alapbér 

 
Az alapbér meghatározása munkaköri besorolási szintek szerint történik, figyelembe véve az egyéni 
kompetenciákat, készségeket, képességeket, szakmai tapasztalatot. A bérsávok évente kerülnek 
felülvizsgálatra. 

 
Az alapbér az alábbi esetekben változhat: 

 Éves, általános bérfejlesztés 

 Előléptetéshez kapcsolódó béremelés 

 Megtartást célzó eseti bérkorrekció 
 

2.2. Változóbér 

 
A jó teljesítményt a Bank díjazza, így a különböző területek/törzskarok munkatársai teljesítményük 
alapján különböző egyéb kifizetésekre is jogosultak. A kifizetések alapja minden esetben a Bank 
eredményessége és az egyéni teljesítményértékelés. Értékesítési munkakörökben a mennyiségi 
mutatók kiemelt hangsúlyt kapnak az értékelés során, mely értékelés a Controlling visszamérése 
alapján kapott adatokra épül. Azonban mind értékesítési, mind nem értékesítési munkakörök 
esetében a célkitűzéseknek minőségi mutatókat is kell tartalmaznia. Ez utóbbiak a nem értékesítési 
területeken (back-office) dolgozó munkatársak esetében nagyobb fókuszt kapnak. 
Minden bérjellegű, de nem alapbér kifizetés feltétele a Bank eredményessége; csak jó pénzügyi 
évben van lehetőség alapbéren kívüli pénzbeli kifizetésre, azaz ha a Bank az előre meghatározott és 
elvárt eredményeket minimum 100%-osan teljesíti. A Banki eredmények teljesülését és a kifizetéseket 
a Bank Igazgatósága/tulajdonosa hagyja jóvá.  

 
A Kiemelt Személyek körében a változó bérnek a fix bérhez viszonyított aránya nem haladhatja meg 
az 100 %-ot Egyéb munkavállalók esetében ez a mérték maximum 30 % lehet.  A felügyelőbizottság 
jogosult ettől eltérő változóbér arány megállapítására. 

  
Az ellenőrzési feladatokat ellátó alkalmazottak összjavadalmazásán belül, a rögzített bérnek kell 
nagyobb súllyal megjelennie. Ennek megfelelően az ő javadalmazásuk akár kizárólag fix bérből is 
állhat. Amennyiben kapnak teljesítményjavadalmazást, annak változó része soha nem haladhatja meg 
a rögzített bér 100 %-át.   

 
 

2.2.1.  A változó bér elemei 
 

Bónusz 
 

A Bank minden munkavállalójának változó jövedelme teljesítményalapon kerül meghatározásra. A 
teljesítmény értékelésekor az egyéni és kollektív (szervezeti egység, terület, törzskar) teljesítményét is 
figyelembe kell venni. A javadalmazás a Bank üzleti eredményei mellett a szervezeti 
egység/terület/törzskar kitűzött céljainak teljesülését is tartalmazza. 
 
Bónuszra a Bank valamennyi munkavállalója jogosult lehet az éves teljesítményének értékelése 
alapján. 

 
A teljesítményértékelés során tett célkitűzéseknek egyaránt kell tartalmazniuk mennyiségi (pénzügyi 
teljesítmény) és minőségi mutatókat (szakértelem, személyes fejlődés, szabály megfelelés, a 
szervezeti célok eléréséhez való hozzájárulás mértéke), melyek arányát az értékelt munkavállaló 
munkaköri feladatai és felelősségi körének függvényében kell meghatározni.  

 
Abban az esetben, ha a mennyiségi elvárások maradéktalanul teljesülnek, azonban a minőségi 
célkitűzések elmaradnak az elvárttól, annak meg kell jelennie a teljesítményjavadalmazás 
csökkenésében.  

 
A teljesítményértékelés folyamatát és feltételeit külön belső szabályozás rögzíti.  
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Értékesítési jutalék 
 

Értékesítési munkakörökben dolgozó munkatársak értékesítési jutalékra jogosultak, a vonatkozó 
eljárásrendek szerint. 

 
Jutalék kifizetés 

 
A jutalékok negyedéves gyakorisággal, az értékesített termékek és egyéni teljesítmények alapján 
kerülnek kifizetésre, függetlenül a Bank összteljesítményétől. Kifizetéséhez az Igazgatóság 
jóváhagyása szükséges.  

 

2.3.   Egyéb juttatások 

 
Egyéb juttatásokat a Bank a belső szabályzataiban és eljárásrendjeiben meghatározott módon nyújt 
az adott juttatásra jogosultak részére.  

  

3. A változó bér megállapítása 

A változó bérek kifizetésére rendelkezésre álló keretösszeg meghatározása az üzleti eredmény 
alapján történik. Adatot a Pénzügyi terület szolgáltat a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával.  

 
 
Az éves teljesítménybónusz kifizetésének feltétele  

a) a kötelező tőkekövetelményeknek való megfelelés 
b) nettó profit (ha az értéke negatív, csak abban az esetben fizethető ki a bónusz, ha a 

tervezett érték is negatív volt és terv teljesült) 
c) a teljesítményjavadalmazás kifizetése nem veszélyeztetheti a Bank tőkemegfelelelését és 

fizetőképességét. 
 

A teljesítményjavadalmazásnál egyszerre értékeljük ez egyén – pénzügyi és nem pénzügyi 
kritériumokon alapuló -, az érintett szervezeti egység és a hitelintézet teljes tárgyévi eredményét. 

 

4. Kiemelt Személyek köre és a javadalmazás megállapítási folyamat 

Jelen Javadalmazási Politika alkalmazandó a Kiemelt Személyekre, beleértve ebbe mindenkit, aki a 
vonatkozó belső szabályok szerint számottevő hatással bír a Bank kockázatvállalására. A Kiemelt 
Személyek a 131/2011. (VII.18.) Kormányrendelet 3. § a) pontja alapján az arányosság elvét 
alkalmazva a Banki döntési/ hatásköri mátrixban foglaltaknak megfelelően kerültek beazonosításra. 
 
A Kiemelt Személyek körében a változó bérnek a fix bérhez viszonyított aránya nem haladhatja meg 
az 100 %-ot.  Egyéb munkavállalók esetében ez a mérték maximum 30 % lehet.  A Felügyelő 
Bizottság jogosult ettől eltérő változóbér arány megállapítására. 
 
A Bank kockázatvállalására lényeges hatást gyakorló vezetők és munkavállalók az alábbi csoportokba 
sorolhatók: 

 
1. Az Igazgatóság tagjai 
2. Minden igazgatósági direkt riporttal rendelkező vezető  
3. Az Igazgatóság tagjaival azonos javadalmazási kategóriába tartozó személyek 

 
Az Igazgatóság tagjai csoportszinten is kiemelt személynek minősülnek ezért javadalmazásukban a 
Bankcsoport javadalmazási politikája az irányadó.  
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4.1. A Bank kockázatvállalására lényeges hatást gyakorló vezetők 

 
A Bank mérlegfőösszegét, piaci részesedését, valamint a hitelintézeti szektorhoz viszonyított 
ügyfélszámot, Bankfiók számot, valamint munkavállalói létszámot, továbbá a kockázatvállalásra 
vonatkozó belső szabályzatot (hatásköri mátrixot) figyelembe véve alkalmazza az arányosság elvét.  
 
A Bank által lebonyolított ügyletek egyedi vagy összesített nagyságrendjét és kockázatosságát 
tekintve az arányosság elvét követve a Bank az alábbi munkaköröket tekinti a kockázatvállalásra 
lényeges hatást gyakorló munkaköröknek: 

 
1. Az Igazgatóság tagjai 
 
2. Igazgatósági direkt riporttal rendelkező üzletágak vezetői  

a. Vállalati üzletág vezető 
b. Lakossági üzletág vezető 
c. Global Markets vezető 
d. ALM vezető 
e. Hiteldöntési vezető 
f. Restrukturálás és Work Out vezető 
 

3. Az Igazgatóság tagjaival azonos javadalmazási kategóriába tartozó személyek 
 
A kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló személyekre vonatkozó teljesítmény elvárások  

 
A Kiemelt Személyekre vonatkozó teljesítmény elvárások az alábbi feltételek szerint kerülnek 
meghatározásra:  

 a teljesítmény célok között pénzügyi és nem pénzügyi jellegű mutatók is szerepeljenek; és 

 a teljesítmény céloknak az alábbi szinteken kell mutatókat tartalmazniuk:  
 

a) a Bank (csoport) szintjén,  
b) a Bank szintjén és  
c) az adott alkalmazott szintjén is.  

 

4.2. Ellenőrzési funkciót betöltő kiemelt személyek 

Belső Ellenőrzés 
Humánpolitika 
Compliance 
Integrált kockázatkezelés   
Market Risk 
Működési kockázatkezelés 
Retail hitelkockázatkezelés 
Corporate hitelkockázatkezelés 
 

 
Az ellenőrzési funkciókat betöltő vezetők javadalmazása és a javadalmazás megállapítási 
folyamat 
 
Az ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalók és vezetők javadalmazásában az alapbér aránya a 
meghatározó, teljesítményjavadalmazásuk nem függ az általuk ellenőrzött tevékenység által elért 
pénzügyi eredményektől. Továbbá az ellenőrzési funkciót betöltő vezetők esetében a javadalmazás 
struktúráját úgy kell kialakítani, hogy az ne veszélyeztesse függetlenségüket, és ne teremtsen 
konfliktust ellenőrzési, valamint az Igazgatóság felé történő tanácsadási szerepükkel.  
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A jelen Javadalmazási Politika 4.4.2. fejezetében felsorolt minimális súlyozások nem alkalmazhatók 
az ellenőrzési feladatokat ellátó alkalmazottaknál, mert az ő változó bérüknek függetlennek kell lennie 
az ellenőrzött üzleti egység pénzügyi teljesítményétől.  
 
Ennek megfelelően az ellenőrzési feladatot ellátó alkalmazottak értékelése elsősorban a 
munkakörükkel és feladataikkal összefüggő célok alapján történik. Amennyiben munkakörtől független 
kritériumok kerültek meghatározásra, ezeket nem lehet 20 %-nál nagyobb súllyal figyelembe venni az 
értékelés során. Amennyiben pénzügyi jellegű célok kerültek meghatározásra, ezek nem függhetnek a 
Bankcsoport és/vagy a Bank pénzügyi eredményeitől. 

 
Az ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalók javadalmazása egyéni teljesítményüktől függ, mely 
kifizetése a tárgyévet követően, halasztás nélkül, készpénzkifizetés formájában történik. 
 

4.3.  Alapelvek 

 
A változó bér a kockázatok és a likviditás fenntartásához szükséges források figyelembevételével 
korrigált eredmény alapján kerül meghatározásra. 

 
A változó bér minden esetben tartalmaz a mennyiségi mutatókon kívül minőségi kritériumokat is, mint 
pl. az etikai normák betartását, a magas színvonalú munkavégzést és az ügyfélközpontú hozzáállást, 
belső és külső ügyfelek vonatkozásában egyaránt.    
 

4.4.  Kifizetési szabályok 

4.4.1. Kifizetési küszöbérték 
 
A Kiemelt Személyek körében az alábbi éves, változó bérek és az ezeknek megfelelő halasztott 
kifizetések alkalmazhatóak:  
 

Változó bér összege az adott évben  Halasztott kifizetés 

  30 000* EUR-ig vagy az éves fix 
javadalmazás 25 %-a alatt 

Nincs 

30 001 EUR felett vagy az éves fix 
javadalmazás 25 %-a felett 

A változó bér 40%-a   

 
 * vagy ezeknek megfelelő összeg forintban   
 
 
4.4.2. A teljesítményjavadalmzás megállapítása 
 
A Bank a teljesítményjavadalmazás megállapításakor három év teljesítménymutatóit veszi figyelembe, 
2011-től kezdődően. : 

 a Bankcsoport és a Bank eredményessége (adózás előtti eredmény) (súly: 5 %),  

 likviditási költségek (súly: 2,5 %), 

 tőkenövekmény és tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke (súly: 2,5 %), 

 kockázatokkal korrigált teljesítménymutatók különösen a nem teljesítő hitelek 
részarányának változása, illetve a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása 
(súly: 5 %) (NPL ráta) 

 
Az egyéni teljesítmény értékelése során mennyiségi és minőségi kritériumokat is figyelembe kell 
venni. A teljesítmény méréséhez felhasználandó, alapvető mutatókat a kockázatnak megfelelően 
korrigálni kell:  

 RAROC Bankcsoport és a Bank ( 3 év átlaga), súly 5 -10%; 

 Gazdasági profit ( 3 év átlaga), súly 5 %; 
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A többéves értékelést a kiemelt személyek esetében alkalmazott halasztott kifizetési eljáráshoz 
kapcsolódó utólagos kockázati teljesítmény újraértékelési eljárás is biztosítja. A hosszabb értékelési 
periódus lehetővé teszi, hogy az időközben felmerülő kockázatok figyelembevételre kerüljenek a 
teljesítményértékelésben. 
 
A tárgyévben a munkatárs csak jogosultságot szerez a halasztott juttatásra. A halasztási periódus 
végén újra kell értékelni a munkatárs korábbi években nyújtott teljesítményét és ennek alapján a 
halasztott juttatás kifizethetőségéről dönteni. Az utólagos újraértékelés eredménye alapján a Bank 
módosíthatja a munkavállalók halasztott javadalmazásának mértékét 
 
 
4.4.3. Nem készpénzes kifizetés 
 
Tekintettel arra, hogy a Bank zártkörűen működő részvénytársaság, nem rendelkezik a javadalmazási 
politikára vonatkozó jogszabályban meghatározott egyéb pénzügyi eszközzel.  
 
Ezért a Bank ígérvénylevelet bocsát ki, mely alapján a halasztási időszak elteltével, a teljesítmény 
utólagos újraértékelését követően történik a javadalmazás esedékes részének kifizetése.  
Az ígérvénylevél tartalmazza a kifizetés feltételeit, a kifizethető összeget, a teljesítményújraértékelés 
és halasztás szabályait.  
 
 
4.4.4.  Halasztási szabályok és a teljesítmény újraértékelése 
 
A halasztási szabályok egyaránt vonatkoznak a készpénzes és nem készpénzes kifizetésekre. 
 
A készpénzes rész 60%-a (a teljes éves bónusz 30%-a) a tárgyévet követő évben kerül kifizetésre, a 
készpénzes rész 40%-ának (a teljes éves bónusz 20%-ának) kifizetése a tárgyévet követő második 
évtől kezdődően, 3 év alatt, évente egyenlő mértékben (6,67%) elosztva történik. A nem-készpénzes 
rész 60%-a (a teljes éves bónusz 30%-a) a tárgyévet követő évben ígérvénylevél formájában 
átadásra kerül, kifizetése a tárgyévet követő második évben indul és három év alatt egyenlő 
részletekben (6,67%) elosztva történik. 
 
Az ígérvénylevél formájában juttatott bónuszrészek az esedékesség évétől számított 1 évig 
visszatartásra kerülnek és a tényleges kifizetés évében a 4.4.2. pontban előre meghatározott, a Banki 
jövedelmezőséget és prudens működést igazoló pénzügyi mutatók alapján újraértékelésre kerülnek. 
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A Kiemelt Személyek esetében az évente végrehajtott teljesítményértékelés során, a halasztottan 
kifizetendő részek vonatkozásában sor kerül a teljesítménymérési időszak utólagos újraértékelésére is.  

 
Halasztott kifizetés esetén lehetőség van utólagos korrekcióra az időközben bekövetkezett hatások 
függvényében. A halasztott kifizetés mértéke az évente végrehajtott utólagos teljesítményértékelés 
eredményei alapján változhat, csökkenhet vagy akár el is maradhat.  A halasztott kifizetés csökkenhet abban 
az esetben is, ha a Bank tőke-megfelelési mutatója romlik, vagy az elvárt szint alá csökken, továbbá 
azokban az esetekben, ha az érintett munkavállalók teljesítményének egyéni értékelése alapján a Bank 
eredményes működését hátrálható tevékenység, vagy az etikai szabályokba ütköző magatartás kerül 
megállapításra.  

 
A teljesítmények utólagos értékelése során a jelen javadalmazási politika 4.4.2. pontjában felsorolt, Banki 
teljesítményt mérő mutatószámok, illetve az egyéni teljesítményt mérő minőségi mutatók teljesülését kell 
vizsgálni. 

 
Az Igazgatóság jogosult döntést hozni a fentiekkel kapcsolatban a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával.  

 
 

4.4.5. Ex – Post Assessment 
 
Malus (Bónusz elvonás) 
Bónusz elvonáson a halasztott bónuszrész csökkentését értjük, amelyre az alábbi különleges 
esetekben kerülhet sor: 

 a Bankfelügyelet  (PSZÁF) elrendeli a változó teljesítményjavadalmazás mértékének 
csökkentését vagy leállítja annak kifizetését.  

 a munkavállaló bizonyíthatóan nem megfelelő magatartása vagy komoly hibája 

 az üzleti egység - amelyben a munkavállaló is dolgozik – pénzügyi teljesítménye 
jelentősen visszaesett 

 az üzleti egységben – amelyben a munkavállaló is dolgozik – súlyos hibák, 
hiányosságok kerültek feltárásra, különös tekintettel a kockázatkezelés területén 

 jelentős változás következett be a Bank tőkeellátottságában 
 

 
Visszakövetelhetőség 
A visszakövetelhetőség a kifizetett bónusz visszafizettetését jelenti amelyet a Bank az alábbi 
esetekben alkalmaz: 

 büntetőjogi vétség, 

 munkavállaló által közölt félrevezető tájékoztatás  

 csalás amely súlyos mértékben negative hatással van a Bank jóhírnevére és profitabilitására  
 
Ha bónusz visszakövetelés történik, az magába foglalja a teljes halasztott bónusz elvesztését és a 
már kifizetett bónuszok visszafizetését.  
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4.5.  A munkaviszony megszűnése 

 
Az alábbi táblázat tartalmazza azokat a helyzeteket, melyben Kiemelt Személyek körébe tartozó alkalmazott 
számára halasztott, változó bér kifizetése elmarad, korábban történik meg, vagy függőben marad a 
munkaviszony megszűnésének okától függően: 

 

Munkaviszony 
megszűnésének oka  

Változó bérre gyakorolt hatás   

Elhalálozás  Összes halasztott bér azonnal kifizetésre kerül, 
bármiféle, a kifizetést utólag csökkentő rendelkezés 
nélkül. 

Rokkantság  Összes halasztott bér azonnal kifizetésre kerül, 
bármiféle a kifizetést utólag csökkentő rendelkezés 
nélkül 

Nyugdíjba vonulás  A halasztott változó bér a halasztási időszak végén 
kerül meghatározásra és kifizetésre.   

 Az utólagos kockázatot csökkentő, ex post risk 
rendelkezések érvényben maradnak.   

Létszámleépítés  A halasztott változó bér a halasztási időszak végén 
kerül meghatározásra és kifizetésre.   

 Az utólagos kockázatot csökkentő, ex post risk 
rendelkezések érvényben maradnak.    

Felmondás az alkalmazott 
részéről  

 Az összes halasztott változó bér kifizetése 
kompenzáció nélkül elmarad. 

Alkalmazott hibájából 
történő felmondás 

(elbocsátás)  

 Az összes halasztott változó bér kifizetése 
kompenzáció nélkül elmarad. 

Áthelyezés a Bankcsoport 
más leányvállalatához 

(beosztástól függetlenül)  

 A halasztott változó bér a halasztási időszak végén 
kerül meghatározásra és kifizetésre.   

 Az utólagos kockázatot csökkentő, ex post risk 
rendelkezések érvényben maradnak.     

Közös megegyezéssel   Az összes halasztott változó bér kifizetése 
kompenzáció nélkül elmarad. A Felügyelő Bizottság 
döntése szerint a halasztott változó bér részben, 
vagy egészében kifizethető a halasztási időszak 
végén.  

 Az utólagos kockázatot csökkentő, ex post risk 
rendelkezések érvényben maradnak.     

 
Más munkakörbe történő áthelyezés, vagy a Kiemelt Személyek köréből történő távozás esetén, a változó 
bér halasztott részét a fentieknek megfelelően kell kifizetni.   
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5. A javadalmazási politika döntéshozó testületei és területei  

 
Felügyelő Bizottság 
 
 A Felügyelő Bizottság felel a javadalmazási politikában foglaltak végrehajtásáért. Ennek 
keretében 
 

 jóváhagyja a Bank Javadalmazási Politikáját; 

 jóváhagyja a Banknál kifizethető változó bér-keretet; 

 egyénenként áttekinti a Kiemelt Személyek változó javadalmazását a Banknál;  

 jóváhagyja a Kiemelt Személyekre vonatkozó teljesítmény-elvárásokat; 

 jóváhagyja a változó bérnek a fix bérhez képest 100 %-ot meghaladó arányát a Kiemelt 
Személyekre vonatkozóan; 

 évente elvégezteti a Csoportszintű Javadalmazási Politikának való megfelelés független 
értékelését; 

 indokolt esetben a változó bér kifizetésének csökkentésével kapcsolatos döntést hoz a Bank 
Igazgatóságának tagjait érintő, halasztott kifizetések esetében  

 évente áttekinti a HR terület vezetőjének jelentését a Javadalmazási Politikai működéséről és 
hatékonyságáról, 
 

Az Igazgatóság 

 elfogadja a Bank Javadalmazási Politikájának elveit a Csoportszintű Javadalmazási Politikával 
összhangban; 

 elfogadja a Bankcsoport Politikától való eltéréseket – bár ezek végső jóváhagyása a 
Bankcsoport Felügyelő Bizottságának hatáskörébe tartozik; 

 meghatározza a Kiemelt Személyek javadalmazását és a jelen Javadalmazási Politika 
keretein belül rendelkezésre álló, változó bérkeret teljes összegét – de a Kiemelt Személyek 
javadalmazásának végső jóváhagyása a Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik;  

 a változó bér kifizetésének csökkentésével kapcsolatos rendelkezést alkalmaz, bár ehhez a 
döntéshez a Felügyelő Bizottság jóváhagyása szükséges. 

 
Integrált kockázatkelés terület: értékeli, hogy a javadalmazási politika milyen hatással van az 
intézmény kockázati profiljára.  
 
Compliance terület: vizsgálja a javadalmazási politika összhangját a jogszabályi követelményekkel, 
belső szabályozó eszközökkel.  
 
Humánpolitikai terület: javaslatot tesz a Kiemelt Személyek körére, ellenőrzi a javadalmazási politika 
megfelelő alkalmazását, értékeli működését, továbbá nyilvántartja a javadalmazásra vonatkozó 
szerződéseket és dokumentumokat.  
 
Belső ellenőrzés: rendszeresen (évente) felülvizsgálja a javadalmazási politika tartalmát és 
alkalmazását. 
 
  

6. Érdekütközések elkerülését szolgáló rendelkezések  

 
A Felügyelő Bizottsági tagok, vagy más olyan Igazgatósági tagok és vezetők javadalmazása, akik 
nem vesznek részt a napi szintű cégvezetésben, kizárólag fix bérből állhat. Ennek megfelelően a Bank 
nem fizethet teljesítmény alapú javadalmazást ezen személyeknek.  
Az Igazgatóság tagjai nem hozhatnak saját javadalmazásukat érintő döntéseket, ezek a Felügyelő 
Bizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak.  
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7. Közzététel  

 
A Bank köteles gondoskodni arról, hogy a Javadalmazási Politika tartalmát minden alkalmazott és 
más, érintett személy megismerje.  Emellett évente közzéteszi a Kiemelt Személyek javadalmazására 
vonatkozó, összesített adatokat oly módon, hogy ez összhangban legyen a vonatkozó adatvédelmi és 
személyiségi jogi szabályozással.  
A javadalmazással kapcsolatban közzétett információknak összhangban kell lenniük a Bank által 
közzétett más információkkal.  
 

8. Hivatkozások  

8.1.  Kapcsolódó utasítások:   

4-05-010 Teljesítményértékelés 
4-07-012 A SberBank Magyarország Zrt. gépjármű politikája 
4-07-013 A SberBank Magyarország Zrt. mobiltelefon politikája 
2-01-034 Munkáltatói lakáskölcsönök és hitelek szabályzata 
4-05-004 Dolgozói csomag  
4-05-008 Oktatási politika 

A Bankcsoport (2013. március 26-án jóváhagyott) Csoportszintű Javadalmazási 
Politikája  

8.2.  Jogszabályok: 

 

 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

 A Kormány 131/2011. (VII.18.) Korm. rendelete a javadalmazási politikának a hitelintézet és a 
befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő 
sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról 

 A Pénzügyi Szervezetek Állami felügyelete Elnökének 3/2011. (VIII.04.) számú ajánlása a 
javadalmazási politika alkalmazásáról 


