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1.

Bevezető rendelkezések

A Commerzbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.01-10-042115, székhely: 1054
Budapest, Széchenyi rkp 8., a továbbiakban: „Commerzbank”, „bank” vagy „munkáltató”) az Európai
Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.), a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról (CRD III.), a
hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”) 117-121.§ai, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. év CXXXVIII. törvény 4. számú melléklete, valamint a
javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege,
köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011.
(VII. 18.) Kormányrendelet („Korm. rendelet”) valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
Elnökének 3/2011. számú ajánlása („PSZÁF Ajánlás”), illetve a hitelintézetekre és befektetési
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
szóló, az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) alapján a
Javadalmazási Politikáját az alábbi tartalommal fogadja el.
A Commerzbank olyan szabályozott piacra be nem vezetett hitelintézet, amely a mérlegfőösszegére és
bármely vezető tisztségviselőjére vagy munkavállalójára vonatkozó éves jövedelemhatárra tekintettel a
Korm. rendelet 4.§-a szerinti feltételeknek megfelel. Ennek megfelelően a Commerzbank részben
alkalmazni kívánja a Korm. rendelet 4.§-ában és 7. §-ában foglalt speciális szabályokat a javadalmazási
politikája kialakítása során.

2.

A Javadalmazási Politika célja, hatálya

2.1.

A Javadalmazási Politika célja, alapelvei

A Javadalmazási Politika célja, hogy a Commerzbanknál alkalmazott Alanyi Kör érdekeit összehangolja
a Commerzbank hosszú távú üzleti érdekeivel, célkitűzéseivel, kockázatvállalási képességével és
hajlandóságával.
A Javadalmazási Politika a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban került
kidolgozásra, elősegíti annak alkalmazását, és nem ösztönöz a Commerzbank kockázatvállalási limitjeit
meghaladó kockázatok vállalására.
A teljesítményjavadalmazás egyes elemeinek meghatározása során a Commerzbank célja, hogy
ösztönözze és érdekeltté tegye az Alanyi Körhöz tartozó munkatársakat és munkavállalókat a hosszú
távú eredményes működésben, és lehetőséget adjon a teljesítményjavadalmazás kockázat alapú
utólagos korrekciójára.

2.2.

A Javadalmazási Politika időbeli hatálya

A Javadalmazási Politika elveit a Commerzbank Igazgatósága (a továbbiakban:„Igazgatóság”) a
Commerzbank Zrt. Felügyelő Bizottsága (a továbbiakban: „Felügyelő Bizottság”) elnökének előzetes
egyetértésével 2011. augusztus 31. napján az 1/2011.08.31. számú határozatával fogadta el. A
Javadalmazási Politika rendelkezései 2011. augusztus 31. napjától hatályosak. A Javadalmazási
Politika jelen, módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövegét a Felügyelő Bizottság elnökének
egyetértésével az Igazgatóság 2015.12.17-én a 10/2015.12.17. számú határozatával fogadta el, és az
2016. január 1–én lép hatályba.
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2.3.

Átmeneti rendelkezések a Javadalmazási Politika időbeli hatályára vonatkozóan

A 2011. december 31-ig nyújtott teljesítményekre a Javadalmazási Politika 2011. augusztus 31-én
hatályos változata, a 2012. január 1-től 2012. december 31-ig nyújtott teljesítményekre vonatkozó
kifizetések és juttatások tekintetében a Javadalmazási Politika 2013. február 27-től hatályos változata
alkalmazandó. Az Alanyi Kör által 2013. január 1-jét követően nyújtott teljesítményekre és a
munkavállalók részére vállalt kifizetések és juttatások tekintetében jelen, 2013. november 1-től hatályos,
egységes szerkezetű Javadalmazási Politika az irányadó. A A 2016. január 1-ét követően nyújtott
teljesítményekre és a munkavállalók részére vállalt kifizetések és juttatások tekintetében jelen, 2016.
január 1-től hatályos, egységes szerkezetű Javadalmazási Politika az irányadó.
Amennyiben a Commerzbank bármely belső szabályzatának rendelkezése a Javadalmazási Politika
rendelkezésétől eltér, a Javadalmazási Politika szabályait kell alkalmazni. A Javadalmazási Politika
hatályba lépésével a Commerzbank minden e témára irányadó korábbi javadalmazási szabályzata
hatályát veszti.

2.4.

A Javadalmazási Politika intézményi hatálya

A Javadalmazási Politika intézményi hatálya a Commerzbankra, mint hitelintézetre terjed ki. Tekintettel
arra, hogy a Commerzbank a Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (a továbbiakban: „Alapító”),
által képviselt bankcsoport magyarországi leányvállalata, az Alapító jogosult javadalmazáspolitikai
alapdöntéseket hozni a Commerzbank tekintetében is. A jelen Javadalmazási Politikát a magyar
jogszabályok betartásával kell alkalmazni.

2.5.

A Javadalmazási Politika személyi hatálya

A Javadalmazási Politika személyi hatálya, figyelemmel a Korm. rendelet 4.§-ban foglaltakra, az
alábbiakban meghatározott alanyi körre („Alanyi Kör”) terjed ki.
1. Vezérigazgató
2. Vezérigazgató-helyettesek
3. Hitelosztály vezető (kockázatkezelési vezető)
A vezérigazgató javadalmazása a „management modell” javadalmazási rendszerben, a vezérigazgatóhelyettesek és a hitelosztály vezető javadalmazása az „AT” javadalmazási rendszerben történik.
A Commerzbank esetében az Alanyi Körbe tartozó személyek alapvetően a Korm. rendelet 1.§ (1) 3.
pontja szerinti kiemelt személyek fogalomkörébe tartozó személyeket jelentik, amelynek fenti körre való
szűkítését a Korm. rendelet 4. § a) pontja tette lehetővé. Az Alanyi Körbe tartozó munkaköröket,
pozíciókat az Igazgatóság – figyelembe véve a belső ellenőrzés éves rendszeres felülvizsgálati
jelentésében foglaltakat is - éves rendszerességgel felülvizsgálja és az Alanyi Körbe tartozó személyek
listáját saját hatáskörben módosíthatja. Ilyen esetben a módosítás igazgatósági határozatban kerül
foganatosításra. A módosításról az érintett személyeket nyolc (8) napon belül értesíteni kell és új
személyek esetében a javadalmazásukra vonatkozó szabályzatokat/megállapodásokat a
Javadalmazási Politika általános szabályainak alapulvételével újabb nyolc (8) napon belül módosítani
kell. Amennyiben valamely munkavállaló az üzleti év bármely időszakában az Alanyi Körbe tartozónak
minősül, úgy a teljes üzleti év vonatkozásában az Alanyi Körbe tartozónak tekintendő.
Az Alanyi Körbe tartozást felül kell vizsgálni minden olyan esetben, amikor a Commerzbankon belül
átszervezés/átcsoportosítás kerül végrehajtásra, feltéve, hogy az Alanyi Körhöz kapcsolódó egyes
munkakörökhöz sorolt ténylegesen ellátandó munkafeladatok körében változás következik be.
Az Alanyi Körbe tartozást nem érinti annak ténye, ha
• az e körbe tartozó személy teljes munkaideje részmunkaidős munkaviszonnyá alakul át,
• a határozatlan időre szóló jogviszonya határozott idejűvé alakul, továbbá
• munkaviszony helyett munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony alapján lát el feladatokat.
Ilyen esetekben azonban a Commerzbank élhet a jövedelemarányosítás jogával a még meg nem
szolgált juttatások vonatkozásában. Erről az érintett személyt írásban tájékoztatni kell, továbbá -
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amennyiben szükséges – a javadalmazásra vonatkozó megállapodást módosítani kell, amelyet a HR
terjeszt elő és az Igazgatóság határozatban hagy jóvá.
A Javadalmazási Politika tartalmának megismerése az Alanyi Kör számára kötelező, rendelkezéseinek
betartása ezen személyek esetében kötelező érvényű.
A 4. pontban szabályozott belső ellenőrzést végző munkavállalók nem tartoznak az Alanyi Körhöz,
teljesítményjavadalmazásuknak a jelen Javadalmazási Politikában történő szabályozása kizárólag a
szakmai függetlenségüket biztosító javadalmazási alapelvek meghatározása körében szükséges.

2.6.

Az arányosság elvei

A Javadalmazási Politika kialakítása során a Commerzbank él az arányosság elvének alkalmazásával
az Alanyi kört megillető alapbér és teljesítményjavadalmazás arányának meghatározása tekintetében.
Ennek figyelembevételével a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek esetében az érintett
munkavállalóknak a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye (szenioritás) indokolja a magasabb
teljesítményjavadalmazás arányának alkalmazását.
Az arányosság kiterjesztése, alkalmazása valamint az Alanyi Kör javadalmazása ügyében az
Igazgatóság dönt, összhangban a 3.1. (D), valamint a 6.1-es pontban foglaltakkal.
A javadalmazáshoz kapcsolódó belső szabályzatokat, továbbá egyedi munkáltatói nyilatkozatokat az
arányosítás elvének alapulvételével kell kialakítani úgy, hogy az általános munkajogi alapelvek (egyenlő
bánásmód, rendeltetésszerű joggyakorlás) ne sérüljenek.

3.

A teljes javadalmazás összetétele

3.1.

A javadalmazás összetételének alapelvei

(A)

Az Alanyi Kör javadalmazása alapbérből és teljesítményjavadalmazásból áll. Az alapbér aránya
meghatározó a teljes javadalmazáson belül. A Commerzbank a teljes javadalmazáson belül az
alapbér hányad meghatározásánál olyan rugalmas politika kialakítására törekszik, amelyben
lehetősége van arra is, hogy adott esetben a teljes javadalmazás kizárólag alapbérből álljon. A
teljesítményjavadalmazás – a szervezetben elfoglalt pozíciótól függően – maximum a teljes
javadalmazás 50%-ig terjedhet.

(B)

A halasztás, továbbá az utólagos kockázati korrekció vonatkozásában a Javadalmazási
Politikában meghatározott egységes elveket kell alkalmazni.

(C)

A javadalmazás teljesítményalapú összetevőinek értékelése során a Javadalmazási Politika a
hosszú távú teljesítményre összpontosít és figyelembe veszi az egyedi teljesítményhez, az
adott szervezeti egységhez, továbbá a Commerzbankhoz kapcsolódó kockázatokat. A
teljesítményjavadalmazás mértékét az érintett szervezeti egység, továbbá az érintett
munkavállaló pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokon alapuló teljesítményének értékelése
alapján, a kockázatok értékelése mellett kell megállapítani, szükség szerint az előzetes
kockázati korrekciók utólagos alkalmazásával.
A teljesítményjavadalmazás a cégcsoport, a szervezeti egység negatív eredménye, és/vagy a
munkavállaló negatív egyéni teljesítménye, illetve különösen a munkavállaló kötelezettségszegő
magatartása
esetén részben vagy egészben elmaradhat,
illetve a kifizetett
teljesítményjavadalmazás – amennyiben ezt a hatályos jogszabályok nem tiltják – részben vagy
egészben visszakövetelhető.
Különösen
abban
az
esetben
nem
támaszthat
igényt
a
munkavállaló
a
teljesítményjavadalmazásra, ha olyan magatartást tanúsított vagy felelős volt azon
magatartásért, amely a Banknak veszteséget okozott, és/vagy nem tartotta be a követendő
eljárásra, magatartásra vonatkozó külső vagy belső szabályokat.

6. oldal | 2016.03.30.
A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

(D)

A teljesítményértékelés egyéni szempontrendszeréről és lebonyolításának operatív szabályairól
az Alanyi Körbe tartozók esetében a Commerzbank teljesítményértékelési szabályai, továbbá
az egyedi célmegállapodások is rendelkeznek. Ezen szabályozók nem tartalmazhatnak olyan
szabályt, amely ellentétes a Javadalmazási Politika szabályaival. Esetleges ütközés esetén a
Javadalmazási Politika irányadó.
Összhangban a Javadalmazási Politika 6.1-es pontjában, valamint a 2/2009. alapítói
határoztban és a 3/2010. FB határozatban foglaltakkal, az Alanyi Kör, beleértve az Igazgatóság
tagjait, nem határozhatják meg a saját javadalmazásukat, az erre vonatkozó döntést a
Felügyelő Bizottság elnöke hozza meg. A döntésről a Felügyelő Bizottság következő ülésén be
kell számolnia. Mindezek alapján és tekintettel a 6.1. pontban foglaltakra is, minden olyan
esetben, amikor jelen utasítás az Igazgatóság tagjainak javadalmazásával összefüggő
döntések meghozataláról rendelkezik, döntéshozó alatt az Igazgatóság helyett a Felügyelő
Bizottság elnöke által képviselt Felügyelő Bizottság értendő.
Az alapbér kifizetése minden esetben pénzben, a teljesítményjavadalmazás juttatása 50%-ban
pénzben, 50%-ban pedig értékpapírban (jelenleg a Commerzbank AG részvényeiben), a jelen
Javadalmazási Politikában, és különösen annak 3.6. pontjában meghatározottak szerint
történik. A Javadalmazási Politika hatálya alatt az Igazgatóság dönthet úgy, hogy az Alanyi Kör
bármely tagja a teljesítményjavadalmazás egy részét más részvényben vagy egyéb pénzügyi
eszközben kapja. Ebben az esetben a Commerzbank által juttatott teljesítményjavadalmazást a
Commerzbank AG vagy az Alapító által kibocsátott pénzügyi eszközök, továbbá, a
Commerzbank AG vagy az Alapító részvényjuttatási szabályzatai alapján a részvényekre, illetve
a pénzügyi eszközökre vonatkozó lehívási jog (opciós jog) biztosítása, képezheti. Az
Igazgatóság döntése esetén az Alanyi Körhöz tartozó tisztségviselőket / munkavállalókat
írásban tájékoztatni kell, amelynek elvégzése a HR feladata. A teljesítményjavadalmazás
összetételére vonatkozó döntés kizárólag még nem értékelt teljesítmény időszak esetében
alkalmazható.

(E)

A Commerzbank minden üzleti év vonatkozásában – tekintet nélkül az előző évi célösszegre, és
mindenféle kötelezettségvállalás nélkül - megállapítja a teljesítményjavadalmazás
munkavállalóra lebontott maximális célösszegét. A maximális célösszegre a munkavállaló
abban az esetben válhat jogosulttá, ha a munkavállaló az egyéni célkitűzéseit teljesítette, és
mind a cégcsoport, mind a munkavállalót foglalkoztató szervezeti egység, valamint a
Commerzbank Zrt. a kitűzött teljesítménycélokat elérte. A célösszegről a felettes minden
tárgyév kezdetekor tájékoztatja a munkavállalót.
A teljesítményjavadalmazást a Commerzbank üzleti ciklusához (üzleti év) és az üzleti
kockázatokhoz igazítva a következők szerint kell teljesíteni:
i)
management modell javadalmazási rendszere: a management modell javadalmazási
rendszere minden ebbe a körbe tartozó munkavállalóval egyedileg megállapodásra kerül.
ii)
AT javadalmazási rendszer: az AT rendszer jelenleg a management modell
javadalmazási rendszernek megfelelően működik.
Mindkét javadalmazási rendszerben a javadalmazás a Zrt. eredményeitől (40%-os súlyozással)
és az adott munkatárs egyéni eredményeitől (60%-os súlyozással) függ. Minden év
vonatkozásában megállapításra kerülnek – a Bank hosszútávú stratégiájával összhangban – a
cégcsoport és az egyéni teljesítménnyel kapcsolatos elvárások. Ezzel egyidejűleg munkavállalói
szinten megállapításra kerülnek a célok és/vagy feladatok. A javadalmazás kapcsán irányadó
feltételekről és a javadalmazás működési mechanizmusáról a munkáltató írásban (akár
elektronikusan) értesíti a munkavállalókat.
A cégcsoport és az egyéni célokhoz hozzárendelésre kerül a teljesítményjavadalmazás
célösszege, amely munkavállalói szintre lebontásra kerül.
A teljesítményjavadalmazás célösszegének megállapítása, a célösszeg lebontása a
szervezeti egységek, majd a munkavállalók szintjére diszkrecionális jelleggel történik.
A teljesítményjavadalmazás célösszegének adott üzleti évre történő megállapításakor
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a) a kockázattűrő-képességet, a többéves tőketervezést, és a Bank jövedelmi helyzetét
figyelembe kell venni;
b) biztosítani kell a Bank azon képességét, hogy a megfelelő sajáttőke ellátottsága és
likviditási helyzete hosszú távon fenntartható illetve helyreállítható legyen;
c) biztosítani kell, hogy a Bank képes legyen a tőkepufferre vonatkozó Hpt. szerinti
követelmények hosszú távú teljesítésére és helyreállítására.
Amennyiben a fenti a), b) és c) pontban meghatározott feltételek valamelyike nem teljesül, vagy
a cégcsoport eredményessége negatív, úgy – ellenkező rendelkezés hiányában – nem
határozható meg a teljesítményjavadalmazás vonatkozásában célösszeg.
(F)

A teljesítményjavadalmazás két részből áll: az azonnali javadalmazásból (Short Term Incentive,
„STI”), és a halasztott javadalmazásból (Long Term Incentive, „LTI”);
•

az STI pénzben meghatározott része (50%) a tárgyévet követő naptári év legkésőbb
május 31-ig kerül kifizetésre a munkavállalók részére, az értékpapírban juttatandó
része (50%) pedig a tárgyévet követő naptári év október 31. napjáig kerül
transzferálásra a munkavállaló értékpapírszámlájára (amennyiben a részvényben
történő juttatás helyett pénzbeli juttatás kerül megállapításra, úgy ezen összeget
szintén a tárgyévet követő naptári év legkésőbb október 31. napjáig fizeti ki a
munkáltató a munkavállaló részére);

•

az LTI pénzben meghatározott összege és a részvényben juttatandó része (ide értve
azt az esetet is, amikor a részvény juttatás helyett pénzbeli juttatás kifizetése történik) a
tárgyévet követő 3. naptári évben legkésőbb október 31-ig kerül kifizetésre /
transzferálásra a munkavállaló értékpapírszámlájára.

(G)

A teljesítmény első értékelését („Első Értékelés”) a tárgyévet követően , legkésőbb május 31-ig
kell elvégezni az előzetes korrekciós mutatók alapján. Az Első Értékelés alapján kerül
megállapításra – diszkrecionális és tájékoztató jelleggel - a teljesítményjavadalmazás összege.
Az LTI tekintetében utólagos kiigazításokra kerülhet sor a teljesítmény utólagos értékelése
alapján. Az utólagos kockázati kiigazítás a juttatás csökkentésével, illetve akár teljes
megvonásával is járhat.

(H)

A LTI juttatását megelőzően az egyéni teljesítményt, továbbá a kifizetéshez kapcsolódó egyéb
feltételek teljesülését újra kell értékelni („Utólagos Értékelés”) a tárgyévet követő 3. év
szeptemberéig (a tárgyévet követő naptári év első napja és a munkavállaló LTI kifizetésére
vonatkozó jogosultságai keletkezésének időpontja közötti időszak a „Halasztási Időtartam”),
és szükség esetén utólagos kockázati korrekciót is végre kell hajtani az Első Értékelést
követően tanúsított magatartása, valamint az STI kifizetését követően felmerült tényezők
(utólagos korrekciós mutatók) alapján. A fentiek alapján az Utólagos Értékelés során
megállapításra kerül az LTI halasztott mértéke.

(I)

Amennyiben a Halasztási Időtartam alatt olyan rendkívüli események következnek be, amelyek
akár az STI, akár a LTI javadalmazási elemek vonatkozásában jelentősen befolyásolják az
Alanyi Kör részére kitűzött célok elérhetőségét, az Igazgatóság mérlegeléssel jogosult az
elérendő célok, illetve a teljesítményjavadalmazás más paramétereinek a rendkívüli
eseményekhez történő igazítására annak érdekében, hogy ezen rendkívüli események negatív
vagy pozitív hatásai semlegesítésre kerüljenek. Az előzetes és utólagos korrekció feltételeiről, a
kiigazításról a teljesítményjavadalmazás mértékének meghatározásakor, továbbá a juttatás
tényleges biztosításakor az Alanyi Körbe tartozókat – a rájuk vonatkozó juttatás korrekciójával
kapcsolatosan – a teljesítménymérési időszakot megelőzően, írásban tájékoztatni kell,
amelynek elvégzése a HR feladata. Az előzetes és utólagos korrekció által érintett juttatás csak
abban az esetben biztosítható, ha a korrekció megtörtént és erről az Alanyi Körbe tartozó
személy megfelelően tájékoztatásra került. A kifizetés/juttatás kivételes esetben – az
Igazgatóság döntése alapján – elhalasztható, amennyiben a halasztás olyan, üzleti
kockázatnak minősülő esemény miatt indokolt, amely a Commerzbank működésére jelentős
mértékben kihat. Az Igazgatóság köteles a Felügyelő Bizottságot e körben a döntéséről
tájékoztatni. A Humán Erőforrás Vezető köteles nyilvántartást vezetni ezen kiigazítások
megtörténtéről. A nyilvántartást meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság részére, aki éves
jelentésében köteles rendelkezni arról, hogy a kiigazítások a Javadalmazási Politikában
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meghatározott alapelvek figyelembevételével megtörténtek-e. Az előzetes és utólagos korrekció
megtételét, továbbá az annak alapján teljesített kifizetést és juttatást a belső ellenőrzés
bármikor jogosult ellenőrizni.
(J)

Garantált teljesítményjavadalmazás kizárólag egyedi esetben, az alkalmazás első évében
alkalmazható, új munkavállaló felvétele esetén. Garantált teljesítményjavadalmazásként
juttatható pénz, illetve a munkába állással kapcsolatos prémium juttatás is (belépési bónusz),
azzal, hogy ez a juttatás is csak az alkalmazás első évében fizethető. Garantált
teljesítményjavadalmazás alkalmazásáról a Humán Erőforrás Vezető köteles az Igazgatóságot
és a Felügyelő Bizottságot előzetesen írásban értesíteni.

(K)

A munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó
kifizetések, a teljesítményjavadalmazás esetében, az eltelt időszakban elért teljesítményt
tükrözhetik, el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat.

(L)

Az Alanyi Kör tagjai a Commerzbank Zrt. vonatkozó belső szabályai szerint jogosultak
mobiltelefon és gépkocsi használatára, illetve egyéb béren kívüli juttatások igénybevételére.

3.2.

Az alapbér és teljesítményjavadalmazás aránya a teljes javadalmazáson belül

Az Alanyi Körbe tartozó munkavállalók alapbérben és teljesítményjavadalmazásban részesülnek.
A teljesítményjavadalmazás csökkentésére/növelésére a Javadalmazási Politikában meghatározott
elvek alapulvételével van mód. A teljesítmény elmaradása esetében a teljesítményjavadalmazás
összege/mértéke bizonyos esetekben nulla is lehet. Ennek tényét a javadalmazás kialakításakor az
Alanyi Körbe tartozók számára világosan kommunikálni kell.
A teljesítményjavadalmazást alapbéresíteni nem lehet. Az alapbér és a teljesítménybér aránya
rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal felülvizsgálatra kerül, és módosítás esetén az
Igazgatóság határozatot hoz az illetékes Alanyi körbe tartozó munkavállalót illetően. Az Igazgatóság
jogosult – figyelembe véve az utasítás 6.1-es pontjában foglaltakat – az alapbérteljesítményjavadalmazás arányának módosítása kérdésében önállóan dönteni.

3.3.

A teljesítményjavadalmazásra vonatkozó szabályok

Az Alanyi Körben a teljesítményjavadalmazásra vonatkozó elvek és szabályok az alábbiak:
•

A tárgyévre vonatkozó éves beszámoló könyvvizsgálói záradékának időpontját követő
legkésőbb 30 napon belül kerül meghatározásra a teljesítményfüggő javadalmazás
összege és egyénenként lebontott mértéke.

•

a teljesítményjavadalmazás időbeli ütemezése, valamint a pénzbeli és részvény
juttatások aránya (50-50%) a következőképpen alakul:

STI (azonnali
javadalmazás)
Pénz
Részvény
30%
30%

•

LTI (halasztott
javadalmazás)
Pénz
Részvény
20%
20%

∑
100%

A teljesítményjavadalmazásként szétosztható összeg meghatározásánál a
Commerzbank elsősorban az „alulról-felfelé” módszert alkalmazza (amelynek alapján
egyedi teljesítményjavadalmazások összegeként kerül megállapításra a kiosztható
összeg), és e körben figyelembe veszi az előzetes és utólagos kockázatokat, a tőke
költségét és a szükséges likviditást. A kockázatok mérése során mérlegen belüli és

9. oldal | 2016.03.30.
A Commerzbank Zrt. Javadalmazási Politikájára vonatkozó információk nyilvánosságra hozatala

mérlegen kívüli kockázatokat is figyelembe kell venni, amelyhez az aktuálisan
rendelkezésre álló belső tőkekövetelmény számítási folyamat (ICAAP) eredményeit is
fel kell használni. Az alkalmazott módszertől függetlenül a teljesítmény elmaradása
esetében – akár intézményi vagy szervezeti egység szinten, akár egyéni szinten beálló
alulteljesítés esetén - a teljesítményjavadalmazás összege/mértéke nulla is lehet.

3.4.

•

A halasztott jövedelem kifizetésének csökkentése, valamint visszavonása a Felügyelő
Bizottság elnökének hatásköre a jelen Javadalmazási Politikában részletesen
meghatározott szabályok szerint, figyelembe véve az utasítás 6.1-es pontjában
foglaltakat is.

•

Amennyiben az Alanyi Körbe tartozó munkavállaló munkaviszonya, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya bármely okból szünetel, úgy részére a már
megszolgált javadalmazást a Javadalmazási Politika általános rendelkezései alapján
biztosítani kell, azonban új teljesítményjavadalmazásra mindaddig nem szerez
jogosultságot, ameddig tényleges munkavégzési/feladatellátási kötelezettsége nem
keletkezik. Erről az érintett személyt a szünetelést megelőzően tájékoztatni kell.

•

Az Igazgatóság – a Felügyelő Bizottság elnökének előzetes jóváhagyásával - az adott
teljesítménymérési időszak kiértékeléséig jogosult akként rendelkezni, hogy a
teljesítményjavadalmazás halasztott készpénzben meghatározott elemét inflációs
indexálással emelten fizeti ki. Az inflációs indexálás mértéke ebben az esetben
megegyezik a halasztási időtartamra irányadó KSH fogyasztói árindex mértékével.

•

Az STI akkor fizetendő ki a munkavállaló számára, amikor az Első Értékelést követően
a teljesítményjavadalmazás összegéről a munkáltató tájékoztatja a munkavállalót.

•

Az Első Értékelés során a munkavállaló tájékoztatást kap az LTI tervezett összegéről,
azonban tényleges kifizetés nem történik. Az LTI a munkavállaló részére azt követően
kerül megfizetésre, hogy az Utólagos Értékelés során - az egyedi célmegállapodások
és csoportszintű teljesítmények alapján - a teljesítményjavadalmazás végleges összege
a Commerzbank által meghatározásra került.

•

A hatályos németországi jogszabályoknak megfelelően a Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht bizonyos feltételek bekövetkezése esetén korlátozhatja,
illetve megtilthatja a teljesítményjavadalmazások kifizetését, juttatását, így ennek
következtében a munkavállaló teljesítményjavadalmazásra vonatkozó jogosultsága
korlátozásra kerülhet vagy megszűnhet. Amennyiben a Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht az Alapító vonatkozásában ilyen korlátozást vagy tiltást
elrendel, úgy a Felügyelő Bizottság elnöke maga dönthet arról, hogy juttat-e a
teljesítményjavadalmazást az Alanyi Körnek.

•

Mivel a teljesítményjavadalmazás nagysága az üzleti sikerektől is függ, előállhat olyan
helyzet, amikor a nagy teljesítménynövekedés egyidejűleg nem azonosított kockázatok
keletkezésével jár. Így amennyiben egy munkavállaló aránytalanul magas
teljesítményjavadalmazásra válik jogosulttá, a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult
egyedileg megvizsgálni, hogy ez a szokatlanul magas igény megalapozott-e, és a
vizsgálat eredményétől függően jogosult a kockázatok figyelembevételével és/vagy a jó
üzleti hírnévhez kapcsolódó károk csökkentése érdekében a teljesítményjavadalmazás
összegét csökkenteni.

A teljesítményjavadalmazás korrekciós tényezői az Első Értékelésnél

Az Alanyi Körhöz tartozó munkavállalók teljesítményértékelésének kritériumait a Commerzbank
teljesítményértékelési irányelveivel összhangban az egyedi célmegállapodások rögzítik a
Javadalmazási Politikában meghatározottaknak megfelelően. E körben a teljesítményt mérő
mutatószám rendszert a kockázatvállalás mértékét is mérő mutatószámokkal szükséges figyelembe
venni, az alábbiak szerint:
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Az Első Értékeléskor alkalmazott előzetes korrekciós mutatók

A T év teljesítménye alapján járó teljesítményjavadalmazás megítélésénél alkalmazott
korrekciós mutatók a T év végén

40%

Commerzbank Zrt.
teljesítményét mérő
mutatók

Kvantitatív

Kvantitatív
Egyéni teljesítményt
mérő mutatók
60%

• a szavatoló tőkekövetelmény
előírásnak való megfelelés: nem
teljesülés esetén teljesítményjavadalmazásra nem kerül sor
• nem teljesítő hitelek
részarányának változása – súly:
30%
• a likviditási kockázatokat mérő
mutatószámok változása – súly:
30%,
• adózás előtti eredmény – súly:
40%.
Amennyiben a cégcsoport
teljesítménye nem megfelelő, a
Felügyelőbizottság határozatában
rendelkezhet a
teljesítményjavadalmazás
Commerzbank Zrt. teljesítményét
mérő mutatókhoz kötött részének
megvonásáról
A munkaköri feladatok
eredményességének mennyiségi
értékelése, az egyedi
teljesítményértékelésben rögzített
szempontok szerint

Kvalitatív

Egyedi teljesítményértékelésben
rögzítetten, munkaköri teljesítmény
minőségi aspektusai

Szubjektív

Vezetői/irányítási kompetenciák
értékelése, egyedi
teljesítményértékelés szerint

A teljesítményjavadalmazás maximális mértéke a Commerzbank eredményének növekedése esetén is
csak abban az esetben érhető el, ha a prudens működést jellemző mutatók (pl. nem teljesítő hitelek
részaránya, a szavatoló tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés, a likviditási kockázatokat mérő
mutatószámok) nem romlottak olyan mértékben, amely a prudens működést veszélyeztetik. A prudens
működést veszélyeztető mutatók esetén a teljesítményjavadalmazás mértékéről az Igazgatóság dönt,
azzal, hogy a teljesítményjavadalmazás mértéke ebben az esetben nem haladhatja meg a prudens
működést jelző mutatók nélkül járó javadalmazás 75%-át.
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3.5.

Az utólagos korrekciós mutatók az Utólagos Értékelések alkalmazásában

Az LTI kifizetésekor ugyancsak kvantitatív és kvalitatív értékelési kritériumokat kell figyelembe venni.

A T évi teljesítmény után járó teljesítményjavadalmazás elhalasztott részének
megítélésénél alkalmazott utólagos korrekciós mutatók T+3. év végéig

Cégcsoport teljesítményt
mérő mutatók

Csoport eredményességi mutatók [ld.
lenti i) pont]
Csoport likviditási mutatói [ld. lenti ii)
pont]

Egyéni teljesítmény
utólagos mérésének
mutatói

„T.” évben megállapított egyéni
teljesítmény, az adott üzleti terület és
az alkalmazott üzleti modell
megítélésének jelentős negatív
változása, valamint jogszabályba
vagy belső szabályba ütköző
magatartás, visszaélések miatti
korrekció.

i) Csoport eredményességi mutatók: a Commerzbank cégcsoport adózás előtti eredményének a
minden teljes Halasztási Időtartam alatt pozitívnak kell lennie, ellenkező esetben az LTI összege
csökkenthető vagy teljes mértékben megvonható.
ii) Csoport likviditási mutatók: a Commerzbank cégcsoportnak minden teljes Halasztási Időtartam
alatt likvidnek kell lennie, ellenkező esetben az LTI összege csökkenthető vagy teljes mértékben
megvonható..
iii) Egyéni teljesítmény utólagos mérése: amennyiben az Utólagos Értékelések során az kerül
megállapításra, hogy a munkavállaló tárgyévben megállapított egyéni teljesítménye nem volt elégséges,
az LTI arányosan csökkenthető vagy megvonható.
iv) Szabályok, utasítások, információk: megszűnik a munkavállaló a még ki nem fizetett LTI-re
vonatkozó jogosultsága, ha az alábbi feltételek közül bármelyik bekövetkezik:
a) a kockázatok kezelésére vagy az üzleti tevékenységre vonatkozó jogszabályt, belső szabályt
vagy utasítást sértett meg vagy figyelmen kívül hagyott, vagy
b) a kockázatok kezelésére vagy az üzleti tevékenységre vonatkozó releváns információt
hiányosan, hibásan vagy félrevezető módon nyújtott, vagy
c) a munkaszerződésben meghatározott releváns kötelezettségét megszegte.
Jelen bekezdés értelmezésében a szabály, utasítás, információ, kötelezettség akkor minősül
relevánsnak, ha
a) jelentős jogszabályt, belső szabályt vagy utasítást sért meg a munkavállaló, vagy
b) a jogszabály, belső szabály vagy az utasítás megszegése jelentős kárt, vagy jelentős
kárveszélyt okozott, vagy
c) jogszabályt, szabályt vagy utasítást a munkavállaló ismétlődően megszegett.
A fenti iii) és iv) pontokban meghatározottak dokumentálása a Halasztási Időtartam alatt az értékelő
lapon (Risk Taker Scorecard, „RSC“) történik az éves értékelések alkalmával. Amennyiben az iii)
és/vagy az iv) pontokban meghatározott bármely körülmény bekövetkezik, úgy a munkavállaló LTI-re
vonatkozó jogosultsága részben vagy egészben megszűnik, és erről az értékelő írásban tájékoztatja a
munkavállalót. Az értékelő tájékoztatására a munkavállaló írásban észrevételt tehet. Az Igazgatóság ezt
követően dönt a tényállásról és következményekről. Az üzleti év végén az Igazgatóság ellenőrzi, hogy
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az RSC megfelelően ki lett-e töltve, és az esetleges hiányosságok pótlására felszólítja az értékelő
személyt.
3.6.

A teljesítményjavadalmazás értékpapírban történő juttatásának szabályai

Mind az STI, mind pedig az LTI vonatkozásában a juttatandó értékpapírok számát az STI és az LTI
mértékének megállapításakor határozza meg a Commerzbank, és ezen számot közli a munkavállalóval.
A juttatandó értékpapírok száma megegyezik az értékpapírban történő teljesítményjavadalmazás (STI
és LTI esetében is ezek 50%-os) összegének és az értékpapírok jelen pontban meghatározott
bekerülési értékének („Bekerülési Érték”) hányadosával, mely értékpapír darabszám a következő
egész számra felkerekítésre kerül. A teljesítményjavadalmazás pénzbeli összegét ennek megfelelően
oly módon kapjuk meg, hogy a teljes STI vagy LTI juttatás összegét csökkentjük az értékpapírok
Bekerülési Értékének és az értékpapírok kerekített darabszámának szorzatával.
A munkavállalók csak a munkavállaló értékpapírszámláján történő jóváírással szerzik meg az
értékpapírok tulajdonjogát.
A Bekerülési Érték: a tárgyév decemberében és az azt követő naptári év január és február havában
(ezen időszak: „Referencia Időszak”) azon napokon jegyzett XETRA záróárfolyamok átlaga, amely
napokon az értékpapírral a Frankfurti Tőzsdén kereskedtek. Amennyiben a Referencia Időszakban egy
vagy több tőzsdei napon nem kereskednek az értékpapírral, így nem jegyzik ezen a napon annak záró
árát, úgy a Referencia Időszakot követő egy vagy több tőzsdei nap figyelembe vételével kerül az átlagár
megállapításra.
A munkavállalók nem köthetnek olyan ügyletet, amelynek célja az STI és az LTI juttatásokból származó
kockázatok csökkentése vagy teljeskörű kizárása. Ennek ellenőrzésére a Commerzbank
szúrópróbaszerű ellenőrzéseket végezhet az egyes értékpapírszámlák esetében. A vizsgálat alatt a
munkavállaló köteles a Commerzbankkal együttműködni, és a Commerzbank felszólítására
információkat szolgáltatni. Amennyiben az a vizsgálat lebonyolítása céljából szükséges, úgy a
Commerzbank ezen információkat a vizsgálatot végző szervezeti egységen túl más ellenőrzési
egységének is átadhatja. Amennyiben a munkavállaló a jelen bekezdésben meghatározott
kötelezettségei bármelyikének nem tesz eleget, úgy ez a tény a munkavállaló munkaviszonyból
származó lényeges kötelezettségeinek szándékosan vagy súlyos gondatlansággal történő, jelentős
mértékű megszegésének minősül, így ebben az esetben a Commerzbank jogosult a munkavállalóval
fennálló munkaviszonyát azonnali hatállyal felmondani, mely a munkavállaló valamennyi LTI igényének
egyidejű megszűnésével jár együtt.
Amennyiben a Referencia Időszakot követően az értékpapíroknak a munkavállaló értékpapírszámláján
történő jóváírásának időpontjáig az értékpapír alapján osztalékfizetés történik, úgy ezen osztalék
összegének megfelelő összegű pénzbeli jóváírás illeti meg a munkavállalót. Ugyanez vonatkozik az
ebben az időszakban keletkező jegyzési jogokra is, így a jegyzési jogokkal kapcsolatosan azok első
kereskedési napján jegyzett értékének megfelelő pénzbeli jóváírás illeti meg a munkavállalókat. A
jegyzési jogok értékének kiszámítása az R-tényezővel kerül megállapításra. Ennek megfelelően a
CUM-Xetra záróárat meg kell szorozni az (1 – R-tényező) értékével. A CUM-Xetra záróár annak a Xetra
záróárnak felel meg, amely záróár azon a tőzsdei napon került jegyzésre, mely közvetlenül megelőzi azt
a tőzsdei napot, amelyen a jegyzési jogokkal rendelkező értékpapírral első alkalommal kereskedtek. Az
R-tényező pedig a részvényesi tőkét érintő, felhígító hatás mérőszáma, mely a piacon megszokott
módon kerül meghatározásra. A jelen bekezdésben meghatározott pénzkövetelések az LTI juttatására
való munkavállalói jogosultság keletkezésekor válnak esedékessé.
Amennyiben a Referencia Időszak letelte és az értékpapírok munkavállaló értékpapírszámláján történő
jóváírása időpontja közötti időszakban olyan események („Corporate Measures”) történnek, amelyek
következtében pl. a részvények száma változik, vagy a részvényesek részére pénzbeli megváltást kell
fizetni, vagy a részvényesek részére előírt ajánlatot kell tennie az értékpapír kibocsátójának, a
Commerzbank jogosult – de nem köteles –olyan megoldást találni, amely lehetővé teszi, hogy a
munkavállaló gazdasági pozíciója - az értékpapír-juttatásokkal összefüggésben - minél jobban
közelítsen a részvényesi pozícióhoz. A Commerzbank jogosult továbbá az értékpapírokat megfelelő
más pénzügyi eszközökkel helyettesíteni. Amennyiben a munkavállalót foglalkoztató üzleti egység vagy
leányvállalat az értékpapírok munkavállaló értékpapírszámláján történő jóváírásának időpontját
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megelőzően a Commerzbank cégcsoportból kiválik, úgy a Commerzbank jogosult – de nem köteles –
megfelelő ellentételezést biztosítani.
A Commerzbank jogosult – amennyiben ezt a hatályos jogszabályok lehetővé teszik – olyan döntést
hozni, hogy az értékpapírban történő javadalmazás helyett a javadalmazás összegének megfelelő
összegű pénzbeli juttatást ad a munkavállalóknak. Amikor a Commerzban közli a munkavállalókkal a
juttatandó értékpapírok számát, egyidejűleg meghatározhatja az ezt kiváltó pénzbeli juttatás várható
összegét is. A Commerzbank abban az esetben is jogosult a javadalmazás összegét pénzben juttatni,
amennyiben a javadalmazás juttatását értékpapírban tervezte. értékpapír-juttatás helyett pénzbeli
juttatást ad a Commerzbank a munkavállalónak, úgy a megállapított bruttó összeg mindenkori
közterhekkel csökkentett része kerül jóváírásra a munkavállaló számláján.
Pénzbeli juttatás esetén a tárgyév szeptemberében azon napokon jegyzett XETRA záróárfolyamok
átlaga, amely napokon az értékpapírral a Frankfurti Tőzsdén kereskedtek. Amennyiben a Referencia
Időszakban egy vagy több tőzsdei napon nem kereskednek az értékpapírral, így nem jegyzik ezen a
napon annak záró árát, úgy a Referencia Időszakot követő egy vagy több tőzsdei nap figyelembe
vételével kerül az átlagár megállapításra. Amennyiben ennek következtében a pénzbeli juttatás
kifizetése az eredeti esedékességkor nem történhet meg, úgy a pénzbeli javadalmazást a következő
bérfizetési időpontban kell teljesíteni.

A Commerzbank által juttatott értékpapírok a munkavállaló által megadott értékpapírszámlán kerülnek
jóváírásra. A Commerzbank jogosult a munkaválllaló nevében az értékpapírok azon részét értékesíteni,
amely értékpapír(ok) piaci értéke a levonandó adó valamint más közterhek nagyságát fedezik. Az
értékesítés a részvények munkavállaló értékpapírszámláján történő jóváírásának időpontjában, vagy
azt követően történik. Az eladási ár Commerzbank által fel nem használt részével a Commerzbank a
munkáltatóval szemben elszámol. Amennyiben a munkavállaló a teljes juttatandó értékpapírállományt
meg kívánja tartani, és a fizetendő adót és közterheket pénzben kívánja megfizetni, úgy ezt és a
bankszámlájának számát, amelyen ezen fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges fedezet
rendelkezésére áll, az értékpapírok jóváírását megelőzően legalább 1 hónappal közölnie kell a
Commerzbankkal.

3.7.

Adózás, könyvelések

A teljesítményjavadalmazás után járó adók és járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerülnek
megállapításra, bevallásra, levonásra és megfizetésre. A munkavállaló köteles megadni a
Commerzbanknak minden olyan információt, amely az adók és járulékok megállapításához,
bevallásához, levonásához és megfizetéséhez szükséges.
A munkavállaló mindaddig, amíg javadalmazásából adódóan igénye áll fenn a Commerzbankkal
szemben, köteles a lakcímében történt változásról, illetve a levonandó adók és közterhek
vonatkozásában lényeges más adatainak változásáról haladéktalanul értesíteni a Commezbankot.
Amennyiben ezen információk kellő időben nem állnak a Commerzbank rendelkezésére, úgy jogosult a
legkedvezőtlenebb adó- és közteher kulcsokkal csökkenteni a javadalmazás összegét.

3.8.

A munkaviszony megszűnése esetén követendő eljárás

Amennyiben a munkavállaló halála miatt megszűnik a munkaviszony, úgy ez nem érinti a munkavállaló
(örökösei) teljesítményjavadalmazásra vonatkozó igényeit. Ez esetben a halál időpontjáig megszolgált
teljesítményjavadalmazás a közjegyzői jogerős hagyatékátadó végzésében, jogerős öröklési
bizonyítványában, illetve jogerős bírósági döntésben megállapított örököst, örökösöket illeti meg,
részükre a megszolgált teljesítményjavadalmazás halasztás nélkül kifizethető.
A jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések a teljesítményjavadalmazás esetében az eltelt
időszakban elért teljesítményt tükrözhetik, az el nem ért eredményhez kifizetés nem kapcsolódhat.
A jogviszony megszűnésének, megszüntetésének időpontját követő legkésőbb kilencven (90)
munkanapon belül a Commerzbank értékeli a teljesítményjavadalmazás kritériumait, elvégzi a kockázati
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korrekciókat és megállapítja az arra jogosult személynek a jogviszony megszűnésének napjáig járó
teljesítményjavadalmazás összegét. Az AT javadalmazási rendszerben a munkaviszony megszűnését
megelőző utolsó hónapban el kell készíteni ezen értékelést. Ennek alapján előleg kifizetésére kerülhet
sor olyan szerződés alapján, amelyben az előleget kapó személy kötelezettséget vállal az előleg
visszafizetésére, amennyiben a végleges teljesítményértékelési adatokon alapuló utólagos értékelés
alapján az előleg összegénél kevesebb juttatásra lenne jogosult. A teljesítmény értékelését és a
teljesítményjavadalmazás összegét a Commerzbank az éves eredmények rendelkezésére állásakor
véglegesíti.
A teljesítményjavadalmazás juttatása munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony
megszűnése esetén akkor esedékes, ha a munkavállaló értékelése, továbbá az utólagos kockázati
korrekció megtörtént. A teljesítményjavadalmazásként járó pénzbeli juttatást az esedékességet
követően a munkaviszony, illetve munkavégzésre tekintettel alapított egyéb jogviszony alapján járó
egyéb juttatással együtt kell kifizetni.
A munkaviszony megszűnésekor a halasztott kifizetésekkel a 3.5. pont figyelembevételével kell
elszámolni.
A munkaviszony megszűnésének módját a teljesítményjavadalmazásra való jogosultság szempontjából
két csoportra osztjuk. Az első csoportba a megszűnés azon módjai tartoznak, amely megtörténtével a
munkavállaló a még ki nem fizetett STI és LTI összegére sem tarthat igényt („Bad Leaver”), minden
más esetben a munkavállalót megilleti a munkában töltött időszak után mind az STI mind pedig az LTI
(„Good Leaver”).
Nem illeti meg a munkavállalót teljesítményjavadalmazás, ha
a) a munkaviszony a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatt felmondással
szűnik meg, vagy olyan ok miatt szűnik meg bármilyen módon, amely a munkavállaló
munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása miatti felmondásra adhatna okot;
b) határozott idejű munkaviszony megszűnése esetén, amennyiben a munkaviszony a
munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása vagy olyan ok miatt nem került
meghosszabbításra, ami megalapozná az azonnali hatályú felmondást;
c) a munkaviszony a munkavállaló felmondásával szűnik meg, vagy a munkaviszony a
munkavállaló kérésére szűnik meg, feltéve, hogy a következő esetek egyike sem áll fenn:
- a munkavállaló felmondásának célja bármely karitatív vagy közhasznú
tevékenységben való részvétel,
- a munkavállaló felmondását követően közvetlenül öregségi nyugdíjra
válik jogosulttá,
- a munkaviszonya keresőképességének teljes vagy részleges
elvesztése miatt szűnik meg,
- a munkaviszony megszűnését követően kereső céllal nem lép
munkaviszonyba vagy megbízási jogviszonyba, és nincs a
Commerzbank versenytársánál vagy a versenytárs cégcsoportjába
tartozó társaságnál 1%-ot meghaladó részesedése,
- a Commerzbank egyedi döntése alapján a munkavállalót a halasztott
javadalmazás megilleti.
A fenti c) pont első és második francia bekezdése esetén a munkavállaló mindaddig Good Leavernek
minősül, és így jogosult az ezen időtartam alatt kifizetendő javadalmazási elemekre, amíg az ezen
pontokban előírt feltételek teljesülnek. A fenti c) pont első és második francia bekezdésében foglalt
feltételek változásáról a munkavállaló felszólítás és késedelem nélkül köteles értesíteni a munkáltatót,
továbbá a munkáltató felszólítására köteles a tevékenysége vonatkozásában a munkáltató által kért
igazolásokat benyújtani.
Amennyiben a munkaviszony megszüntetéssel érintett személy olyan, teljesítményalapú (korábban
létesített megállapodás/szabályzat alapján járó) juttatásra szerezne jogosultságot a jogviszony
megszűnésekor, amely kifizetésének elvei a Javadalmazási Politika rendelkezéseinek nem felelnek
meg, úgy az érintett személlyel a munkaviszony megszűnését megelőzően olyan tartalmú
megállapodás kötésére kell törekedni, amely biztosítja ezen kifizetések/juttatások vonatkozásában a
Javadalmazási Politikában meghatározott, illetve hivatkozott szabályok és elvek maradéktalan
érvényesülését.
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Amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnését közvetlenül követően a Commerzbank
cégcsoportba tartozó más társasággal köt munkaszerződést, úgy ez a korábbi munkaviszonya alapján
juttatandó javadalmazását nem érinti.
Az AT javadalmazási rendszerben a munkaviszony év közben történő megszűnése esetén
alkalmazandó speciális szabályok (Good Leaver esetén):
Az egyéni időarányos célösszeg még ki nem fizetett részének 60%-a kitűzött célok elérésének
arányában fizetendő ki a munkavállalónak, a tárgyévet követő évben esedékes teljesítményértékelési
eljárás során. A munkavállaló felettese a munkaviszony megszűnését megelőző utolsó hónapban
értékeli a munkavállaló teljesítményét. Amennyiben a munkavállaló felettese az értékelési eljárás során
a célok elérésének vonatkozásában megállapítást nem tesz, úgy ez az arány 100%-nak tekintendő. A
cégcsoport teljesítménye alapján járó diszkrecionális juttatás a munkaviszony év közben történő
megszűnése esetén nem jár.
A management modell javadalmazási rendszerben a munkaviszony év közben történő megszűnése
esetén alkalmazandó speciális szabályok (Good Leaver esetén):
A munkaviszony év közben történő megszűnése esetén – eltérő megállapodás vagy vezetői utasítás
hiányában – a munkavállalót a teljesítményjavadalmazás még ki nem fizetett része vonatkozásában
nem
illeti
meg
a
teljesítményjavadalmazás
időarányos
része.
Amennyiben
mégis
teljesítményjavadalmazást kell a munkavállalónak kifizetni, úgy annak nagyságát a tárgyévet követő
évben esedékes teljesítményértékelési eljárás során kell meghatározni, a munkavállaló által ténylegesen
ledolgozott időszak és az egyéni teljesítmény figyelembevételével. Amennyiben a fentiek szerint a
munkavállalónak mégis jár teljesítményjavadalmazás, úgy annak felső határa a management modell
javadalmazási rendszerben a munkavállaló részére megállapított célösszeg időarányos része.

4.

A belső ellenőrzés jogállása

A Commerzbank biztosítja, hogy a belső ellenőr ellenőrizze a Javadalmazási Politika működését és
elvégezze végrehajtásának vizsgálatát. A belső ellenőrzés szakmai irányítása a Felügyelő Bizottság
hatásköre.
A Javadalmazási Politika rendelkezéseit, továbbá annak végrehajtásához kapcsolódó szabályzatokat, a
Javadalmazási Politika alkalmazását és hatásait a belső ellenőrzés rendszeresen vizsgálja, és szükség
szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb augusztus 31-ig írásban jelentést tesz az
Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság és a Humán Erőforrás Vezető részére.
A kockázati kontroll feladatokat ellátó munkavállalók (operational risk manager, pénzügyi osztályvezető)
írásban értékelik, hogy a Commerzbank által kialakított teljesítményjavadalmazás milyen hatással van
az intézmény kockázati profiljára.
A compliance feladatokat ellátó munkavállalók (belső ellenőr, compliance officer) vizsgálják a
javadalmazási politika összhangját a jogszabályi követelményekkel, valamint a belső szabályokkal.
A fenti munkakört betöltő munkavállalók munkaköri feladatait a Javadalmazási Politika hatályba lépését
követően ezen feladatokkal ki kell egészíteni. A Humán Erőforrás Vezető köteles gondoskodni az
érintett munkavállalók munkaköri leírásában foglalt munkafeladatainak a fentieknek megfelelő
kiegészítéséről.

4.1.

A belső kontroll funkciót betöltő munkavállalók teljesítményjavadalmazására vonatkozó
speciális szabályok

Amennyiben a Commerzbank a belső kontroll feladatokat végző munkavállalók számára
teljesítményjavadalmazást biztosít, ebben az esetben a Javadalmazási Politikában foglaltak akként
alkalmazandók, hogy esetükben
(1) a javadalmazás független az általuk felügyelt szervezeti egységek, továbbá a Commerzbank
cégcsoport teljesítményétől, az kizárólag a feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésén alapul;
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(2) a teljesítményjavadalmazást a Commerzbank nem halasztva, hanem egy összegben, készpénzben
fizeti ki a tárgyévet követő teljesítményértékelés után;
(3) a javadalmazásukat a Felügyelő Bizottság felügyeli.
A fentiek tekintetében belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkakörök az alábbiak:
•
•
•
•

5.

belső ellenőr
compliance officer
operational risk manager
pénzügyi osztályvezető

Átmeneti szabályok munkakör megváltozása, valamint nyugdíjba vonulás
esetén

Amennyiben az Alanyi Körhöz tartozó munkavállaló munkaköre úgy módosul, hogy az új munkakör nem
tartozik az Alanyi Körhöz, úgy részére az időarányosan megszolgált javadalmazást a Javadalmazási
Politika általános rendelkezései alapján biztosítani kell.
Amennyiben az Alanyi Körhöz tartozó munkavállaló munkaköre úgy módosult, hogy az új munkakör is
az Alanyi Körhöz tartozik, úgy a részére járó teljesítményjavadalmazást a betöltött munkakörök
időtartamával arányosan, a Javadalmazási Politika általános rendelkezései alapján kell biztosítani.
Amennyiben az Alanyi Körhöz tartozó munkavállaló öregségi nyugdíjasnak minősül és munkaviszonya
megszüntetésre kerül, úgy részére a Munka Törvénykönyve szerinti elszámolási rendszerben kell
elszámolni, és ebben az esetben a munkaviszony megszüntetésének időpontjáig megszolgált
javadalmazást kell részére kifizetni. Amennyiben az érintett nyugdíjas munkavállaló a nyugdíjba
vonulását követően is betölti az Alanyi Körhöz tartozó munkakört, úgy az őt megillető
teljesítményjavadalmazás elszámolására és kifizetésre a Javadalmazási Politika általános
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben az esetben a nyugdíjba vonulást megelőző és azt követő időszak
teljesítménye együttesen értékelendő.
A Commerzbank nyugdíjpolitikára vonatkozó szabályzattal nem rendelkezik, munkavállalói számára
külön nyugdíj juttatást nem biztosít.

6.

Érdekkonfliktus elkerülése, összeférhetetlenségi szabályok

6.1.

Az érdekkonfliktus elkerülését célzó rendelkezések

A Felügyelő Bizottság tagjai, valamint az Igazgatóság operatív irányítást el nem látó, az Alanyi Körön
kívüli és a Commerzbankkal munkaviszonyban nem álló tagjai (külső igazgatósági tagok) esetében a
teljes javadalmazás tiszteletdíj, amely kizárólag fix részből áll. Teljesítmény utáni javadalmazást ezen
személyi kör esetében a Commerzbank nem fizet.
A Felügyelő Bizottság tagjainak esetében, a Javadalmazási Politika hatálya alatt, amennyiben a teljes
javadalmazás összetételében az Alapító teljesítményjavadalmazásról dönt, úgy az kizárólag előre
meghatározott monitoring és ellenőrzési feladathoz kapcsolódhat.
Az Igazgatóság tagjai nem határozhatják meg a saját javadalmazásukat, az erre vonatkozó döntést a
Felügyelő Bizottság elnöke hozza meg.

6.2.

Összeférhetetlenségi szabályok

A Commerzbank biztosítja a belső ellenőrzést végző munkavállalók függetlenségét.
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Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja a belső ellenőrzést végző munkakört betöltő munkavállaló.

7.

A Javadalmazási
rendelkezések

Politika

kibocsátására,

módosítására

vonatkozó

A Javadalmazási Politika egyes rendelkezéseit a Commerzbank Igazgatósága teszi közzé a
Commerzbank hivatalos honlapján (www.commerzbank.hu).
Biztosítani kell, hogy az Alanyi Kör a Javadalmazási Politika valamennyi rendelkezését megismerje és
alkalmazza. Biztosítani kell továbbá, hogy mindazon belső szabályzatok a Commerzbankon belül,
amelyek az Alanyi kör javadalmazását tartalmazzák, a Javadalmazási Politika rendelkezéseivel
összhangban módosításra kerüljenek, és a módosítást az Alanyi Kör megfelelő időben ismerje meg.
A Javadalmazási Politika Commerzbankon belüli végrehajtásáért az Igazgatóság felel. Ennek körében
kötelesek arról gondoskodni, hogy a Javadalmazási Politika rendelkezéseinek megfelelően az azonos
tárgykörben alkalmazott belső szabályzatok, továbbá egyedi nyilatkozatok/megállapodások a
Javadalmazási Politika rendelkezéseivel összhangban álljanak.
A Javadalmazási Politika rendelkezéseit, továbbá annak végrehajtásához kapcsolódó szabályzatokat a
Commerzbank belső ellenőrzése rendszeresen felülvizsgálja, a Commerzbank biztosítja a belső
ellenőrzést ellátó munkavállalók ellenőrzési függetlenségét.
A Javadalmazási Politika módosításával kapcsolatos javaslatokat a Humán Erőforrás Vezető készíti elő
és a Vezérigazgató terjeszti az Igazgatóság elé a javaslatot határozathozatalra.
A Javadalmazási Politikát módosítani kell, amennyiben a módosítást jogszabály kötelezővé teszi. A
módosításra és annak közzétételére a jelen pontban, továbbá a Javadalmazási Politikában
meghatározott szabályok megfelelően irányadóak.
Figyelemmel arra, hogy a Commerzbank a mérlegfőösszege tekintetében nem rendelkezik legalább öt
százalék piaci részesedéssel, ezért javadalmazási bizottságot nem állít fel. A javadalmazási bizottság
Hpt-ben meghatározott hatáskörét ennek megfelelően a Commerzbank a Felügyelő Bizottság
hatáskörévé teszi. A Felügyelő Bizottság részére a döntés-előkészítési feladatokat a Humán Erőforrás
Vezető végzi el.

8.

Közzétételre vonatkozó rendelkezések

Azon információkat, melyek közzétételét jogszabály írja elő, a Commerzbank az éves beszámoló
elfogadását követően teszi közzé.

Budapest, 2016. március 30.

