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A Magyar Cetelem Bank Zrt. 

2015. évre érvényes Javadalmazási Politikája 

 

 

 

I. A javadalmazási politika alapelvei 

 

A javadalmazási politika alapelveit a Felügyelő Bizottság fogadja el és vizsgálja felül, illetve 

felel annak ellenőrzéséért.  

 

A Magyar Cetelem Bank (a továbbiakban Bank) javadalmazási politikáját a BNP Paribas 

Csoport normái és a jogszabályok alapján alakítja ki és gyakorolja. 

 

Jelen Javadalmazási Politika 2015. évre érvényes, amelyet a Társaság, illetve a Javadalmazási 

Bizottság és a Felügyelő Bizottság a vonatkozó magyar illetve nemzetközi jogszabályok 

figyelembe vételével rendszeresen felülvizsgál. 

 

A BNP Paribas Csoport belső szabályzatai kialakításakor, valamint ezek publikálásakor 

figyelembe vette az Európai Parlament és Tanács 2010/76/EU irányelvét. 

 

A Bank javadalmazási politikáját a méretének, belső szervezetének és tevékenysége 

jellegének, körének és összetettségének megfelelő módon és mértékben határozza meg. 

 

Ennek megfelelően és figyelemmel arra, hogy a Bank mérlegfőösszege nem haladja meg az 

500 milliárd forintot és nincs olyan vezető tisztségviselője vagy munkavállalója, akinek az 

intézménytől vagy az intézménnyel együttesen összevont alapú felügyelet alá tartozó 

vállalkozástól származó éves jövedelem eléri a 300 millió forintot, a Bank a 

131/2011.(VII.18) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 4.§. rendelkezése 

alapján alakítja ki a javadalmazási politikát. 

 

 

A javadalmazási politika hatálya a Bank vezető állású személyeire, valamint a jelen 

szabályzatban - a Csoport normákat is figyelembe véve - meghatározott kockázatvállalási és 

ellenőrzési funkciót betöltő munkavállalókra és az előzőekkel azonos javadalmazási 

kategóriába tartozó azon munkavállalókra terjed ki, akik tevékenysége lényeges hatást 

gyakorol a hitelintézet kockázatvállalására. 

 

A Bank Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai és elnökei ezért a megbízatásukért 

az Egyedüli részvényes, Tulajdonos döntése alapján nem részesülnek javadalmazásban. 

 

A Bank anyavállalata a BNP Paribas Personal Finance a következő alapelveit állítja a Bank 

elé: 

 

Vállalatunk nemzetközi sikere dolgozóink közreműködésétől függ, ezért a BNP Paribas 

Personal Finance ragaszkodik az alábbiakhoz: 

 

 Minden munkavállalójának motiváló és értékteremtő szakmai környezetet biztosít, 

amely túlmutat a klasszikus bérezés keretein (vállalati kedvezmények, kényelmes 

és kiegyensúlyozott munkakörnyezet, szakmai fejlődés) 
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 A tehetséges munkavállalók elismerése versenyképes juttatási csomagokkal, az 

egyéni és kollektív teljesítmény figyelembe vételével (egyéni / kollektív bónusz)  

 

 

II. A javadalmazás elemei: 

 

1. Fix pénzbeli elemek 

 

a. Alapbér 

 

A Bank munkavállalói a munkaszerződésükben rögzített alapbérre jogosultak, 

amely havi bér formájában kerül meghatározásra. 

Az alapbérek meghatározásánál a bank figyelembe veszi a banki ágazati 

jövedelem szinteket. 

 

Az egyéni alapbérek változásának jellemző esetei: 

 

 éves általános bérfejlesztés: évente június hónapra ütemezve, 

meghatározott szempontok szerint differenciáltan kiosztott béremelési 

keret 

 előléptetéshez kapcsolódó bérrendezés 

 piaci versenyképesség megőrzését és a megtartást célzó eseti bérkorrekció 

 

 

2. Változó pénzbeli elemek 

 

A változó bérek fizetésének célja, hogy a munkatársak javadalmazása és a szervezet 

eredményessége között szorosabb összefüggés legyen.  A változó bér fizetésének 

gyakorlata oly módon került kialakításra, hogy teljesítmény szerint differenciáljon, 

jobb teljesítményre és hatékony költséggazdálkodásra ösztönözzön. 

 

a. Kollektív bónusz 

 

A Bank minden dolgozója jogosult kollektív bónuszra a szabályzatban 

meghatározott feltételekkel.    A bónusz kifizetésének feltétele a Bank gazdasági 

tervszámainak teljesülése, melyet az Igazgatóság hagy jóvá. A bónusz kifizetés 

adott évre szóló pontos kritériumait minden év március 31. napjáig kommunikálja 

a vezetőség a munkavállalók felé.   

 

b. Egyéni bónusz  (Rémuneration Variable Individuelle = RVI) 

 

A Bank minden dolgozója jogosult egyéni bónuszra a szabályzatban meghatározott 

feltételekkel.  Az egyéni bónusz mértékének meghatározásáról az Igazgatóság 

dönt.  Az RVI többletteljesítést ösztönző személyes célkitűzéseken alapul, 

amelyek az egyéni RVI kiírásban kerülnek rögzítésre minden év március 31. 

napjáig.  A személyes célkitűzések egyéni és kollektív célokból állnak. 

 

A célok teljesülésének értékelése a pénzügyi év lezárását követően kerül sor.  Az 

értékelés során felülvizsgálatra kerülnek 

 a számszerűsített kitűzött célok, 



3 

 

 munkavállalók viselkedése a vállalati értékeknek, az etikai elvárásoknak 

továbbá a cégcsoport szempontjai alapján, 

 a kockázatkezeléshez kapcsolódó hozzájárulás, valamint 

 az elvárt vezetői magatartások – amely esetekben alkalmazható. 

 

 

3. Juttatások 

 

a. Választható béren kívüli juttatások 

 

A bank olyan jóléti, szociális juttatási rendszert dolgozott ki, mely az egyéni 

igényekhez igazodóan többletjuttatást biztosít minden munkavállaló számára, a 

kereteket az úgynevezett Cetelem Választható Béren Kívüli juttatási rendszer 

(CVBK) határozza meg. 

A CVBK értékalapú, egy főre jutó éves összegben megállapított, fakultatív 

választást biztosító rendszer. A munkavállaló a részére meghatározott összeg 

nagyságának ismeretében szabadon dönthet, hogy a csomagot képező juttatási 

tételek közül melyiket veszi igénybe. 

Az éves juttatási keretösszeg a munkaviszonyban töltött idő figyelembevételével 

kerül meghatározásra.  A CVBK rendszerben elsősorban kedvező adózású 

juttatások közül választhatnak a munkavállalók. 

 

b. Vállalati gépkocsi használat 

 

A Bank szabályzatában meghatározott munkavállalói részére vállalti gépkocsit 

biztosít üzleti-, illetve üzleti és magáncélú használatra. 

  

c. Mobiltelefon használat 

A Bank szabályzatában meghatározott munkavállalói részére mobiltelefont biztosít 

üzleti célú használatra. 

 

d. Munkavállalók részére nyújtott hitelek 

A Bank szabályzatában meghatározottak feltételekkel, saját termékei közül 

munkavállalói számára hiteleket nyújt, amelyek a következők lehetnek: 

lakásvásárlási, építési kölcsön, személyi kölcsön, áruvásárlási kölcsön, hitelkártya. 

 

e. Oktatás, képzés 

A Bank munkavállalói részére képzéseket biztosít szakmai, illetve általános 

kompetenciájuk fejlesztése érdekében. Az idegennyelvű kommunikáció javítása 

érdekében korlátozott mértékben nyelvoktatást is szervez dolgozói részére. 

 

 

   

III. A Magyar Cetelem Bank vezető testületének és a bankcsoport kockázatvállalására jelentős 

hatást gyakorló vezetők és munkavállalók javadalmazása 

 

1. Érintett munkavállalók 

 

A 131/2011. számú Kormányrendelet 43.§. szerint a bank érintett munkavállalói („kiemelt 

személyek”) a következők:  
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 Elnök - Vezérigazgató 

 Kockázati divízió-igazgató 

 Az Igazgatóság tagjai 

2. Az érintett munkavállalók javadalmazásának összetétele: állandó, kollektív és 

teljesítményjavadalmazás aránya 

 

Az érintett munkavállalók jövedelmének aránya: 

 

 állandó javadalmazás (alapbér): 75% 

 kollektív bónusz: 6,25% 

 teljesítményjavadalmazás (egyéni bónusz): 18,75% 

 

 

3. Az érintett munkavállalók bónusz kifizetése 

 

a. Halasztott rész -  Nem halasztott rész aránya 

 

Az érintett munkavállalók egyéni bónusza egy halasztott és egy nem halasztott részből áll. 

 

A halasztott rész a bónusz 40 százaléka, a nem halaszott pedig a 60 százaléka. 

 

b. Nem halasztott rész 

Az egyéni bónusz szabályai (Rémunération Variable Individuelle=RVI) vonatkoznak az 

érintett munkavállalók nem halasztott bónuszára. 

 

c. Halasztott rész 

A bónusz halasztott részletére vonatkozó célkitűzések meghatározása évente, minden év 

márciusáig történik. A célok kialakítása az alábbi súlyozás alkalmazásával történik. 

 

 a nem teljesítő kintlévőségek részarányának változása : 30%  

 a tőkekövetelmény előírásnak való megfelelés mértéke: 30%  

 a likviditási kockázatokat mérő mutatószámok változása: 10% 

 az elért adózás előtti eredmény: 30% 

A  Felügyelő Bizottság (a javadalmazási bizottság ajánlása alapján): 

- kialakítja és érvényben tartja a Magyar Cetelem Bank javadalmazási politikáját 

- jóváhagyja az érintett munkavállalók esetében a kompenzációs kereteket és egyéni 

kompenzációs csomagokat 

- jóváhagyja a Javadalmazási politika alapelveinek lényeges mértékű megváltoztatását. 

-  

A Javadalmazási Bizottság, melynek tagjai a Régió Vezérigazgatója és a Régió HR vezetője: 

- előterjeszti a Felügyelő Bizottságnak a Javadalmazási Politikát 

- javaslatot tesz az  érintett munkavállalók esetében a kompenzációs keretekre és egyéni 

kompenzációs csomagokra 

- javaslatot tesz a Felügyelő Bizottság felé a Javadalmazási Politika alapelveinek 

lényeges mértékű megváltoztatására vonatkozóan 
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Az érintett munkavállalók bónuszának halasztott része készpénzben kerül kifizetésre, a 

tárgyévet követő évtől kezdődően 3 éven keresztül, arányosan elosztva a feltételek teljesülése 

esetén.  

Amennyiben a kitűzött feltételek nem teljesülnek az adott üzleti év során, az azévi halasztott 

rész elvész. 

 

Ezen feltételek célja, hogy előmozdítsák 

 az adott üzleti évben nyújtott tevékenység következő üzleti évre gyakorolt hatásának 

tudatosítását,  

 az egyéni teljesítményeknek a vállalat stratégiájához és érdekeihez való igazítását.  

A halasztott részletre való jogosultság a kockázatok utólagos értékelése, illetőleg a halasztott 

részlet kifizetési időpontjában fennálló munkaviszonyhoz kapcsolódik.  

 

A kifizetésről a Felügyelő Bizottság dönt. 

 

Azon munkavállalók, akiket a csoporton belül áthelyeztek vagy nyugdíjba vonultak 

jogosultak a halasztott részre, amennyiben az eredetileg meghatározott feltételek teljesülnek.  

Ettől érvényesen a Felügyelő Bizottság döntése alapján lehet eltérni. 

 

 

 

IV. Dokumentáció és kommunikáció 

 

Az egyes javadalmazási rendszereket megfelelően dokumentálni és az érintett munkavállalók 

felé átlátható módon kommunikálni kell, valamint kérés esetén átadni az érintetteknek és 

szabályozóknak. 

A Bank a honlapján közzé teszi a javadalmazási politikáját. A Hitelintézetekről és pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvényben, valamint az Európai Parlament és a 

Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendeletben foglaltaknak való megfelelés érdekében a 

szükséges információkat a Bank a honlapján az éves Kockázati jelentésben közli. 


