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A javadalmazási politikával kapcsolatos 
szavazati jog

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvényesek a javadalmazási politikával 
kapcsolatos szavazati joggal 
rendelkezzenek az igazgatók tekintetében. 
A vállalkozások az igazgatók részére csak 
a részvényesek által jóváhagyott 
javadalmazási politika alapján fizethetnek 
ki javadalmazást. E politikát legalább 
háromévente a részvényesek elé kell 
terjeszteni jóváhagyás céljából.

(1) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások javadalmazási politikát 
állapítsanak meg az igazgatók 
tekintetében, amelyet jóváhagyás céljából 
kötelező erejű szavazásra a részvényesek 
közgyűlése elé terjesztenek. A 
vállalkozások az igazgatók részére csak a 
részvényesek közgyűlése által 
megszavazott javadalmazási politika 
alapján fizethetnek ki javadalmazást. E 
politika minden módosításáról a 
részvényesek közgyűlésének kell 
szavaznia, a politikát pedig mindenképpen 
legalább háromévente a közgyűlés elé kell 
terjeszteni jóváhagyás céljából.

A vállalkozások új igazgatósági tag 
felvételekor akkor dönthetnek úgy, hogy 
az adott igazgatónak a jóváhagyott 
politika keretein kívül fizetnek 
javadalmazást, ha az adott igazgató 
javadalmazási csomagját a részvényesek a 
(3) bekezdésben említett témákra 
vonatkozó információk alapján előzetesen 
jóváhagyták. A javadalmazás a 
részvényesek jóváhagyásának 

A tagállamok azonban rendelkezhetnek 
úgy, hogy a közgyűlés által a 
javadalmazási politikáról tartott szavazás 
konzultatív legyen. 
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függvényében ideiglenesen kifizethető.
Az olyan esetekben, ahol korábban nem 
alkalmaztak javadalmazási politikát és a 
részvényesek elutasították a hozzájuk 
benyújtott erre vonatkozó tervezetet, a 
vállalat a tervezet átdolgozásának ideje 
alatt – a tervezet elfogadását megelőzően, 
egy évnél nem hosszabb időtartamig – a 
meglévő gyakorlatoknak megfelelő 
javadalmazást fizethet az igazgatóknak.
Azokban az esetekben, ahol van 
javadalmazási politika és a részvényesek 
elutasították az első albekezdésnek 
megfelelően hozzájuk benyújtott, erre 
vonatkozó tervezetet, a vállalkozás a 
tervezet átdolgozásának ideje alatt – a 
tervezet elfogadását megelőzően, egy évnél 
nem hosszabb időtartamig – a meglévő 
politikának megfelelő javadalmazást 
fizethet az igazgatóknak.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy a 
javadalmazási politika világos és érthető 
legyen, összhangban álljon a vállalkozás 
üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, 
értékeivel és hosszú távú érdekeivel, 
továbbá az összeférhetetlenség elkerülését 
célzó intézkedéseket tartalmazzon.

(2) A javadalmazási politikának 
világosnak és érthetőnek kell lennie, 
összhangban kell állnia a vállalkozás üzleti 
stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és 
hosszú távú érdekeivel, továbbá az 
összeférhetetlenség elkerülését célzó 
intézkedéseket kell tartalmaznia.

(3) A javadalmazási politika ismerteti, 
hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 
távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 
Egyértelmű kritériumokat kell tartalmaznia 
a javadalmazás rögzített és változó 
összetevőinek megállapítására 
vonatkozóan, beleértve a juttatás 
valamennyi formáját.

(3) A javadalmazási politika ismerteti, 
hogyan járul hozzá a vállalkozás hosszú 
távú érdekeihez és fenntarthatóságához. 
Egyértelmű kritériumokat kell tartalmaznia 
a javadalmazás rögzített és változó 
összetevőinek megállapítására 
vonatkozóan, beleértve a jutalmak és a 
juttatás valamennyi formáját.

A politika feltünteti a teljes javadalmazás 
adható legmagasabb összegét, valamint a 
javadalmazás különböző rögzített és 
változó összetevőinek megfelelő, relatív 
arányát. Az igazgatók átlagos 
javadalmazása és a vállalkozás nem 
igazgató teljes munkaidős 
munkavállalóinak átlagos javadalmazása 
közötti arány, valamint annak indokolása 
révén, hogy ez az arány miért tekinthető 
megfelelőnek, a javadalmazási politikának 

A politika feltünteti a javadalmazás 
különböző rögzített és változó 
összetevőinek megfelelő, relatív arányát. A 
javadalmazási politika bemutatja, hogy az 
igazgatók javadalmazásának kialakítása 
során hogyan vették figyelembe a 
vállalkozás munkavállalóinak fizetését és 
foglalkoztatási feltételeit.



AM\1068077HU.doc PE555.221v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

be kell mutatnia, hogy az igazgatók 
javadalmazásának kialakítása során hogyan 
került figyelembevételre a vállalkozás 
munkavállalóinak fizetése és 
foglalkoztatási feltételeik. Kivételes 
esetekben el lehet tekinteni az említett 
arány megadásától. Kivételes esetekben el 
lehet tekinteni az említett arány 
megadásától. Ez esetben a politikának 
magyarázatot kell szolgáltatnia arra, miért 
nincs feltüntetve az arány, valamint be 
kell mutatnia, milyen azonos hatású 
intézkedésekre került sor.
A változó javadalmazás tekintetében a 
politikának tartalmaznia kell az 
alkalmazandó pénzügyi és nem pénzügyi 
teljesítménykritériumokat, és be kell 
mutatnia, hogyan járulnak ezek hozzá a 
vállalkozás hosszú távú érdekeihez és 
fenntarthatóságához, továbbá be kell 
mutatnia az annak meghatározására 
alkalmazandó módszereket, hogy a 
teljesítménykritériumok milyen mértékben 
valósultak meg; részletesen meg kell 
határoznia a halasztási időszakokat, a 
részvényalapú javadalmazás esetében a 
megszolgálási időszakokat, a megszolgálttá 
vált részvények megtartását, valamint 
információkat kell nyújtania a vállalkozás 
azon lehetőségéről, hogy visszakövetelje a 
változó javadalmazást.

A változó javadalmazás tekintetében a 
politikának tartalmaznia kell az 
alkalmazandó pénzügyi és nem pénzügyi 
teljesítménykritériumokat, többek között 
adott esetben a vállalkozások társadalmi 
felelősségvállalásával kapcsolatos 
programok és eredmények 
figyelembevételével, és be kell mutatnia, 
hogyan járulnak ezek hozzá a vállalkozás 
hosszú távú érdekeihez és 
fenntarthatóságához, továbbá be kell 
mutatnia az annak meghatározására 
alkalmazandó módszereket, hogy a 
teljesítménykritériumok milyen mértékben 
valósultak meg; részletesen meg kell 
határoznia a halasztási időszakokat, a 
részvényalapú javadalmazás esetében a 
megszolgálási időszakokat, a megszolgálttá 
vált részvények megtartását, valamint 
információkat kell nyújtania a vállalkozás 
azon lehetőségéről, hogy visszakövetelje a 
változó javadalmazást.

A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvények értéke ne játsszon döntő 
szerepet a pénzügyi 
teljesítménykritériumokon belül.
A tagállamok biztosítják, hogy a 
részvényalapú javadalmazás nem a 
leglényegesebb eleme az igazgatók változó 
javadalmazásának. A tagállamok 
rendelkezhetnek ezen albekezdés 
rendelkezései alóli kivételekről, feltéve, 
hogy a javadalmazási politika egyértelmű 
és ésszerű indokolást tartalmaz arról, 
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hogy a kivétel hogyan járul hozzá a 
vállalat hosszú távú érdekeihez és 
fenntarthatóságához.

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 
szerződésének főbb feltételeit, többek 
között időtartamát, az alkalmazandó 
felmondási időszakokat és a szerződés 
felbontásához kapcsolódó fizetéseket.

A javadalmazási politika jelzi az igazgatók 
szerződésének főbb feltételeit, többek 
között időtartamát, az alkalmazandó 
felmondási időszakokat és a szerződés 
felbontásához kapcsolódó fizetéseket, 
valamint a kiegészítő nyugdíj vagy a 
korkedvezményes nyugdíjazási rendszer 
jellemzőit. Amennyiben a nemzeti jog 
lehetővé teszi, hogy a vállalkozások 
szerződés nélkül állapodjanak meg az 
igazgatókkal, a politika ez esetben jelzi az 
igazgatókkal kötött megállapodások főbb 
feltételeit, köztük időtartamát és az 
alkalmazandó felmondási időszakokat, 
valamint a felbontás feltételeit és az ahhoz 
kapcsolódó kifizetéseket, továbbá a 
kiegészítő nyugdíj vagy a 
korkedvezményes nyugdíjazási rendszer 
jellemzőit.
A politika meghatározza a vállalkozásnak 
az igazgatók javadalmazásának 
megállapítására irányuló eljárásait, 
beleértve a javadalmazási bizottság 
szerepét és működését is.

Bemutatja a javadalmazási politika 
meghatározásához vezető döntéshozatali 
eljárást. A javadalmazási politika 
módosítása esetén tartalmazza valamennyi 
lényeges módosítás magyarázatát, valamint 
annak bemutatását, hogy milyen módon 
veszi figyelembe a részvényeseknek a 
javadalmazási politikáról és jelentésről az 
előző években alkotott véleményét.

Bemutatja a javadalmazási politika 
meghatározásához vezető konkrét 
döntéshozatali eljárást. A javadalmazási 
politika módosítása esetén tartalmazza 
valamennyi lényeges módosítás 
magyarázatát, valamint annak bemutatását, 
hogy milyen módon veszi figyelembe a 
részvényeseknek a javadalmazási 
politikáról és jelentésről legalább az előző 
három egymást követő évben alkotott 
véleményét és leadott szavazatait. 

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások a részvényesek általi 
jóváhagyást követően haladéktalanul 
közzétegyék a javadalmazási politikát, és 
az a vállalkozás honlapján legalább 
érvényessége teljes időtartama alatt 
elérhető legyen.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy a 
vállalkozások a részvényesek általi 
jóváhagyást követően haladéktalanul 
közzétegyék a javadalmazási politikát, és 
az a vállalkozás honlapján legalább 
érvényessége teljes időtartama díjmentesen 
alatt elérhető legyen.
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