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Irányelvre irányuló javaslat 

1. cikk – (1) bekezdés 

2009/65/EK irányelv 
14b. cikk – (1) bekezdés 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

1. A 14a. cikkben említett javadalmazási 
politika meghatározásakor és 
alkalmazásakor az alapkezelı társaságok a 
méretüknek, belsı szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelı módon és 
mértékben betartják az alábbi elveket: 

1. A 14a. cikkben említett javadalmazási 
politika meghatározásakor és 
alkalmazásakor az alapkezelı társaságok a 
méretüknek, belsı szervezetüknek és 
tevékenységük jellegének, körének és 
összetettségének megfelelı módon és 
mértékben betartják az alábbi elveket:  

a) a javadalmazási politika összhangban áll 
a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel és elımozdítja azt, 
továbbá nem ösztönzi a kezelésükben lévı 
ÁÉKBV kockázati profiljával, 
alapszabályával vagy létesítı okiratával 
össze nem egyeztethetı kockázatvállalást;  

a) a javadalmazási politika összhangban áll 
a hatékony és eredményes 
kockázatkezeléssel és elımozdítja azt, 
továbbá nem ösztönzi a kezelésükben lévı 
ÁÉKBV kockázati profiljával, 
alapszabályával vagy létesítı okiratával 
össze nem egyeztethetı kockázatvállalást;  

b) a javadalmazási politika összhangban áll 
az alapkezelı társaság és a kezelésében 
lévı ÁÉKBV vagy az ilyen ÁÉKBV 
befektetıinek üzleti stratégiájával, 
célkitőzéseivel, értékeivel és érdekeivel, 
valamint összeférhetetlenség elkerülését 
célzó intézkedéseket tartalmaz;  

b) a javadalmazási politika összhangban áll 
az alapkezelı társaság és a kezelésében 
lévı ÁÉKBV vagy az ilyen ÁÉKBV 
befektetıinek üzleti stratégiájával, 
célkitőzéseivel, értékeivel és érdekeivel, 
valamint összeférhetetlenség elkerülését 
célzó intézkedéseket tartalmaz;  

c) az alapkezelı társaság felügyeleti 
feladatokat ellátó irányító testülete 
elfogadja és rendszeres idıközönként 

c) az alapkezelı társaság felügyeleti 
feladatokat ellátó irányító testülete 
elfogadja és rendszeres idıközönként 
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felülvizsgálja a javadalmazási politika 
általános elveit és felelıs annak 
végrehajtásáért;  

felülvizsgálja a javadalmazási politika 
általános elveit és felelıs annak 
végrehajtásáért, illetve ellenırzi azt. A 
javadalmazási rendszert elsısorban nem a 
vezérigazgató és a vezetés ellenırzi. Az 
érintett testület javadalmazási politika 
meghatározásában és végrehajtásában 
részt vevı tagjainak, illetve a 
javadalmazási politika meghatározásában 
és végrehajtásában részt vevı 
munkavállalóknak függetlennek kell 
lenniük, és szakértelemmel kell 
rendelkezniük a kockázatkezelés és a 
javadalmazás terén. A kiemelt befektetıi 
információknak kell tartalmazniuk ezeket 
a javadalmazási politikákat és a 
kiválasztásuk alapját, ideértve a 14a. 
cikkben foglalt elveknek való megfelelés 
bizonyítását is.  

d) a javadalmazási politika végrehajtását 
legalább évente egyszer központi és 
független belsı felülvizsgálatnak kell 
alávetni annak ellenırzése céljából, hogy 
megfelel-e a vezetı testület által a 
felügyeleti funkciója ellátása keretében 
elfogadott javadalmazási politikáknak és 
eljárásoknak;  

d) a javadalmazási politika végrehajtását 
legalább évente egyszer központi és 
független belsı felülvizsgálatnak kell 
alávetni annak ellenırzése céljából, hogy 
megfelel-e a vezetı testület által a 
felügyeleti funkciója ellátása keretében 
elfogadott javadalmazási politikáknak és 
eljárásoknak;  

e) az ellenırzési feladatokat ellátó 
alkalmazottak a feladatkörükhöz 
kapcsolódó célkitőzések elérésével 
összhangban álló javadalmazást kapnak, 
függetlenül az általuk ellenırzött 
tevékenységi területek teljesítményétıl;  

e) az ellenırzési feladatokat ellátó 
alkalmazottak a feladatkörükhöz 
kapcsolódó célkitőzések elérésével 
összhangban álló javadalmazást kapnak, 
függetlenül az általuk ellenırzött 
tevékenységi területek teljesítményétıl;  

f) a kockázatkezeléssel és megfelelıség-
ellenırzéssel foglalkozó vezetı tisztviselık 
javadalmazását közvetlenül a 
javadalmazási bizottság felügyeli;  

f) a kockázatkezeléssel és megfelelıség-
ellenırzéssel foglalkozó vezetı tisztviselık 
javadalmazását közvetlenül a 
javadalmazási bizottság felügyeli;  

g) amennyiben a javadalmazást a 
teljesítményhez kötik, a javadalmazás 
teljes összege az egyén és az érintett 
szervezeti egység vagy ÁÉKBV 
teljesítményének együttes értékelésén, 
valamint az alapkezelı társaság általános 
eredményein alapul, az egyéni teljesítmény 
értékelése során pedig pénzügyi és nem 
pénzügyi kritériumokat is figyelembe 

g) amennyiben a javadalmazást a 
teljesítményhez kötik, a javadalmazás 
teljes összege az egyén és az érintett 
szervezeti egység vagy ÁÉKBV 
teljesítményének együttes értékelésén, 
valamint az alapkezelı társaság általános 
eredményein alapul, az egyéni teljesítmény 
értékelése során pedig pénzügyi és nem 
pénzügyi kritériumokat is figyelembe 
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vesznek;  vesznek;  

h) a teljesítményértékelésre az alapkezelı 
társaság kezelésében lévı ÁÉKBV 
életciklusának megfelelı többéves kereten 
belül kerül sor annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat 
alapja a hosszabb távú teljesítmény legyen, 
és hogy a javadalmazás teljesítményalapú 
összetevıinek tényleges kifizetése egy 
olyan idıszakra legyen elosztva, amelynél 
figyelembe veszik a kezelésében lévı 
ÁÉKBV visszaváltással kapcsolatos 
politikáját és befektetési kockázatait;  

h) a teljesítményértékelésre az alapkezelı 
társaság kezelésében lévı ÁÉKBV 
életciklusának megfelelı többéves kereten 
belül kerül sor annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat 
alapja a hosszabb távú teljesítmény legyen, 
és hogy a javadalmazás teljesítményalapú 
összetevıinek tényleges kifizetése egy 
olyan idıszakra legyen elosztva, amelynél 
figyelembe veszik a kezelésében lévı 
ÁÉKBV visszaváltással kapcsolatos 
politikáját, az ÁÉKBV hosszú távú 
teljesítményét és befektetési kockázatait;  

i) a garantált változó javadalmazás 
kivételes jellegő, csak új alkalmazottak 
felvételével összefüggésben kerül rá sor, és 
az elsı évre korlátozódik;  

i) a garantált változó javadalmazás 
kivételes jellegő, csak új alkalmazottak 
felvételével összefüggésben kerül rá sor, és 
az elsı évre korlátozódik;  

j) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevıi megfelelı egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevı a teljes 
javadalmazás kellıen nagy hányadát teszi 
ki, hogy a javadalmazás változó 
összetevıjével kapcsolatban teljes 
mértékben rugalmas politika 
érvényesülhessen, többek között lehetıség 
legyen arra, hogy változó összetevıt 
egyáltalán ne fizessenek;  

j) a teljes javadalmazás rögzített és változó 
összetevıi megfelelı egyensúlyban 
vannak; a rögzített összetevı a teljes 
javadalmazás kellıen nagy hányadát teszi 
ki, hogy a javadalmazás változó 
összetevıjével kapcsolatban teljes 
mértékben rugalmas politika 
érvényesülhessen, többek között lehetıség 
legyen arra, hogy változó összetevıt 
egyáltalán ne fizessenek;  

 ja) A változó javadalmazási összetevıre az 
o) pontban foglalt feltételek érvényesek, 
amelyeknek megfelelıen a változó 
javadalmazás összegét jelentıs mértékben 
csökkentik, amennyiben az érintett 
alapkezelı társaság vagy ÁÉKBV 
pénzügyi teljesítménye a vártnál gyengébb 
vagy negatív, figyelembe véve az aktuális 
juttatásokat és a korábban szerzett 
összegek kifizetésének csökkentését, 
például malus vagy visszatérítések 
formájában. A „malus” és a 
„visszatérítés” fogalmai az EÉPH 
2013/201. számú iránymutatásainak 
megfogalmazása szerint értelmezendık; 

(k) a szerzıdés idı elıtti megszőnéséhez 
kapcsolódó kifizetések az adott idıszakban 

(k) a szerzıdés idı elıtti megszőnéséhez 
kapcsolódó kifizetések az adott idıszakban 
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elért teljesítményt tükrözik és kialakításuk 
olyan, hogy nem jutalmazza a teljesítmény 
elmaradását;  

elért teljesítményt tükrözik és kialakításuk 
olyan, hogy nem jutalmazza a teljesítmény 
elmaradását;  

l) a változó javadalmazási összetevık vagy 
a változó javadalmazási összetevık 
összességének kiszámításához használt 
teljesítménymérés átfogó kiigazítási 
mechanizmust foglal magában minden 
releváns jelenlegi és jövıbeni 
kockázattípus figyelembevétele céljából;  

l) a változó javadalmazási összetevık vagy 
a változó javadalmazási összetevık 
összességének kiszámításához használt 
teljesítménymérés átfogó kiigazítási 
mechanizmust foglal magában minden 
releváns jelenlegi és jövıbeni 
kockázattípus figyelembevétele céljából;  

m) az ÁÉKBV jogi felépítésétıl, az azt 
létesítı okiratoktól vagy az alapszabályától 
függıen, bármely változó javadalmazási 
összetevı jelentıs része, azaz legalább 
50 %-a az érintett ÁÉKBV befektetési 
jegyeibıl vagy részvényeibıl, vagy 
egyenértékő tulajdoni részesedésbıl, vagy 
részvényekhez kapcsolt eszközökbıl vagy 
egyenértékő, készpénztıl eltérı eszközbıl 
áll, kivéve, ha az ÁÉKBV vezetése az 
alapkezelı társaság által kezelt teljes 
portfóliónak csak kevesebb mint 50 %-áért 
felelıs, amely esetben az 50 %-os 
minimum nem érvényes.  

m) az ÁÉKBV jogi felépítésétıl, az azt 
létesítı okiratoktól vagy az alapszabályától 
függıen, bármely változó javadalmazási 
összetevı jelentıs része, azaz legalább 
50 %-a az érintett ÁÉKBV befektetési 
jegyeibıl vagy részvényeibıl, vagy 
egyenértékő tulajdoni részesedésbıl, vagy 
részvényekhez kapcsolt eszközökbıl vagy 
egyenértékő, készpénztıl eltérı eszközbıl 
áll, kivéve, ha az ÁÉKBV vezetése az 
alapkezelı társaság által kezelt teljes 
portfóliónak csak kevesebb mint 50 %-áért 
felelıs, amely esetben az 50 %-os 
minimum nem érvényes.  

Az e pontban szereplı eszközökre 
megfelelı visszatartási politika vonatkozik, 
amelynek célja, hogy az ösztönzıket 
összehangolja az alapkezelı társaság, az 
általa kezelt ÁÉKBV és ezen ÁÉKBV 
befektetıinek érdekeivel. A tagállamok, 
illetve az illetékes hatóságaik szükség 
szerint korlátozásokat rendelhetnek el ezen 
eszközök bizonyos típusaira és 
konstrukcióira, vagy adott esetben 
betilthatnak egyes eszközöket. Ez a pont a 
változó javadalmazási összetevınek mind 
az n) ponttal összhangban halasztott 
részére, mind a nem halasztott részére 
alkalmazandó;  

Az e pontban szereplı eszközökre 
megfelelı visszatartási politika vonatkozik, 
amelynek célja, hogy az ösztönzıket 
összehangolja az alapkezelı társaság, az 
általa kezelt ÁÉKBV és ezen ÁÉKBV 
befektetıinek érdekeivel. A tagállamok, 
illetve az illetékes hatóságaik szükség 
szerint korlátozásokat rendelhetnek el ezen 
eszközök bizonyos típusaira és 
konstrukcióira, vagy adott esetben 
betilthatnak egyes eszközöket. Ez a pont a 
változó javadalmazási összetevınek mind 
az n) ponttal összhangban halasztott 
részére, mind a nem halasztott részére 
alkalmazandó;  

n) egy jelentıs részt – amely a változó 
javadalmazási összetevı legalább 40 %-a – 
halasztva, az adott ÁÉKBV életciklusához 
és visszaváltással kapcsolatos politikájához 
igazított idıtartamra elosztva fizetnek ki, 
és azt megfelelıen összehangolják az adott 

n) egy jelentıs részt – amely a változó 
javadalmazási összetevı legalább 40 %-a – 
halasztva, az adott ÁÉKBV életciklusához 
és visszaváltással kapcsolatos politikájához 
igazított idıtartamra elosztva fizetnek ki, 
és azt megfelelıen összehangolják az adott 



 

AM\941615HU.doc  PE509.807v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

ÁÉKBV kockázatainak jellegével.  ÁÉKBV kockázatainak jellegével.  

Ennek az idıszaknak legalább háromtól öt 
évig kell tartania, kivéve, ha az érintett 
ÁÉKBV életciklusa rövidebb; a halasztási 
szabályok szerinti javadalmazási 
jogosultság legfeljebb idıarányosan illeti 
meg az alkalmazottat; különösen magas 
összeg változó javadalmazási 
összetevıjének esetében az összeg legalább 
60 %-át halasztva kell kifizetni;  

Ennek az idıszaknak legalább háromtól öt 
évig kell tartania, kivéve, ha az érintett 
ÁÉKBV életciklusa rövidebb; a halasztási 
szabályok szerinti javadalmazási 
jogosultság legfeljebb idıarányosan illeti 
meg az alkalmazottat; különösen magas 
összeg változó javadalmazási 
összetevıjének esetében az összeg legalább 
60 %-át halasztva kell kifizetni;  

o) a változó javadalmazás a halasztott 
kifizetéső résszel együtt csak akkor kerül 
kifizetésre vagy akkor illeti meg az 
alkalmazottat, ha az az alapkezelı társaság 
egészének pénzügyi helyzetét figyelembe 
véve fenntartható, valamint az adott 
szervezeti egység, az alapkezelı társaság 
és az egyén teljesítménye alapján 
megfelelıen indokolt.  

o) a változó javadalmazás a halasztott 
kifizetéső résszel együtt csak akkor kerül 
kifizetésre vagy akkor illeti meg az 
alkalmazottat, ha az az alapkezelı társaság 
egészének pénzügyi helyzetét figyelembe 
véve fenntartható, valamint az adott 
szervezeti egység, az alapkezelı társaság 
és az egyén teljesítménye alapján 
megfelelıen indokolt.  

A változó javadalmazás teljes összegét 
általában jelentıs mértékben csökkentik, 
amennyiben az érintett alapkezelı társaság 
vagy ÁÉKBV pénzügyi teljesítménye a 
vártnál gyengébb vagy negatív, figyelembe 
véve az aktuális juttatásokat és a korábban 
szerzett összegek kifizetésének 
csökkentését, például malus vagy 
visszatérítések formájában;  

A változó javadalmazás teljes összegét 
általában jelentıs mértékben csökkentik, 
amennyiben az érintett alapkezelı társaság 
vagy ÁÉKBV pénzügyi teljesítménye a 
vártnál gyengébb vagy negatív, figyelembe 
véve az aktuális juttatásokat és a korábban 
szerzett összegek kifizetésének 
csökkentését, például malus vagy 
visszatérítések formájában;  

p) a nyugdíjpolitika összhangban van az 
alapkezelı társaság és az általa kezelt 
ÁÉKBV üzleti stratégiájával, 
célkitőzéseivel, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel.  

p) a nyugdíjpolitika összhangban van az 
alapkezelı társaság és az általa kezelt 
ÁÉKBV üzleti stratégiájával, 
célkitőzéseivel, értékeivel és hosszú távú 
érdekeivel.  

Ha az alkalmazott nyugdíjba vonulás elıtt 
távozik az alapkezelı társaságtól, az 
alapkezelı társaságnak öt évig vissza kell 
tartania a nem kötelezı nyugdíjjuttatásokat 
az m) pontban említett eszközök 
formájában. Amennyiben az alkalmazott 
eléri a nyugdíjkorhatárt, a nem kötelezı 
nyugdíjjuttatásokat ki kell fizetni a számára 
az m) pontban említett eszközök 
formájában, figyelembe véve az ötéves 
visszatartási idıszakot;  

Ha az alkalmazott nyugdíjba vonulás elıtt 
távozik az alapkezelı társaságtól, az 
alapkezelı társaságnak öt évig vissza kell 
tartania a nem kötelezı nyugdíjjuttatásokat 
az m) pontban említett eszközök 
formájában. Amennyiben az alkalmazott 
eléri a nyugdíjkorhatárt, a nem kötelezı 
nyugdíjjuttatásokat ki kell fizetni a számára 
az m) pontban említett eszközök 
formájában, figyelembe véve az ötéves 
visszatartási idıszakot;  

q) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, q) az alkalmazottaknak vállalniuk kell, 
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hogy a javadalmazásukra vonatkozó 
megállapodásban foglalt felelısségteljes 
kockázatvállalás hatásának gyengítésére 
nem alkalmaznak egyéni fedezeti 
stratégiákat, illetve a javadalmazásra és a 
felelısségre vonatkozó biztosítást;  

hogy a javadalmazásukra vonatkozó 
megállapodásban foglalt felelısségteljes 
kockázatvállalás hatásának gyengítésére 
nem alkalmaznak egyéni fedezeti 
stratégiákat, illetve a javadalmazásra és a 
felelısségre vonatkozó biztosítást;  

r) a változó javadalmazást nem olyan 
csatornákon keresztül, illetve nem oly 
módon fizetik ki, hogy megkönnyítsék 
ezen irányelv követelményeinek 
kikerülését.  

r) a változó javadalmazást nem olyan 
csatornákon keresztül, illetve nem oly 
módon fizetik ki, hogy megkönnyítsék 
ezen irányelv követelményeinek 
kikerülését.  

Or. en 
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Az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
COM(2012)0350 – C7-0178/2012 – 2012/0168(COD) 

Irányelvre irányuló javaslat 

1. cikk – (1) bekezdés – 1) pont 

2009/65/EK irányelv 
14b. cikk – (1) bekezdés b) és c) pont (új) 
 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 1b. Az [ÁÉKBV/alapkezelı 
vállalat/javadalmazási bizottság] tartós 
adathordozón évente tájékoztatja a 
befektetıket az ÁÉKBV javadalmazási 
politikájáról a 14a. cikk hatálya alá 
tartozó alkalmazottak vonatkozásában, 
valamint a javadalmazás kiszámításának 
módjáról. 

 1c. A 14b. cikk (1) bekezdésének ellenére, 
a tagállamok biztosítják, hogy az illetékes 
hatóság kérhesse az [ÁÉKBV-t/alapkezelı 
vállalatot/javadalmazási bizottságot], hogy 
adjon írásbeli magyarázatot arról, hogy 
bármely változó javadalmazási csomagja 
hogyan van összhangban egy olyan 
javadalmazási politika elfogadására 
vonatkozó kötelezettségével, amely: 

 a) elımozdítja a hatékony és eredményes 
kockázatkezelést; 

 b) nem ösztönzi a kezelésükben lévı 
ÁÉKBV alapszabályával vagy létesítı 
okiratával és/vagy az egyes ilyen ÁÉKBV 
kockázati profiljával össze nem 
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egyeztethetı kockázatvállalást. 

 Az EBH-val szoros együttmőködésben az 
EÉPH belefoglalja a javadalmazási 
politikára vonatkozó iránymutatásába, 
hogy az eltérı ágazati javadalmazási 
elveket, például a 2011/61/EU és a 
2013/36/EU irányelvben foglaltakat 
hogyan kell alkalmazni, amikor a 
munkavállalók vagy az egyéb kategóriájú 
személyzet eltérı ágazati javadalmazási 
elvek alá tartozó szolgáltatásokat végez. 

Or. en 

 
 


