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I. A Bszt. 4. számú melléklete szerinti javadalmazási szabályok 

 

1. A CEE Active Asset Management Zrt. (1124 Budapest Törpe u. 1/B I.2.) méretének, belső szervezete 

és tevékenysége jellegének megfelelő jelen javadalmazási politikával rendelkezik, a Bszt. 4. 

mellékletében, a 131/2011. (VI.18.) Korm. Rendeletben, továbbá egyéb vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott módon. 
 

2. Jelen javadalmazási politika hatálya a CEE Active Asset Management Zrt. vezető állású személyeire, 

a kockázatvállalási és ellenőrzési és belső kontroll funkciót betöltő munkavállalókra, az előzőekkel 

azonos javadalmazási kategóriába tartozó munkavállalóira, akiknek a tevékenysége lényeges hatást 

gyakorol a CEE Active Asset Management Zrt. kockázati profiljára, azon munkavállalóira, akiknek 

a tevékenysége lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára és valamennyi 

egyéb alkalmazottjára kiterjed. 

 

3. Jelen javadalmazási politika összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, elősegíti 

annak alkalmazását és nem ösztönöz kockázatok vállalására. Jelen javadalmazási politika a társaság 

üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel, hosszú távú érdekeivel, kockázatvállalási, illetve 

kockázatkezelési elveivel minden tekintetben összhangban van. 

 

4. Jelen javadalmazási politika I. pont szerinti elveit a Felügyelőbizottság fogadta el és vizsgálja felül, 

az Igazgatóság felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente a CEE Active Asset Management 

Zrt.  belső ellenőrzése vizsgál felül. 

 

5. Mivel a CEE Active Asset Management Zrt. tárgyévet megelőző évi mérlegfőösszege nem haladja 

meg a kétszázmilliárd forintot ezért javadalmazási bizottságot nem állított fel. A Bszt. által a 

javadalmazási bizottság hatásköreként meghatározott feladatokat a Felügyelőbizottság látja el. Ennek 

megfelelően a Felügyelőbizottság felügyeli a kockázatkezelésért és a jogszabályoknak történő 

megfelelésért felelős vezető javadalmazását, valamint előkészíti a javadalmazásra vonatkozó 

döntéseket a részvényesek, a befektetők és a CEE Active Asset Management Zrt-ben érdekelt egyéb 

felek hosszú távú érdekeinek figyelembevételével.  

 

6. A CEE Active Asset Management Zrt. valamennyi munkavállalója, vagy megbízási szerződés 

alapján foglalkoztatott alkalmazottja részére a teljes javadalmazás kiárólag az alapbérből, illetve 

megbízási díjból áll, teljesítmény utáni javadalmazást a kockázatkerülés érdekében a társaság 

egyetlen munkakörben dolgozó alkalmazottjának, munkavállalójának sem fizet, így a 

kockázatkezelési és ellenőrzési feladatokat végzők javadalmazása is független az általuk felügyelt 

szervezeti egységek teljesítményétől. A CEE Active Asset Management Zrt. semmilyen olyan 

jogcímen nem biztosít alkalmazottjának, munkavállalójának juttatást, amely a Bszt. szabályai alapján 

teljesítményjavadalmazásnak minősül. 

 

7. Jelen javadalmazási politika minden alkalmazott részére hozzáférhető. 

 

8. A CEE Active Asset Management Zrt. az 575/2013/EU Rendelet alapján az alkalmazottak azon 

kategóriáira vonatkozóan hozza nyilvánosságra a releváns javadalmazási adatokat, melyek szakmai 

tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára. 

 

9. A munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódóan kizárólag olyan kifizetések olyan kifizetésekre 

kerülhet sor, amelyet a munkatörvénykönyve ír elő a munkaviszony megszűnésre esetére. Ettől eltérő 

megállapodást a CEEAAM Zrt. nem köt. 

 

II. A Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete szerinti javadalmazási szabályok 

 



 
10. A CEE Active Asset Management Zrt. (1124 Budapest Törpe u. 1/B I.2.) méretének, belső szervezete 

és tevékenysége jellegének megfelelő jelen javadalmazási politikával rendelkezik a Bizottság (EU) 

2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének 27. cikkében meghatározott módon. 

 
 

11. A jelen javadalmazási politika összhangban van a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 

rendeletének 27. cikkével tekintettel arra, hogy a teljesítményjavadalmazás hiányában nem alakulhat 

ki olyan – a javadalmazási eszközök alkalmazásából fakadó – helyzet, amelyben az ügyfeleket nem 

méltányosan kezelik vagy az érdekeiket sértik az alkalmazottak, munkavállalók. A 

teljesítményjavadalmazás hiányában nem alakulhat ki olyan összeférhetetlenség vagy ösztönző 

hatás, amely a releváns személyeket bármely ügyfél esetleges hátrányára saját érdekeik vagy a 

vállalkozás érdekeinek előtérbe helyezésére készteti. 

 

12. A javadalmazás és az egyéb ösztönzők nem alapulhatnak kizárólag vagy döntően mennyiségi üzleti 

szempontokon, hanem maradéktalanul figyelembe kell venniük az alkalmazandó jogszabályoknak 

való megfelelést, az ügyfelek méltányos kezelését és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások 

minőségét tükröző minőségi szempontokat is. 

 

13. Nem állhat fenn azon alkalmazottak javadalmazása közötti közvetlen kapcsolat vagy összefüggés, 

akik esetleg érdekkonfliktushoz vezető tevékenységgel kapcsolatos feladatot látnak el, különös 

tekintettel arra az esetre, amikor egy alkalmazott fő felelősségi körébe tartozó tevékenysége után járó 

javadalmazása egy másik alkalmazottnak az előzőtől eltérő felelősségi területén elért árbevételétől 

vagy javadalmazásától függene. Nem lehetséges azon alkalmazottak javadalmazása közötti 

közvetlen kapcsolat vagy összefüggés, akik esetleg érdekkonfliktushoz vezető befektetési 

szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos feladatot látnak el. 

 

 

14. Jelen javadalmazási politika II. pont szerinti részét az Igazgatóság hagyja jóvá, figyelembe véve a 

compliance funkció véleményét. A CEEAAM Zrt. Igazgatósága felel a javadalmazási politika napi 

szintű végrehajtásáért és a politikához kapcsolódó megfelelőségi kockázatok ellenőrzéséért. 

 

 

Budapest, 2020.10.30 
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