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1.1. A szAbályozás céljA

Jelen szabályzat célja, hogy az Accorde Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a vonatkozó jog-

szabályi előírásoknak megfelelően a jogszabályokban és felügyeleti iránymutatásokban megenge-

dett arányossági elvek alapul vételével a Társaság üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és 

hosszú távú érdekeivel, valamint a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló 

és annak alkalmazását előmozdító javadalmazási elveket határozzon meg azon személyek tekinte-

tében, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorolhat a Társaság kockázati profiljára 

vagy a kezelésében lévő befektetési alapok kockázati profiljára.

A jelen szabályozás alapja a kollektív befektetési formákról, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvé-

nyek módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) javadalmazási politikára 

vonatkozó rendelkezései, valamint a  Bizottság  2012.  december  19-i  231/2013/EU  felhatalmazá-

son  alapuló rendelete  a  2011/61/EU  európai  parlamenti  és  tanácsi  irányelvnek  a  mentességek,  

az általános működési  feltételek,  a  letétkezelők,  a  tőkeáttétel, az  átláthatóság  és  a  felügyelet  

tekintetében történő kiegészítéséről (a továbbiakban: ABAK-rendelet). A Társaságnak mint befekte-

tési alapkezelőnek javadalmazási politikával is rendelkeznie kell. 

A jelen javadalmazási politika szabályainak kialakítására akként került sor, hogy:

- az összhangban álljon az eredményes és hatékony kockázatkezeléssel és előmozdítsa azt,  

 továbbá ne ösztönözze a Társaság kezelésében lévő befektetési alapok kockázati profiljával,  

 kezelési szabályzatával nem összeegyeztethető kockázatvállalást és

- összhangban álljon a Társaság és a kezelésében lévő befektetési alapok és azok befektetőinek  

 üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és érdekeivel, valamint az összeférhetetlenség  

 elkerülését célzó intézkedéseket tartalmazzon;

A  javadalmazás elveinek, megállapítása a Társaság Felügyelő Bizottságának hatáskörébe tartozik,   

míg mértékének meghatározása az Igazgatóság elnökének hatásköre. Az Igazgatóság elnöke a jelen 

szabályzat alapján nem jogosult az igazgatósági tagságára tekintettel meghatározott javadalmazá-

son túli javadalmazásra.

A Társaság Igazgatóságának javadalmazását az Igazgatósági tagságára tekintettel a Felügyelő-

bizottság javaslata alapján a Társaság  részvényesei határozzák meg. 

A Társaság biztosítja a pénzügyi helyzet és a teljesítményjavadalmazás megítélése, kifizetése vagy 

átruházása közötti körültekintő egyensúly fenntartását. A Társaság gondoskodik arról, hogy az adott 

évben odaítélendő teljesítményjavadalmazás összessége, illetve az adott évben kifizetendő vagy 

átruházandó teljesítmény javadalmazások összessége ne érintse kedvezőtlenül a Társaság  pénzügyi 

helyzetét.

1.2. AlAnyi hAtály (Kiemelt személyeK Köre):

Jelen politika hatálya a Kbftv. szabályainak megfelelően az ún. Kiemelt személyekre terjed ki. Ezen 
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személyek köre az alábbi:

- a Társaság Igazgatósága

- kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazott

- azon alkalmazottak, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol a kezelt befek-

tetési alapok kockázati profiljára 

1.3. tárgyi hAtály: 

A  jelen  javadalmazási  politika  az 1.2 pontban meghatározott  Kiemelt személyek  részére  nyúj-

tott  javadalmazással kapcsolatos  szabályokat  határozza  meg,  és  rögzíti  a Társaságnak  a  ja-

vadalmazásra  vonatkozó előírásoknak való megfelelést szolgáló kötelezettségeit. 

A Társaság a javadalmazási politika meghatározása során arányossági megközelítést alkalmazott, 

ennek keretében figyelembe vette a Társaság méretét, szervezetét és tevékenységének jellegét. 

A javadalmazási politika hatálya alá tartozik 

a,  a Társaság által nyújtott mindennemű kifizetés vagy juttatás 

b, a  Társaság  által  kezelt  kollektív  befektetési  forma  által  közvetlenül  kifizetett  bármilyen összeg, 

ideértve a sikerdíjakat is,  

c,  a Társaság által kezelt kollektív befektetési forma befektetési jegyeinek vagy részvényeinek bár-

milyen formában történő átadása, 

amennyiben  arra  a  Kiemelt személy  által  nyújtott  szolgáltatás ellentételezéseként kerül sor. 

A Társaság esetében a fenti felsorolás b,-c, pontjaiban meghatározott kifizetésekre, átadásokra nem 

kerül sor, továbbá a társaság nem biztosít nem kötelező nyugdíjjuttatásokat. 

Ugyancsak javadalmazásnak tekintendők, és a jelen javadalmazási politika hatálya alá tartoznak 

mindazok a kifizetések, amelyeket a kollektív befektetési forma közvetlenül a Társaságnak, vagy a 

Társaság Kiemelt személyének  az általuk nyújtott szakmai szolgáltatások ellentételezéseként  teljesít  

(a  költségtérítés  kivételével), ha  azok a javadalmazásra  irányadó szabályok megkerülését eredmé-

nyeznék. 

Nem tartoznak a javadalmazási politika tárgyi hatálya  alá  azok a kifizetések és juttatások, amelye- 

ket a Társaság vagy a Társaság által kezelt kollektív befektetési  forma  általánosan, megkülönbözte-

téstől  mentesen, a Társaság  egészére  kiterjedő politika  részeként  teljesít, feltéve, hogy a kockáza-

tvállalás tekintetében nem jelentenek ösztönzést.

1.4. A szAbályozás KiAlAKításA, végrehAjtásA és ellenőrzése

A javadalmazási politika kialakítása, ellenőrzése, felülvizsgálata során a Társaság a méretének, tevé-

kenysége jellegének, körének és összetettségének, valamint belső szervezetének és csoporton belüli 
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súlyának is megfelelő módon és mértékben veszi figyelembe azokat az körülményeket, amelyek 

alapján meghatározza, hogy mely munkavállalói, tisztségviselői tartoznak a javadalmazási politika 

hatálya alá és a javadalmazásukkal kapcsolatosan milyen szabályok kerüljenek kialakításra – a Kbftv-

ben foglaltak alapján.

A javadalmazási politika elveit a Kbftv. 13. számú mellékletének 1.c). pontja alapján a Társaság 

Felügyelő Bizottsága fogadja el és vizsgálja felül rendszeres időközönként, továbbá felel annak  

végrehajtásáért, amelyet legalább évente a Társaság Belső ellenőrzése vizsgál felül. 

ii. A teljes jAvADAlmAzás FeléPítése, mértéKéneK 

 meghAtározásA, KiFizetése

2.1. AlAPbér: 

Az alapbér az 1.2. pontban megjelölt és a Társasággal munkaviszonyban álló személy garantált, havi 

átutalással teljesített juttatása, melynek mértéke a munkaszerződésben rögzített. Az alapbér minden-

kor igazodik a Társaság üzleti eredményéből adódó lehetőségekhez, mindemellett a betöltött pozíció 

és a végzett tevékenység összetettsége is figyelembe vételre kerül.

2.2. béren Kívüli juttAtásoK:

A 2.1. pont szerint alapbérben részesülő kiemelt személy jogosult cafeteria juttatásra, amennyiben 

a Társaság a cafeteria juttatás rendszerét bevezette, valamint munkakörének, besorolásának, tiszt-

ségének megfelelő egyéb juttatásra (pl. személygépkocsi-használat, mobiltelefon-használat) is, mely 

juttatások mértéke, juttatásának módja a vonatkozó egyéb belső szabályzatokban (utasításokban) 

és/vagy a munkaszerződésben rögzített. 

2.3. változó jAvADAlmAzás:

A Társaság kétféle Változó javadalmazási formát alkalmaz:

-  a kezelt állomány (portfólió) teljesítményétől függő változó javadalmazás

- egyéb – a portfólió teljesítményétől független – a Kiemelt személy egyéni teljesítményétől  

    függő változó javadalmazás

2.3.1. teljesítményértéKelés:

A Társaság a javadalmazási politika meghatározásakor alkalmazható arányossági megközelítés 

alapján, a Társaság méretére, szervezetére és tevékenysége jellegére figyelemmel a teljesítményja-

vadalmazással kapcsolatban a személyzetére nézve - amennyiben jogszabály erre lehetőséget ad 

- nem alkalmaz 

- eszközök formájában nyújtott változó javadalmazást,
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-halasztási szabályokat, 

-visszatartási vagy visszafizetési szabályokat, 

-a kockázatok utólagos beépítését a változó javadalmazás során. 

A portfólió teljesítményétől függő változó javadalmazás esetében a befektetési alapkezelési tevé-

kenységet irányító személyre vonatkozóan a Társaság az általános szabályoktól eltérően halasztási 

szabályokat is alkalmazhat.

A Társaság nem alkalmaz garantált változó javadalmazást. 

2.3.2. Változó javadalmazás meghatározása és kifizetése

A Társaság esetében a javadalmazási összetevő kivételével - a teljesítményjavadalmazás nem 

kötelező és diszkrecionális döntés alapján adható, az alábbiak szerint: 

- a kezelt állomány teljesítményétől nem függő változó javadalmazás, a Társaság által kifizetendő 

pénzbeli jutalomként jelentkezhet, 

- míg a kezelt állomány teljesítményétől függő javadalmazás esetében a kifizetésre pénzben kerül 

sor azzal, hogy a Társaság a halasztott kifizetési és visszatartási szabályokat abban az esetben al-

kalmazza, amennyiben arra jogszabály kötelezi. 

A változó javadalmazásról szóló döntésnél, különösen annak mértéke  és  ütemezése  során,  a Tár-

saság figyelembe veszi, hogy 

-a teljes javadalmazás rögzített és változó összetevői megfelelő egyensúlyban legyenek, 

-a rögzített összetevő a teljes javadalmazás kellően nagy hányadát tegye ki, 

-a  kifizetések  az  adott  időszakban  elért  teljesítményt  tükrözzék,  és  ne  honorálják  a teljesít-

mény elmaradását ezáltal  érvényesüljön az a szempont, hogy a javadalmazás változó összetevő- 

jével  kapcsolatban teljes mértékben rugalmas politika érvényesülhessen, többek között lehetőség 

legyen arra, hogy a változó összetevő fizetésére ne kerüljön sor.

A  változó javadalmazást a Társaság és nem a Társaság által kezelt kollektív befektetési formák fize-

tik. Az egyéni teljesítménytől függő változó javadalmazás esetében a Társaság különösen az alábbi 

szempontokat veszi figyelembe:

- a Kiemelt személy szakmaisága

- a Kiemelt személy képzéseken való részvétele

- a Kiemelt személy munkájának hozzáadott értéke a Társaság működési fejlődéséhez

- a Kiemelt személy együttműködése a Társaságon belül

A kezelt állomány teljesítményétől függő javadalmazás közvetett  módon függ a Társaság  által kezelt  

kollektív  befektetési formák  eredményétől, utóbbi  ezen  javadalmazási  rész meghatározása  során 
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csak az egyik összetevőt  alkotja. A szóban forgó javadalmazás a Társaság  által  kezelt  kollek-

tív  befektetési formák által a Társaság  részére fizetett alapkezelési díjaktól, a Társaság – kollektív 

portfóliókezelési tevékenységen felüli egyéb szolgáltatásainak bevételeiből, a kiadásoktól, ráfor- 

dításoktól, végső soron a Társaság adózott eredményétől függ. 

Amennyiben a Társaság nem felel meg a Kbftv. –ben foglalt tőkekövetelmény szabályoknak, úgy 

változó javadalmazás kifizetésére nem kerülhet sor.

A változó javadalmazás (amennyiben van ilyen) a tárgyévet követő év második hónapjának végéig 

kerül kifizetésre.

2.4. AlAPbér és teljesítményjAvADAlmAzás ArányA

A Társaság az e politika hatálya alá tartozó személyek esetében az alapbér és a teljesítmény változó 

javadalmazás arányát úgy határozza meg, hogy az érintett személyeket érdekeltté tegye a Társaság 

hosszú távú céljainak és érdekeinek megvalósításában, ugyanakkor ne ösztönözzön túlzott kockáza-

tvállalásra.

2.5. egyéb juttAtásoK

A jelen politika hatálya alá tartozó személyek egyéb, jelen politikában nem említett juttatásra is jogo-

sultak azzal, hogy ezen juttatásokra vonatkozó feltételek nem lehetnek ellentétesek a jelen poli-

tikában foglaltakkal.

2.6. FeDezeti ügyleteK tilAlmA

A felelősségteljes kockázatvállalás hatásának gyengítésére egyéni fedezeti stratégiák nem al-

kalmazhatóak, illetve a javadalmazásra és a felelősségre vonatkozóan biztosítás nem köthető. 

iii. A jAvADAlmAzási bizottság:

Kiindulva a Kbftv. 13. számú mellékletének 3. pontjában foglaltakból, a Társaság mérete vagy a 

kezelésében lévő befektetési alapok mérete, a belső szervezeti felépítése, valamint tevékenységei 

jellege, köre és összetettsége szempontjából - figyelembe véve az ESMA iránymutatását is – nem 

tekinthető a szabályozás szerinti jelentős befektetési alapkezelőnek, így a Társaságnál külön Ja-

vadalmazási Bizottság felállítására nem kerül sor e jelen javadalmazási politikában foglaltak tekinte-

tében. 

iv. A jAvADAlmAzási PolitiKA ellenőrzése és FelülvizsgálAtA

A javadalmazási politikát központi, független és rendszeres, legalább évenkénti belső felülvizsgálat-
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nak kell alávetni, amelyet a Társaság belső ellenőrzésének kell lefolytatnia, de abba célszerű a belső 

ellenőrzési rendszer egyéb elemeit is bevonni (compliance, kockázati kontroll funkciók). A felülvizs-

gálat során vizsgálni kell, hogy

- a javadalmazási politika megfelelően érvényesül-e,

- megfelel-e a nemzeti és uniós jogszabályoknak, alkalmazandó sztenderdeknek, 

A javadalmazási politika végrehajtására vonatkozó belső ellenőri jelentést az igazgatóságon túl a 

felügyelő bizottság is megtárgyalja és szükség esetén – a vonatkozó jogszabályi előírások és al-

kalmazott sztenderdek figyelembe vételével - javaslatot tesz a javadalmazási politika módosítására 

és kidolgozza a megfelelő eljárásokat. A belső ellenőri jelentéseket valamint a javadalmazási poli-

tika alkalmazására vonatkozó egyéb vizsgálatok eredményeit hozzáférhetővé kell tenni minden, a 

javadalmazási politika kidolgozásában és felülvizsgálatában érintett vezető és szervezeti egység 

számára.

v. A jAvADAlmAzási PolitiKA Közzététele

A Társaság a Kbftv-ben, valamint a 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló Rendeletben foglaltaknak 

megfelelően biztosítja a megfelelő szintű átláthatóságot és teljesíti a közzétételi kötelezettségét a 

javadalmazási politika és az ahhoz kapcsolódó kockázatok esetében is. 

A Társaság a javadalmazási politika előírásait – az előírt keretek között - hozzáférhetővé teszi valam-

ennyi érdekelt fél számára, belső körben a vezetők, munkavállalók, tulajdonosok és a nyilvánosság 

számára egyaránt (beleértve az egyes befektetési alapok kezelési szabályzatát és éves jelentéseit is). 

vi. átmeneti renDelKezéseK, hAtálybA léPés

A jelen javadalmazási politikában foglaltakat először a 2016. évben kifizetendő teljesítmény-ja-

vadalmazásra kell alkalmazni.

Hatályba lépés: 2016. december 14.

Felügyelő Bizottság által jóváhagyva: 2016. december 14.
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