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A RICHTER GEDEON NYRT. 2021. ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ 

JAVADALMAZÁSI JELENTÉSE 

I. Bevezetés

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság) a hosszú távú részvényesi szerepvállalás 
ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 
21.§-ban előírt rendelkezés szerint ezúton teszi közzé a Társaság 2021. évre vonatkozó Javadalmazási
jelentését1 (a továbbiakban: "jelentés" vagy "Javadalmazási jelentés").2

A jelentés célja, hogy átfogó áttekintést adjon a Társaság Igazgatósága által a 102/2020 (IV.10.) Korm. 
rendelet 5.§ (1) és 9.§ alapján közgyűlési hatáskörben eljárva meghozott 13/2020.04.28. számú 
határozattal elfogadott Javadalmazási politikának (a továbbiakban: "Javadalmazási politika") 
megfelelően a Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartozó személyek részére 2021. üzleti évben 
megítélt vagy annak eredményei alapján járó és a Társaság által kifizetett összes javadalmazásról, mely 
által biztosított a Társaság által nyújtott javadalmazás átláthatósága. 

A Javadalmazási politika személyi hatálya alá tartoznak a Társaság Igazgatóságának és Felügyelő 
Bizottságának tagjai, továbbá a vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettes (a továbbiakban: 
"Igazgató"). 
A Társaság Javadalmazási politikája megkülönbözteti az olyan személyeket, akik Igazgatóként 
munkaviszonyban állnak a Társaságnál betöltött beosztásukhoz rendelt munkakörükbe tartozó 
feladatok ellátására, és e jogviszonyukra tekintettel az igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagi 
tiszteletdíjukon felül vagy annak hiányában, attól elkülönített javadalmazásban (munkabérben és egyéb 
juttatásokban) részesülnek; illetve olyan Igazgatókat, akik nem állnak munkaviszonyban a Társasággal. 

A Társaság Javadalmazási jelentésének számszerűsített adatait a jelentés II-IV. fejezetei és azokban 
található táblázatok tartalmazzák. A jelentésben közölt forintban meghatározott értékek bruttó 
összegek, kivéve ahol a jelentés egyéb jelzést tartalmaz. 

Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya 
(megbízatása, ill. testületi tagsága) nem terjedt ki 2021. év egészére, a jelentés az éves juttatások és 
tiszteletdíj megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti. 

1 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény /Ptk./ 3:268. § (3) bekezdése szerint: Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén 
az előző üzleti évre vonatkozó javadalmazási jelentést véleménynyilvánító szavazás céljából a közgyűlés napirendjére kell tűzni. 
2 Bár a 2019. évi LXVII. törvény 19.§ (2) bekezdés b) pontja előírja, hogy a jelentésnek tartalmaznia kell a következő információkat is: 
„legalább a legutóbbi öt üzleti évben a javadalmazás éves változását, a társaság teljesítményének és a társaság nem igazgató 
munkavállalói átlagos javadalmazásának ezen időszak alatti fejlődését - teljes munkaidős egyenértékben kifejezve, és az összehasonlítást 
lehetővé tévő módon bemutatva,” de ugyanezen törvény 29.§ (4) bekezdése azt az átmeneti rendelkezést tartalmazza, miszerint „A 19. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének a nyilvánosan működő részvénytársaság az e törvény alapján elfogadott javadalmazási
politika alkalmazásának első öt üzleti évében úgy tesz eleget, hogy csak a már az e törvény alapján elfogadott javadalmazási politikákra
vonatkozóan alkalmazza a rendelkezést.” Ennek alapján a 2021. évre vonatkozó Javadalmazási jelentés összehasonlító információkat még
nem tartalmaz.
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A Társaság az Igazgatói részére kizárólag a Javadalmazási politika alapján fizetett ki javadalmazást 3 és 
az Igazgatók részére kifizetett teljes javadalmazás a jelen Javadalmazási jelentés V. pontjában 
(Összefoglalás) meghatározott eltérésekkel megfelel a Társaság elfogadott Javadalmazási politikájának. 

A Társaság által az Igazgatók számára a Javadalmazási politika alapján 2021. évben kifizetett 
javadalmazás eredményesen járult hozzá a Javadalmazási politikában meghatározott célok eléréséhez, 
megfelelően ösztönözte az Igazgatókat vezetői teljesítményük ösztönzésére és a Társaság által kitűzött 
célok elérésére. A kifizetett javadalmazások és a javadalmazások változó (azaz teljesítményfüggő) 
összetevőinek kifizetésére vonatkozó kritériumrendszerek emellett nem ösztönöztek a Társaság 
kockázatvállalási limitjeit meghaladó kockázatok vállalására és továbbra is összhangban vannak a 
Társaság üzleti stratégiájával, hosszú távú érdekeivel és e célok fenntarthatóságával, valamint elősegítik 
a meghatározott célok megvalósítását. 

A javadalmazások változó (azaz teljesítményfüggő) összetevőinek kifizetésére vonatkozó 
kritériumrendszereket a Társaság következetesen és a Társaság érdekeit figyelembe véve - az egyes 
javadalmazási formákkal kapcsolatban lent részletesen kifejtett módon és kivételes eltérésekkel - 
alkalmazta. 

A fentiek eredményeként annak ellenére, hogy a COVID-19 pandémia jelentős piaci változásokat 
okozott, a megváltozott gazdasági környezetben a Társaság kiemelkedő gazdasági eredményeket ért el 
és a Richter-részvények árfolyama is jelentősen emelkedett. 

II. A Társasággal munkaviszonyban nem álló Igazgatók javadalmazása

1. Az Igazgatóság tagjainak javadalmazása

Az Igazgatóság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. 

A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében 
eljárva döntött: az Igazgatóság elnöke 730.000,- Ft/hó, az igazgatósági tagok 610.000,- Ft/ hó/ tag 
díjazásban részesültek 2021-ben. 

Az Igazgatóságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai részére 2021. évben előbbiek alapján 
az alábbi kifizetések történtek4: 

3 A javadalmazási politika 5.3. pontja tekintetében az Igazgatóság - a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes 
törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17.§ (5) bekezdése alapján, valamint a Javadalmazási politika 
IX. fejezet 9.1.-9.3. pontjának betartásával - a 2021. november 9. napján egyhangúan elfogadott 110/2021. számú igazgatósági
határozattal a Javadalmazási politikától történő eltérésről határozott.
4 Az alábbi táblázatban nem részletezett javadalmazási összetevőket a jelentés III. fejezetében ismertetjük.
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Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban az igazgatósági tagok e tisztségükkel 
összefüggésben nem részesültek. 

Az Igazgatóság azon tagjainak díjazását, akik a Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a 
Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban állnak5, a jelentés III. fejezete tartalmazza. 

2. A Felügyelő Bizottság tagjainak javadalmazása

A Felügyelő Bizottság tagjai e minőségükben rögzített összegű havi tiszteletdíjban részesülnek. 

A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíj összegéről a Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a 
személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli 
bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében 
eljárva döntött: a Felügyelő Bizottság elnöke 610.000,- Ft/hó, a felügyelő bizottsági tagok 440.000,- 
Ft/hó/ tag díjazásban részesülhettek 2021-ben. 

A Felügyelő Bizottságnak a Társasággal munkaviszonyban nem álló tagjai részére 2021. évben az 
előbbiek alapján az alábbi kifizetések történtek6: 

5 Orbán Gábor vezérigazgató, dr. Gulácsi Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes, valamint Bogsch Erik kereskedelemért, nemzetközi és 
kormányzati kapcsolatokért felelős főigazgató 
6 Az alábbi táblázatban nem részletezett javadalmazási összetevőket a jelentés III. fejezetében ismertetjük. 

Ács Nándor Pál dr.
Igazgatósági tag
(2021. április 15-től) - 4 880 000         - - - - 4 880 000        - - - - - 4 880 000       0%
Bagdy György László dr.
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Cserháti Péter dr.
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Hardy Ilona dr.
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Lantos Csaba
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Pandurics Anett dr.
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Szabó László dr.
Igazgatósági tag
(2021. április 15-től) - 4 880 000         - - - - 4 880 000        - - - - - 4 880 000       0%
Szécsényi Bálint
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%
Vizi E. Szilveszter Prof. dr.
Igazgatósági tag - 8 499 900         - - - - 8 499 900        - - - - - 8 499 900       0%

Az Igazgatóság tagjai
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Változó összetevőkből álló, teljesítmény alapú díjazásban a Felügyelő Bizottság tagjai e tisztségükkel 
összefüggésben nem részesültek. 

A Felügyelő Bizottság azon tagjainak (munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagok) díjazását, akik a 
Társaságnál betöltött más pozíciójukra tekintettel a Társasággal párhuzamosan munkaviszonyban 
állnak, a jelentés III. fejezete tartalmazza. 

III. A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása

A munkaviszonyon alapuló javadalmazás az alábbi rögzített, változó és egyéb elemekből tevődhet 
össze: 

Javadalmazás rögzített összetevői (azaz teljesítménytől nem függő elemek) 7: 
• Alapbér
• Tiszteletdíj
• Béren kívüli juttatások

o Munkavállalói cafeteria juttatás
o Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás
o Élet- és balesetbiztosítás
o Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok
o Egyéb béren kívüli juttatások, pl. iskolakezdési támogatás, karácsonyi díszcsomag

• Leányvállalattól származó javadalmazás
• Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás
• Egyéb, pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom

7 A javadalmazás rögzített összetevőinek a Társaság Igazgatósága által közgyűlési hatáskörben eljárva 13/2020.04.28. számon meghozott 
határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel elfogadott Javadalmazási politikában meghatározottaktól eltérő, módosított, új 
szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása 
tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised 
presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term 
shareholder engagement). Tekintettel egyrészről arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a 
alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 
13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészről figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. 
évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a 
részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi. 

Chikán Attila dr.
Felügyelő Bizottság elnöke - 7 320 000         - - - - 7 320 000        - - - - - 7 320 000       0%
Bedros Jonathán Róbert dr.
Felügyelő Bizottsági tag - 5 280 000         - - - - 5 280 000        - - - - - 5 280 000       0%
Harmath Zsolt dr.
Felügyelő Bizottsági tag
(2021. április 15-ig) - 1 760 000         - - - - 1 760 000        - - - - - 1 760 000       0%
Matos Zoltán dr.
Felügyelő Bizottsági tag
(2021. április 15-től) - 3 520 000         - - - - 3 520 000        - - - - - 3 520 000       0%
Pavlik Lívia dr.
Felügyelő Bizottsági tag
(2021. április 15-től) - 3 520 000         - - - - 3 520 000        - - - - - 3 520 000       0%
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Javadalmazás változó összetevői (azaz teljesítménytől függő elemek)8: 
• Egy éves:

o Bónusz
o Rendkívüli jutalom
o Egyéb jutalom

• Hosszútávú (több éves):
o Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás

• Egyéb, pl. Munkavállalói értékpapír juttatási program

A Társasággal munkaviszonyban álló Igazgatók javadalmazása: 
A 2021. évi kifizetések a fentiek alapján9, 10 11: 

8 A javadalmazás változó összetevőinek a Társaság Igazgatósága által közgyűlési hatáskörben eljárva 13/2020.04.28. számon meghozott 
határozat keretében véleménynyilvánító jelleggel elfogadott Javadalmazási politikában meghatározottaktól eltérő, módosított, új 
szerkezetben megjelenített kategorizálása és felsorolása az Európai Bizottság által a javadalmazási jelentések standardizált prezentálása 
tárgyában kiadott nem kötelező érvényű ajánlásokon alapul (Lásd: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Guidelines on the standardised 
presentation of the remuneration report under Directive 2007/36/EC, as amended by Directive (EU) 2017/828, as regards the encouragement of long-term 
shareholder engagement). Tekintettel egyrészről arra, hogy a Javadalmazási politika jóváhagyásáról a veszélyhelyzet során a személy- és 
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a 
alapján a közgyűlés hatáskörében eljárva a Társaság Igazgatósága határozott véleménynyilvánító jelleggel a 2020.04.28. napján meghozott 
13/2020.04.28. számú határozat keretében, másrészről figyelemmel arra a körülményre, miszerint tárgyi Javadalmazási politika 2021. 
évtől alkalmazandó és a Társaság első javadalmazási jelentése 2021. évről 2022. évben kerül majd kiadásra, a tárgyi módosítás a 
részvényesek javadalmazási politikával és jelentéssel kapcsolatos véleményét és szavazatát nem tükrözi. 
9 A leányvállalatoktól származó javadalmazást Ft-ban, éves átlagárfolyamon tüntettük föl. 
10 A 2021-ben megszolgált hosszú távú javadalmazás (ezáltal a Teljes javadalmazás) végleges értéke olyan vállalati mutatóktól függ, 
amelyek végleges értéke a Javadalmazási jelentés elfogadása után elbírálható, ezért a táblázatban elméletileg elérhető (target, célérték) 
juttatási értékeket szerepeltetünk. 
11 Azon Igazgatók esetében, akiknek a Javadalmazási jelentés szempontjából mérvadó jogviszonya (megbízatása, ill. testületi tagsága) nem 
terjedt ki 2021. év egészére, a jelentés az éves juttatások és tiszteletdíj megbízatáshoz igazodó időarányos részét ismerteti. 

Orbán Gábor
Vezérigazgató
Igazgatósági tag 53 280 000 8 499 900         7 286 672      3 229 650       1 004 400      - 73 300 622      53 280 000  130 705 937 - 183 985 937    - 257 286 559  72%
Gulácsi Gábor dr.
Vezérigazgató-helyettes
Igazgatósági tag 46 218 774 8 499 900         3 046 221               3 866 040 1 079 600      - 62 710 535      23 109 385  30 000 000    - 53 109 385      871 400       116 691 320  46%
Bogsch Erik
Igazgatóság elnöke
Kereskedelemért, 
nemzetközi és kormányzati 
kapcsolatokért felelős 
főigazgató 45 649 024 10 177 950      6 226 911      3 343 280       1 004 400      - 66 401 565      22 814 513  30 000 000    - 52 814 513      854 488       120 070 566  44%
Gál Krisztina dr.
Felügyelő Bizottság / 
munkavállalói küldött
(2021. április 15-től) 11 347 865 3 520 000         1 835 776      - 683 010         169 386 17 556 037      2 213 779     3 000 000      - 5 213 779        270 000       23 039 816     23%
Müller Péter
Felügyelő Bizottság / 
munkavállalói küldött
(2021. április 15-től) 7 064 858    3 520 000         365 176         - 426 600         43 500    11 420 134      1 201 644     -                  - 1 201 644        - 12 621 778     10%
Kovácsné Csikós Klára
Felügyelő Bizottság / 
munkavállalói küldött
(2021. április 15-ig) 2 046 300    2 091 570         116 231         - 122 778         - 4 376 879        -                 -                  - - - 4 376 879       0%
Kovácsné dr. Kozsda Éva
Felügyelő Bizottság / 
munkavállalói küldött
(2021. április 15-ig) 2 509 544    1 273 050         116 231         - 150 438         47 830    4 097 093        775 739        - - 775 739            - 4 872 832       16%
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1. Javadalmazás rögzített összetevőinek bemutatása:

• Alapbér: Rögzített javadalmazás, amely főként a szervezetben betöltött munkakört, beosztást,
felelősséget és szakértelmet tükrözi, biztosítva, hogy a munkaerőpiacon potenciálisan
versenytárs vállalatok által kínált díjazást figyelembe véve a Társaság a legjobb szakembereket
tudja vonzani és megtartani. A vezérigazgató alapbérének éves fejlesztéséről a Társaság
Igazgatósága döntött12, a további, Társasággal munkaviszonyban álló egyéb Igazgatók 2021. évi
bérfejlesztése a reprezentatív Érdekképviselettel való megállapodás szabályai alapján valósult
meg. Az alapbér kifizetése havi rendszerességgel történt.

• Tiszteletdíj: Rögzített javadalmazás, amely az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság tagjai számára
kerül havi rendszerességgel kifizetésre. A 2021. üzleti évben járó tiszteletdíjak összegéről a
Társaság Igazgatósága - a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek
működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm.
rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - a közgyűlés hatáskörében eljárva döntött: az Igazgatóság
elnöke 730.000,- Ft / hó, az igazgatósági tagok 610.000,- Ft / hó / tag; a Felügyelő Bizottság
elnöke 610.000,- Ft / hó, a felügyelő bizottsági tagok 440.000,- Ft / hó / tag díjazásban
részesültek 2021-ben. Ennek megfelelően történtek a 2021. évi kifizetések.

• Béren kívüli juttatások:
o Munkavállalói Cafeteria juttatás: A Társaság 2021. évre hatályos Cafeteria szabályzata

alapján az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén
részesülhetnek a Cafeteria juttatásban, melynek éves összege 2021-ben 402.000,- Ft
volt. Ennek megfelelően történtek a kifizetések, az Igazgatók Cafeteria csomag választási
nyilatkozatai alapján.

o Vállalati gépjármű és üzemanyagkártya juttatás: A gépjármű és ahhoz tartozó
üzemanyagkártya juttatást a Társaság Gépjármű-használati és juttatási szabályzata
szerint biztosította az Igazgatók részére.

o Élet- és balesetbiztosítás: Az Igazgatók minden munkavállalóval azonos elvek és
szabályok szerint részesülhettek széleskörű élet- és balesetbiztosításban 2021.
folyamán, melyben a társaság munkavállalói együttesen, csoportként biztosítottak és
kedvezményezettek. A személyre szóló összegeket a Társaság teljes költségtömegének
egy főre (éves átlaglétszámot figyelembe véve) eső részével kalkulálta a Társaság.

o Egészségbiztosítás és komplex egészségügyi szűrővizsgálatok: Az Igazgatók minden
munkavállalóval azonos elvek és szabályok szerint vehették igénybe a Társasággal
szerződéses jogviszonyban álló egészségügyi szolgáltató partner által biztosított magán
egészségügyi szolgáltatásokat, és vehettek részt a Társaság által a munkatársak
egészségének megőrzése, egészségtudatuk erősítése, illetve a betegségek korai
felismerése céljával biztosított komplex egészségügyi szűrővizsgálatokban. A Társaság az
egészségügyi szolgáltató partnernek az összes munkavállaló utáni átalánydíjat fizet, a
szerződés nem az egyes Igazgatók javára szól. A személyre szóló összegeket a Társaság
teljes költségtömegének egy főre (éves átlaglétszámot figyelembe véve) eső részével
kalkulálta a Társaság.

12 Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja. 
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o Egyéb béren kívüli juttatások: A Társaság széleskörű béren kívüli juttatási rendszerében
az Igazgatók is a mindenkor érvényes szabályozások alapján részesülhettek. A 2021.
évben az iskolakezdési támogatás (amelynek összegét a reprezentatív Érdekképviselettel
megkötött éves Bérfejlesztési megállapodás 2021. során nettó 35.000,- Ft / gyermek
összegben rögzítette) és a karácsonyi díszcsomag (amelyet béren kívüli juttatásként a
Társaság minden aktív állományban lévő munkatársának biztosított 2021.
decemberében, 16.090,- Ft / fő értékben) jelentek meg az Igazgatók teljes
javadalmazásában.

• Leányvállalattól származó javadalmazás: Rögzített javadalmazás, a Társaság leányvállalatainál
betöltött igazgatóságtanácsi és/vagy felügyelő bizottsági tagságért járó díjazás. Amennyiben az
Igazgató a Társaság leányvállalatánál ügyvezetői vagy testületi tagi feladatokat lát el, legfeljebb
három leányvállalati testületi13 tagság után lehet jogosult meghatározott fix összegű
tiszteletdíjra. Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2021-ben.

• Önkéntes Nyugdíjpénztári hozzájárulás: Az Igazgatók az Önkéntes Nyugdíjpénztári
hozzájárulásban (tagdíj-kiegészítésben) minden munkavállalóval azonos elvek és szabályok
szerint részesülhettek. A juttatás tényét és mértékét a reprezentatív Érdekképviselettel
megkötött éves Bérfejlesztési megállapodás 2021. során a szerződés szerinti bruttó alapbér 6%-
ában rögzítette. A munkáltatói befizetés személyre szóló havi összege a mindenkori országos
kötelező minimálbér 50 %-át nem haladhatja meg (2021. február 1-jétől 83.700,- Ft/fő/hó).
Ennek megfelelően történtek a kifizetések 2021-ben

• Egyéb, pl. Találmányi díj, Törzsgárda jutalom: A rögzített elemek között fentiekben fel nem
sorolt bérelemek, amely(ek) összege összességében nem haladhatja meg az éves alapbér 10%-
át.

2. Javadalmazás változó összetevőinek bemutatása:

• Egy évre szóló:
o Bónusz: Mivel a munkaviszonyban álló Igazgatók a Társaság eredményének alakulására

érdemi hatást gyakorló, kiemelt fontosságú feladatokat ellátó személyek, a Társaság
érdekeltté kívánja Őket tenni az eredményesség növelésében, valamint munkaviszonyuk
hosszabb távon történő fenntartásában. Erre tekintettel a Társaság a kiemelkedő
jelentőségű, illetve eredményességű munkavégzést bónusz vagy jutalom formájában
honorálhatja. Az alapbér (rögzített javadalmazás) százalékában meghatározott bónusz
mérték meghatározása a mindenkori bérpiaci benchmark adatok alapján történik, a
Társaság egyedi besorolási rendszerét is figyelembe véve. A bónusz juttatás részletes
feltételeit a Társaság mindenkor hatályos Bónusz szabályzata határozza meg. 2021-ben
a bónusz juttatás 70-100% közötti része (munkakörtől függő %) egyéni célok, 0-30%
közötti része (munkakörtől függő %) vállalati célok teljesítésétől függött. A vállalati célok
2021-ben a Társaság eredményességéhez és a felelős költséggazdálkodáshoz kötődtek,
és 100%-ban teljesültek.

13 igazgatósági, igazgatótanácsi, felügyelőbizottsági tagság stb. 
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A vezérigazgató bónuszának – mind annak az alapbér százalékában meghatározott 
mértékének, mind a bónuszcéloknak – meghatározása a fentiektől eltérő módon, a 
Társaság Igazgatóságának döntése alapján történt14. 

o Rendkívüli jutalom: A rendkívüli jutalom a tárgyévi munkavállalói jó teljesítmény
utólagos elismerésére szolgál. 2021. negyedik negyedévében a Társaság eredményei
alapján, a reprezentatív Érdekképviselettel való megállapodásnak megfelelően került
megállapításra a jutalmazásra felhasználható keret, 4 heti (20 nap) módosított
törzsbérnek megfelelő összegben. A rendkívüli jutalmon belüli változó javadalmazás
összege a rendkívüli jutalmon belüli rögzített javadalmazással egyenlő összeg volt.
A vezérigazgató, a vezérigazgató-helyettes, a főigazgató és a Felügyelő Bizottság
munkavállalói küldötteinek egyike15 esetében a 2021. évben bónusz-harmonizáció
történt, melynek alapján 2021. során részükre nem történt rendkívüli jutalom kifizetés.
A bónusz-harmonizáció eredményeként munkaköri szintenként mindenkinek egységes
bónusz százalék került meghatározásra és a rendkívüli jutalmat kivezette a Társaság,
azzal, hogy az éves bérek vezetői bónusszal számított értéke nem csökkenhetett, tehát
a rendkívüli jutalom ezeken a szinteken az alapbérbe, illetve bónuszba beépítésre került.

A többi munkaviszonyban álló Igazgató16 ebben a javadalmazási összetevőben minden
munkavállalóval azonos elvek és szabályok mentén részesülhetett, és a hivatkozott,
Érdekképviselettel történt megállapodás értelmében került sor a rendkívüli jutalom
egyéni összegének megállapítására és kifizetésére.

o Egyéb jutalom: A Társaság mindenkori jutalmazási szabályzataiban rögzített feltételek
mentén kifizetett, fentiekben nem részletezett jutalom.

• Hosszútávú (több évre szóló):
o Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatás: A Társaság 2018. év

óta működtet javadalmazási célú munkavállalói résztulajdonosi programot (a
továbbiakban: MRP program). A társaság minden évben új, két éves MRP Javadalmazási
Politikát, és ezzel egy-egy új programot indít. A 2021 évet a 2020-2021. évekre szóló, III.
MRP Javadalmazási Politika, és a 2021-2022. évekre szóló, IV. Javadalmazási Politika
(mindkét éves értékének 50%-ával) érintette.
A Társaság az Igazgatóság által elfogadott MRP Javadalmazási Politikák keretében
megszerezhető pénzügyi eszközök kezelése és a juttatások kifizetése érdekében
létrehozta a Richter Gedeon Nyrt. Munkavállalói Résztulajdonosi Program Szervezetet (a
továbbiakban: MRP Szervezet). Mivel az MRP Szervezet legfőbb szervi jogait nem a
Társaság gyakorolja, az MRP Törvény17 rendelkezései értelmében a Társaságtól
függetlennek minősül, továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései
szerint az MRP Szervezet nem minősül a Társaság leányvállalatának.

14 Tekintettel arra, hogy a vezérigazgató fölött a munkáltatói jogokat a Társaság Igazgatósága gyakorolja. 
15 Gál Krisztina dr., Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-től)/ 
16 Müller Péter, Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-től)/; Kovácsné Csikós Klára, Felügyelő Bizottság 
/munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)/; Kozsda Éva, Felügyelő Bizottság /munkavállalói küldött (2021. április 15-ig)/ 
17 1992 évi XLIV. törvény a Munkavállalói Részvénytulajdonosi Programról 
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Az MRP programok Javadalmazási Politikája minden esetben tartalmaz a Társaság 
eredményességére vonatkozó vállalati teljesítménymutatót mint javadalmazási feltételt. 
A juttatás pénzügyi instrumentuma a Richter részvény készpénz ellenértéke. A Társaság 
az MRP program indításakor az egyes résztvevőkre tekintettel a Ft-ban meghatározott 
egyéni juttatási értékek és a részvények piaci értéke alapján megállapított számú 
részvényt bocsát az MRP Szervezet rendelkezésére Az MRP program végén, a 
javadalmazási feltétel teljesülése esetén az MRP Szervezet ügyvezetése a kezelt 
részvényeket az MRP Alapszabályban meghatározott módon pénzre váltja át, bevonja a 
résztvevőket megillető tagi részesedéseket, és az MRP Alapszabályának rendelkezései 
szerint elszámol a programban Résztvevőkkel. A Társaság Richter részvényeket ad át az 
MRP Szervezet részére, de az Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki 
átutalással) kaphatják meg az egyéni kifizetéseket. Ezáltal biztosított a két éves tartási 
időszakon belül az Igazgatók érdekeltsége a Richter-részvények árfolyamának 
növekedésében, az MRP programok egyéb (Igazgatónak nem minősülő) résztvevőivel 
azonos módon. 
A vállalati teljesítményfeltételek teljesítése esetén az egyéni juttatási értékek 50%-a 
kifizetésre kerül, a másik 50%-a egyéni teljesítmény-értékelésektől függő. 
Jelen Javadalmazási jelentés keretében az MRP javadalmazásként feltüntetett tétel az 
MRP III. Javadalmazási Politika keretében 2021-ben teljesen megszolgált és a IV. 
Javadalmazási Politika keretében 2021-ben részlegesen megszolgált javadalmazások 
összege. Az MRP Javadalmazási Politikák a résztvevők javadalmazását az egyéni 
teljesítmény célok teljesítése mellett minden résztvevőre érvényes vállalati teljesítmény 
feltétel teljesítésétől is függővé teszik. A III. MRP Javadalmazási Politika egyéni és 
vállalati teljesítmény követelményeiről a teljesítési nyilatkozatok jelen Javadalmazási 
jelentés készítésekor már rendelkezésre álltak, tehát ez a javadalmazási komponens 
teljesen megszolgált. Azonban a IV. MRP Javadalmazási Politikának 2021-ben csak az 
egyéni teljesítmény céljai teljesültek, a vállalati teljesítményfeltétel ugyanis a 2021-es 
árbevétel mellett magában foglalja a 2022-es éves árbevétel alakulását is, amelyről csak 
2023-ban, a 2022. I-IV. negyedéves tőzsdei jelentés közzétételét követően lehet 
nyilatkozni. Ezért az MRP javadalmazás feltüntetett összegének 50%-a nem teljesen 
megszolgált, még bizonytalanságot tartalmazó tétel. 

Amennyiben a törvényi szabályozás változása egy adott évben nem teszi lehetővé, hogy 
az MRP Szervezet kifizetést teljesítsen, a Társaság azonos feltételek mellett bruttó 
összegű (bérköltségű), bérként adózó jutalmat fizethet az MRP Program résztvevői 
részére. Ilyen kifizetés 2021. során nem történt az Igazgatók részére. 

o Egyéb, pl. Munkavállalói Értékpapírjuttatási program: A személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: Szja tv.) 77/C.§. szerint lehetővé tett juttatási
forma. A juttatás kereteit, alapvető feltételeit a vonatkozó jogszabály határozza meg. A
Társaság Igazgatósága külön szabályzatot fogadott el 2021. során a Munkavállalói
Értékpapírjuttatási program juttatásban való részesülés feltételeiről és részletes
szabályairól. A szabályzat alapján a programban 2021-ben nem vehetett részt a Társaság
vezérigazgatója, igazgatósági és felügyelőbizottsági tagja, ezért az Igazgatók számára
2021-ben nem történt részvényjuttatás a Munkavállalói Értékpapírjuttatási program
keretében.
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A teljesült kritériumok alapján, jogszerűen kifizetett jutalom (változó javadalmazás) nem követelhető 
vissza. 

3. Rendkívüli tételek: A bónusz-harmonizáció eredményeként munkaköri szintenként
mindenkinek egységes bónusz százalék került meghatározásra és a Rendkívüli jutalmat kivezette
a Társaság, azzal, hogy az éves bérek vezetői bónusszal számított értéke nem csökkenhetett,
tehát a Rendkívüli jutalom ezeken a szinteken az alapbérbe, illetve bónuszba beépítésre került.
Mivel a bónusz-harmonizációt áprilisban hajtotta végre a Társaság, ezért annak érdekében, hogy
az érintettek éves javadalmazása ne csökkenjen, egyéni kompenzáció kifizetése vált szükségessé
a január-március hónapokra vonatkozóan.

A Javadalmazási politikában rögzítésre került célértékként, hogy az Igazgatók javadalmazása változó 
(azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összege az összes javadalmazásuk összegének 
legfeljebb 0-80%-a lehet. A 2021. évi Jelentésben rögzített egyénenkénti arány 0-72%, így a 
Javadalmazási politikának megfelelő. 

A fentiekben részletezett juttatások kifizetésének feltétele, hogy a munkavállaló a kritériumok 
teljesülésének vizsgálatakor a Társaság munkavállalója legyen. Teljesült kritériumok alapján, jogszerűen 
kifizetett jutalom nem követelhető vissza. 2021. során sem munkáltatói, sem munkavállalói oldalról 
nem jelentkezett ilyen követelés. 

IV. Juttatott vagy felkínált részvények és részvényopciók

a) A Társaság Munkavállalói Értékpapírjuttatási programjában nem vehettek részt az Igazgatók, ezért
számukra a Munkavállalói Értékpapírjuttatási program keretében 2021-es üzleti évben részvényátadás
nem történt.

b) A Munkavállalói Résztulajdonosi Programon (MRP) keresztüli juttatásokat a jelentés fenti IV. 4.
pontjában, a hosszú távú javadalmazás ismertetésénél mutattuk be. Amint fent bemutattuk, az
Igazgatók nem részvényben, hanem készpénzben (banki átutalással) kaphatják meg az egyéni
kifizetéseket.

Összességében 2021. során az Igazgatók részére a Társaság nem juttatott és nem kínált fel részvényeket 
vagy részvényopciókat. 

V. Összefoglalás

A hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény 17. § (5) pontja, valamint a Társaság elfogadott 
Javadalmazási politikájának IX. fejezet 9.1-9.3. pontjai szerint kivételes esetben és ideiglenes jelleggel 
biztosított a lehetőség a Javadalmazási politikától való eltérésre. 
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Erre figyelemmel a Társaság Igazgatósága 2021. november 9. napján egyhangúan meghozott 110/2021. 
határozatával a Javadalmazási politika 5.3. pontjával kapcsolatban a 2020. április 28. napján 
13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben meghozott igazgatósági határozat keretében 
véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási politikától való eltérésről határozott, az 
alábbiak szerint:  

„Az Igazgatóság által 2020. március 23. napján 30/2020. sz. határozattal elfogadott és - a veszélyhelyzet 
során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 
102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 5.§ (1) és 9.§-a alapján - 13/2020.04.28. sz. közgyűlési hatáskörben 
meghozott igazgatósági határozat keretében  véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyott Javadalmazási 
Politika 9.1.-9.3. pontjaiban foglaltakra hivatkozással az Igazgatóság elfogadja a Javadalmazási 
Politika 5.3. pont első mondatában foglalt kritériumtól való eltérést azon tartalommal, miszerint a 
érintettek 2021. évi javadalmazása változó (azaz teljesítménytől függő) összetevőinek teljes összegét az 
összes javadalmazásuk összegének legfeljebb 0-80%-ban maximálja. 

Az érintettek 2021. évi javadalmazása tekintetében a Javadalmazási Politika hivatkozott pontjában 
foglaltaktól történő eltérést az Igazgatóság a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és 
egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvényben 
meghatározott kritériumoknak megfelelő, a Társaság hosszú távú érdekeinek és fenntartható 
működésének célját szolgáló intézkedésként fogadja el. Indítványozza, továbbá hogy a társaság készítse 
el 2022 év elejére a Javadalmazási politika módosítására vonatkozó átfogó előterjesztést, melyet az 
Igazgatóság megtárgyalás után a közgyűlés elé terjeszt véleménynyilvánító szavazásra.”. 

A Javadalmazási politika végrehajtása - fentiekben ismertetett, az Igazgatóság által elfogadott 
Javadalmazási politikától való eltérés kivételével - teljes mértékben a 2021. évtől kezdődően 
alkalmazandó, 2020. április 28. napján elfogadott Javadalmazási politika előírásaival összhangban 
történt, más eltérés nem volt. A Társaság az Igazgatók részére kizárólag az ismertetett eltéréssel 
alkalmazott Javadalmazási politika alapján, annak rendelkezéseivel összhangban fizetett ki 
javadalmazást. 

A Javadalmazási politika azon célja, hogy a Társaság legfőbb szintű vezetőinek teljesítményét 
ösztönözze a Társaság által kitűzött célok elérése, valamint a Társaság eredményes működése 
érdekében, a Társaság megítélése szerint a 2021. évben megvalósult. 

Kelt: Budapest, 2022. március 9. 

10/2022. 04. 12. sz. közgyűlési határozat 

A Közgyűlés véleménynyilvánító jelleggel jóváhagyta a Társaság Igazgatósága által a hosszú távú részvényesi 
szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény alapján 
a 2021. évről készített és az előterjesztés részét képező javadalmazási jelentést. 

Határozattervezet mellett szavazott: 55.710.590 
Az “igen” szavazatok aránya a leadott szavazatokhoz viszonyítva:   60,23%
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