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Az MNB által továbbra is elvárt intézkedések az osztalékfizetés és javadalmazási politika kapcsán

Tisztelt Biztosítóvezető!
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a felelős tulajdonlás és vállalatirányítás szempontjaira, továbbá az Európai
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) az osztalékfizetésről és a javadalmazási politika
alkalmazásáról szóló közleményére1, valamint a COVID-19 járványhelyzet aktuális alakulására körlevélben
fogalmazta meg elvárásait2.
Az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB) 2020. május 27-én kiadott ajánlása3 a koronavírus járvány
(COVID-19) okozta rendszerszintű pénzügyi válság kialakulásának kockázata miatt javasolta, hogy az érintett
hatóságok legalább 2021. január 1-jéig kérjék fel a felügyeleti hatáskörükbe tartozó pénzügyi
intézményeket, hogy tartózkodjanak az osztalékfizetéstől, a törzsrészvények visszavásárlásától, valamint a
változó javadalmazás jelentős kockázatot vállaló személynek történő fizetésére irányuló kötelezettség
létrehozásától, amelynek hatására csökken a szavatolótőke mennyisége vagy minősége uniós
csoportszinten, illetve egyéni szinten. A COVID-19 járvány az eddigiekben a biztosítási szektorban nem
okozott súlyos stabilitási problémát, és tapasztalatok alapján a járvány közvetlen hatása rövid távon kisebb
negatív hatással járt. Jelentős azonban annak a kockázata, hogy a járványhelyzet további elhúzódása és a
gazdaságban végbemenő kedvezőtlen közvetett hatások miatt a jövőbeli kockázatok lényegesen
megnövekednek, amely helyzetre már most fel kell készülni, és amit a döntések meghozatalakor figyelembe
kell venni. E körülményekre tekintettel a diszkrecionális osztalékfizetés, részvényvisszavásárlási kifizetés,
illetve a nagy összegű változó javadalmazások kifizetésére vonatkozó biztosítói döntések meghozatalakor
ebben a rendkívüli időszakban a szokásoshoz képest óvatosabb eljárást vár az MNB.
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https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation200608_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID19_pandemic_2~f4cdad4ec1.en.pdf?472c0a13909b423693bdaea41c32af6b

A járványügyi helyzet okozta kockázatok lecsökkenéséig a válságállóság fenntartása és a sokkellenállóképesség növelése érdekében magasabb fokú prudencia és tőkeellátottság indokolt. Az ESRB
iránymutatását is figyelembevéve kérjük az idei évre tervezett osztalék kifizetést a jövő évre elhalasztani.
Az MNB elvárja továbbá, hogy a biztosító a jövő évi osztalék tervezésénél legyen figyelemmel arra, hogy a
kifizetésre csak abban az esetben kerüljön sor, amennyiben az intézmény tőkefeltöltöttsége a kifizetés
után is eléri vagy meghaladja a nemzetközi és a hazai tőkemegfelelés szokásos átlagát. (Ezek az értékek az
elmúlt években a 205-243 százalékos sávban mozogtak.) Ezzel fenntartható továbbra is a biztosító és a teljes
szektor stabil pénzügyi helyzete, és növelhető a piac sokkellenálló-képessége. Ugyanezek a szempontok
irányadók a részvényvisszavásárlási kifizetés, illetve a nagy összegű változó javadalmazások kifizetésére
vonatkozó biztosítói döntések meghozatalakor is.
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