4/2009. számú Vezetői Körlevél
a hitelintézetek helyzetének megerősítését célzó elvárt magatartásról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban Felügyelet) tevékenységének
céljaival összhangban vezetői körlevélben hívja fel a hitelintézetek figyelmét arra, hogy a
jelenlegi pénzügyi válság helyzetben kiemelten fontos, hogy a hitelintézetek mindent
megtegyenek prudens működésük, likviditásuk és tőkehelyzetük stabilitásának biztosítása
érdekében.
A fokozódó hitelkockázatokra, valamint a pótlólagos likviditás-, és tőkebevonás nehézségeire
tekintettel a Felügyelet a prudenciális megfontolásokat előtérbe helyezve a következőket várja
el a hitelintézetektől:
1. A hitelezési tevékenység volumenének fenntarthatósága a kockázatok növekedésének
időszakában többlet tőkekövetelményt támaszt a hitelintézetekkel szemben, akkor,
amikor egyre nehezebb és drágább külső tőkét bevonni. Ebben a helyzetben
felértékelődik a belső tőkeképződés, ezért kiemelten fontos, hogy a hitelintézetek a
megképződött eredményt az intézmény tőkehelyzetének megerősítésére használják fel.
Ennek érdekében a Felügyelet azt javasolja, hogy még azok a hitelintézetek is éljenek
a Hpt. 75§-a szerinti általános tartalékképzés lehetőségével, akik annak (3) bekezdése
alapján ez alól felmentésüket kérhetik. A felmentési kérelmeket 2009-ben a Felügyelet
nem fogja támogatni.
2. Az általános tartalék képzése mellett a tőkehelyzet megerősítését szolgálja az is, ha a
hitelintézetek a megképzett adózás utáni eredményt nem fizetik ki osztalék
formájában, hanem az intézménynél hagyják. Ezért a Felügyelet azt várja a
hitelintézetek vezetőitől, hogy ne javasoljanak osztalék fizetést a tulajdonosoknak. A
hitelintézetek tulajdonosainak pedig javasolja, hogy 2009 folyamán tanúsítsanak
önmérsékletet az osztalékfizetés vonatkozásában, és ne éljenek annak lehetőségével.
3. A hitelkockázatok növekedésének időszakában különösen fontos a kockázatok
átláthatóságának biztosítása. Ezért a Felügyelet nem tartja követendő üzletpolitikának,
ha a hitelintézetek olyan innovatív termékeket értékesítenek, amelyek kockázatai
nehezen vagy egyáltalán nem láthatóak át, illetve mérhetőek fel, akár maga a
hitelintézet, akár az innovatív termék vásárlója, akár pedig a Felügyelet számára. Ebbe
a körbe tartozó termékek például azok a strukturált értékpapírok, amelyek
konstrukciójukban a jelenlegi válság kirobbanása mögött álló struktúrákhoz
hasonlóak, és amelyek minősítéséről és árazásáról a válságban egyértelműen
bebizonyosodott, hogy nem megfelelőek. Ugyancsak ide sorolhatóak azok a strukturált
kamatlábcsere ügyletek (FX linked swap-ok) és árfolyamspekulációs opciós ügyletek
is, amelyek – látszólag kedvező feltételeikkel – az árfolyammal való spekulációra
ösztönöznek ahhoz nem értő ügyfeleket, akár nagy potenciális veszteséget is okozva a

számukra. Az ilyen és ehhez hasonló termékek fejlesztése előtt ajánlott, hogy a
hitelintézetek konzultáljanak a Felügyelettel, annak érdekében, hogy a lehetséges
kockázatok minél nagyobb mértékben megjeleníthetők és fedezettek legyenek.
Tájékoztatom, hogy a jelen levélben foglaltaknak a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 4. §-ában megjelölt törvények hatálya alá
tartozó szervezetekre nézve kötelező ereje nincs, rendeltetése a prudens működés elősegítése,
ugyanakkor azok megvalósulását a Felügyelet az ellenőrzés során figyelembe fogja venni.
A Felügyelet a Vezetői körlevelet honlapján a „Szabályozó eszközök/ Vezetői körlevelek”
címszó alatt közzéteszi, valamint közvetlenül is megküldi az érintett hitelintézetek vezetői és
tulajdonosai, illetve azok külföldi felügyeleti társhatóságai számára.
Budapest, 2009. február 25.
Varga Csaba
főigazgató
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