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Tárgy: Változó javadalmazási politikája 

Címzett: A jelentős bankok vezetősége  
 
Az EKB szorosan figyelemmel kíséri a felügyelete alá tartozó pénzügyi intézmények osztalékfizetési és 
javadalmazási politikáit, és különösen az ilyen politikáknak egy stabil tőkehelyzetet fenntartó intézményre 
gyakorolt hatását. Az osztalékfizetési politikákhoz hasonlóan egy intézmény változó javadalmazási 
politikája jelentős hatással lehet annak tőkehelyzetére.  

Ki szeretnénk emelni annak szükségességét, hogy egy prudens, előretekintő álláspontot képviseljenek az 
intézményük javadalmazási politikájáról való döntéshozatal során. Tisztelettel felkérjük Önöket arra, hogy 
megfelelően vegyék figyelembe intézményük javadalmazási politikájának a stabil tőkehelyzet 
fenntartására irányuló lehetségesen hátrányos hatását, különösen figyelembe véve az 575/2013/EU1 
(CRR) és a 2013/36/EU iránymutatás2 (CRD IV) átmeneti követelményeit. Az odaítélendő változó 
javadalmazások intézményük javadalmazási politikája szerinti meghatározásakor (beleértve a malus vagy 
visszakövetelési megállapodásokat) ezért ajánljuk olyan politika alkalmazását, amely konzisztens a teljes 
mértékben megvalósított tőkemegfelelési mutatók elérése felé vezető konzervatív - legalább -  lineáris 
úttal.  

Kérem, hogy rendszeres időközönként tájékoztassák Közös Felügyeleti Csoportjukat a javadalmazási 
politikájukkal kapcsolatos döntésekről.  

Tisztelettel, 

[aláírás] 
 
Danièle Nouy 
 
 
 
 
 
A Nemzeti Illetékes Hatóságok körültekintően foglalkozzanak az üggyel, és gondolják át az arányosság 
alapelvének figyelembevétele mellett, mely kevésbé jelentős intézménynek kell hasonló levelet küldeni. 
 
                                                           
1  Az  Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete  (2013. június 26.) a hitelintézetekre és befektetési 

vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról (HL L 176., 
2013.6.27, 1. o.). 

2  Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek tevékenységéhez való 
hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv 
módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 176., 2013.6.27., 338. o.). 
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