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A Bankunió elemei

Magyar Nemzeti Bank 2

Egységes szabályok

Egységes 
felügyelet
i rendszer

Egységes 
szanálási 
rendszer

Egységes 
betét-

garancia 
rendszer

Hu szabályozás 
(nemzeti szint)

Felügyeleti 
rendszer

Szanálási 
rendszer

Betét-
biztosítási 
rendszer

CRR 
Hitelintézet

i törvény

Szanálási 
törvény

Hitelintézet
i törvény

Eu 28 (közösségi 
szint) CRR CRDIV

BRRD
Bankszanálás

i Direktíva

DGS
Betétbiztosí

tási 
Direktíva

Egységes szabálykönyv

Opt-in Egységes 
felügyeleti 
rendszer

Egységes 
szanálási 
rendszer

Tárgyalása 
jelenleg 

lekerült a 
napirendről

Bankunió



2014 áprilisára véglegessé vált a 
Bankunió jogi keretrendszere

Egységes szabályozás:

• CRR/CRD : 2014. január 1.-tól alkalmazandó

• Bankszanálási Irányelv elfogadása: 2014. május 15 –
alkalmazandó: 2015. január 1-től

• Betétbiztosítási rendszerekről szóló Irányelv elfogadása: 2014. 
április 16. – hatályba lép 2015. július 4.-től, teljes alkalmazás: 
legkésőbb 2016. május 31-ig

Az intézmény rendszer felállítása még folyamatban 

• SSM rendelet : 2013. november 3.

• SRM rendelet : 2014. április 18. 
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A megvalósult felépítmény jelentősen 
eltér a tervezettől

A BU pillérei –

eredeti 

elképzelések

A BU pillérei - megvalósulás

Egységes 

Szabálykönyv – EU-
szinten harmonizált 
működési és 
felügyelési 
szabályok

CRR – közvetlenül hatályos rendelet
CRD – a felügyeleti munka paramétereit tagállami 
szinten hatályosuló irányelv foglalja keretbe
EBA – ITS: a tényleges működési előírások a következő 3 
évben alakulnak ki

Egységes Felügyelet 

– EZ és szorosan 
együttműködő
tagországok 
bankjaira központi 
felügyeleti hatóság

Tényleges felügyeleti felelősség – megosztva tagállami 
felügyeleti hatóságok és EKB között
EKB döntéshozatal – Felügyeleti Tanács és 
Kormányzótanács
Szoros együttműködés – EKB döntéseit le kell képezni, 
felelősség helyi szinten marad
Makroprudenciális politika keretei nincsenek 
meghatározva.

Egységes 

Válságkezelés 

(szolvencia-

Szanálási Bizottság, Európai Bizottság, ECOFIN Tanács –
összetett, időigényes, bürokratikus döntéshozatali 
rendszer
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Konkrétumok - SSM

EKB felügyeleti feladatokkal való
felruházása (megvalósulás 2014 során 
folyamatosan)
•EKB mikroprudenciális felügyeleti 
felelősséget kap teljes EZ-ra 
•EKB megkapja a CRD/CRR-ben 
megjelenő makroprudenciális eszközöket 
•EKB nemzeti felügyeletekkel 
együttműködik, de el is vonhat tőlük 
feladatokat
•„Opt-in”:  a kívül maradók 
átruházhatják a felügyeleti jogköreiket 
az EKB-ra

•Az EKB felügyeleti jogkörében független 
(de beszámolási kötelezettség EU 
Parlamentnek és Tanácsnak),  
•Elkülönülés a monetáris politikai 
funkciótól.
•Felügyeleti ügyekben döntéshozó szerv: 
Kormányzótanács
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A csatlakozás, távolmaradás 
feltételei 

Szoros együttműködés létesítése:
1.Csatlakozási szándékról EKB értesítése – minimum 5 hónappal a 
csatlakozást megelőzően (bármikor kezdeményezhető)
2.Bankrendszeri adatok átadása, jelentős intézmények beazonosítása, 
átfogó átvilágítás
3.Nemzeti jogszabályok elfogadása arról, hogy tagállam végrehajtja EKB 
felügyeleti és makroprudenciális döntéseit
4.EKB döntés a szoros együttműködésről

Megjegyzés: Kormányzótanács döntésével való egyet nem értés esetén 
szoros együttműködés megszüntethető. EKB is élhet a kizárás jogával, ha 
az együttműködést nem tartja megfelelőnek. Szoros együttműködés 
visszaállítása ekkor minimum 3 év elteltével lehetséges.

Nem csatlakozó tagállamokkal való együttműködés:
Együttműködési Megállapodás (Memorandum of Understanding) 
felügyeleti és válságkezelési együttműködésről az érintett bankcsoporti 
tagokkal összefüggésben
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A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Más tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Más tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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A bankrendszer felerészben hazai 
irányítású

A bankrendszerek összetétele konszolidált adatokon (2013)

Magyar Nemzeti Bank 9

Megjegyzés: Magyarország*: az MKB bankot hazai tulajdonúnak számítva. 
Forrás: EKB, MNB.
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A magas finanszírozási kockázatok felépülése 
után jelentős alkalmazkodás ment végbe
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Hitel-betét mutató nemzetközi összehasonlításban

Megjegyzés: Club Med: Görögország, Spanyolország, Olaszország, Portugália.
Forrás: EKB.
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Átalakuló magyar bankrendszer

•Jelenleg 15 jelentősnek minősített SSM 
bankcsoport leányintézménye működik 
Magyarországon (8 hitelintézet, 4 fióktelep, 2 pénzügyi 
vállalkozás formájában)

•A hazai intézmények súlya növekszik, a 
bankszektor átalakul

• De a tíz legnagyobb magyarországi bankból 5 nagy 
bankcsoport az EKB közvetlen felügyelete alá fog tartozni 
(MKB nélkül)
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A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Más tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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2. Mikroprudenciális felügyelés

Magyar Nemzeti Bank 13

AZ EKB általi felügyelet előnyei Az EKB általi felügyelés hátrányai

Kisebb az esély a  felügyeleti elfogultságra és így a 
gyenge vagy túl késői beavatkozásra. 

Elfogulatlan és szigorúbb megítélés.

Az EKB és az MNB felelősség- és munkamegosztása 
koordinációs problémák forrása lehet, 
Az EKB a fő piacokra fókuszálna, a magyar 
kockázatok „elsikkadhatnak”

Egységes felügyeleti módszertan és gyakorlat Eltérő számviteli, beszámolási sztenderdek, nyelvi 
akadályok, a CRD IV. adaptálásából fakadó nemzeti 
szinten eltérő szabályozói környezet okozta 
problémák. 

Az EKB a bankcsoport egészére rálát
A felügyelés nemzetközi koordinációja egységesül. 
Különböző felügyeleti kollégiumok helyett EKB-
vezetésű bankcsoporti kollégium

Jelen állás szerint a nem euro zóna országok csekély 
beleszólást kapnának az EKB döntéseibe

Az SSM megfelelőműködése hosszú távon 
erősítheti a befektetői bizalmat, csökkenti a 
forrásköltséget, javíthatja a versenyképességet

Hibás felügyeleti politika következményeit a 
tagországok viselik



Az európai bankrendszer 
átvilágítása

Magyar Nemzeti Bank 14



Az európai bankrendszer 
átvilágítása

AQR  (eszközminőségvizsgálat): 
�124 euro-zónabeli bankcsoportnál (128 bank)

�EKB módszertana alapján
�Könyvvizsgálók és tanácsadók bevonásával
�Euro zónán kívül is vizsgáltak a portfóliókat
EU Stressz teszt
� EBA és EKB  együttműködéssel
� 124 EU bankra (ebből 120 SSM) 

� Az AQR eredmények becsatornázása
Eredmények nyilvánosságra hozatala -

tőketervek   kidolgozása tőkehiány 
esetén

Magyar Nemzeti Bank 15



Az AQR kiemelten fontos az MNB számára

MNB célja a lezajlott AQR vizsgálatokban:
• A hazai leánybankok AQR vizsgálatában való felelős 
részvétel

• Szoros együttműködés a Társfelügyeletekkel
• AQR végrehajtása, mintha az MNB SSM tag lenne –
OTP Bankcsoport AQR vizsgálata EBA Ajánlás alapján , 
de EKB módszertannal

• Lehető legpontosabb kép kialakítása

Stressz Teszt
• Az OTP Bank részt vesz az EU Stressz tesztben

• Magyar bankok stressz tesztje ugyanazon 
módszertannal – csak felügyelési célból

Magyar Nemzeti Bank 16



A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Más tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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Makroprudenciális politika

Az EKB általi makroprudenciális politika előnyei Az EKB általi makroprudenciális politika hátrányai

Kisebb az esélye annak, hogy a csoport „kijátssza” a 
nemzeti szinten hozott szigorítást (arbitrázs)

Földrajzi fókusz: Az EKB elsősorban az EZ 
stabilitásában érdekelt. Magyarország, mint felzárkózó
piac, a pénzügyi közvetítés mélysége alacsonyabb, ami 
speciális megközelítést, odafigyelést igényelne 
makroprudenciális téren, különösen a hitelezési 
ciklusok megítélésben.

A Bankunió szinten koordinált beavatkozás történik az 
esetleges nem szándékolt mellékhatások figyelembe 
vételével

Intézményi fókusz: Az EKB (mikro) felügyeleti 
politikáját bankcsoportokra vonatkozóan gyakorolja 
majd, ami nem feltétlen egyezik a nemzeti pénzügyi 
rendszerek stabilitási szempontjaival. 

Makroprudenciális politika működtetési 
keretrendszerét nem ismerjük.

Mikroprudenciális eszközök makro célú
felhasználásakor az EKB automatikusan ki tudja azokat 
kényszeríteni (SREP) 

Szervezeti hiányosságok: Az EKB makroprudenciális 
jogköreihez nem kapcsolódnak kapcsolódik önálló
döntéshozatali fórum.

Az összes tagra támaszkodó döntéshozatal miatt nagy 
a kockázata a késői beavatkozásnak. Elsikkadhatnak a 
kisebb országok rendszerszintű kockázatai felett
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A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Más tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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Válságkezelés

Magyar Nemzeti Bank 20

Hátrány

Előny



Válságkezelés

Belépés esetén - SRM Kívül maradás esetén

A szanálás megkezdéséről az EKB 
dönt, de erre javaslatot tehet az 
MNB nemzeti hatóságként, vagy 
az Egységes Szanálási Tanács 
(SRB) is

A hazai szintű szanálásról az 
MNB dönt. 
Csoportszintű szanálás 
megkezdéséről az EKB/SRB 
dönt – MNB megfigyelőként 
vesz részt a döntési 
folyamatban

A szanálási eszközök 
felhasználásáról és a Közös Alap 
felhasználásáról az SRB dönt. 
Belépés esetén az MNB aktívan 
részt venne a döntés 
kialakításában.

Csoportszintű szanálást az 
SRB folytatja le. A közös 
szanálási terv kapcsán 
vétójoga van az MNB-nek, de 
a Hu leánybankot az MNB 
szanálja.

A szanálást a Közös Alap 
(felállítást követően) 
finanszírozza, amely az átmeneti 

Hazai szintű szanálást az 
MNB folytatja le, a nemzeti 
szanálási alap finanszírozza.

Magyar Nemzeti Bank 21

Az MNB szerepe a szanálási rendszerben



Az SRM működése
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Európai 

Központi Bank, 
mint felügyelet

Egységes 

Szanálási 

Tanács (Single 
Resolution Board)

Európai 

Bizottság

Egységes 

Bankszanálási 

Alap(Single 
Resolution Fund)

Nemzeti 

Szanálási 

Hatóságok

Szanálás alatt 

álló intézmény

Európai Tanács



A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Tagállamok álláspontja

6. Egyéb szempontok
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Tagállami álláspontok

Magyar Nemzeti Bank 24 Forrás: Sajtóközlemények



EU és a magyar bankrendszer 
mérete

Magyar Nemzeti Bank 25 Forrás:OECD



A mérlegelés szempontjai

1. A hazai bankrendszer sajátosságai

2. Mikroprudenciális felügyeleti szempontok

3. Makroprudenciális politikai szempontok

4. Válságkezelés, monetáris politikai hatások

5. Tagállamok álláspontja
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Egyéb szempontok

Hatáskör átadása

Magyar Nemzeti Bank 27

EKBEKB
EKB és 
Helyi 

felügyele
t

EKB és 
Helyi 

felügyele
t

Engedélyez/ 
Megvon 

jogosultságoka
t

Közvetlen 
felügyelet

Jelentős 

bank

Jelentős 

bank

Engedélyez/ 
Visszavon 

jogosultságokat

Kevésbé
jelentős bank

Kevésbé
jelentős bank

Helyi 
felügyelet

Helyi 
felügyelet

Közvetlen 
felügyelet

Élhet 
közvetlen 

felügyelette
l

Egységes Felügyelet
Egy bank jelentőssé minősítési 
szempontjai: 
•az eszközállomány összértéke > EUR 30 
milliárd
•a székhelye szerinti ország vagy az EU 
gazdasága szempontjából betöltött 
szerepének fontossága;
•nemzetközi tevékenységének volumene;
•az a tény, hogy kért, illetve kapott-e állami 
pénzügyi segítséget az ESM-től.

Minden országban legalább a három 
legjelentősebbnek tekintett 
hitelintézet, abszolút méretétől 
függetlenül az EKB közvetlen 
felügyelete alá kerül



Opt-in: Egyéb szempontok

Az SSM felügyeleti struktúrája 
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Közvetlen felügyelet Közvetett 
felügyelet Horizontális felügyelet

DG Micro  I DG 
Micro II

43 nagy 
bankcsoport

84 
bankcs.

Összeolvadt 
felügyeleti 
csapatok

Összeolvadt 
felügyeleti 
csapatok

Közös 
felügyeleti 
csoportok 

(JST)

DG 
Micro III

DG 
Micro IV

Jóváhagyási 
behajtási 
feladatkör

Speciális 
szakértői 
feladatkör

Új szervezeti egységek 
felállítása, „zöld mezős 
beruházás”

Kb. 7-800 felügyelő, 
szakértő felvétele, sok 
országból

Közös felügyeleti csoportok 
(JST) kialakítása a 
közvetlen felügyelés esetén 
– ez lesz az operatív 
felügyelési szervezet



Csatlakozzon-e most Magyarország a 
Bankunióhoz?

Mi a magyar érdekek a Bankunióval 
összefüggésben? 
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Magyar érdekek a Bankunióval 
összefüggésben - felügyelés
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Magyar érdekek a Bankunióval 
összefüggésben - válságkezelés
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Csatlakozzon-e most Magyarország a 
Bankunióhoz?

Magyar Nemzeti Bank 32

Szanálási lehetőség 2014-es hazai megteremtésével 
intézményrendszer és eszköztár Bankunióéval egyező, 
1 évvel megelőzve azt. 
Lehetőség a gyakorlati tapasztalatok kivárására.



Az álláspont újragondolására kényszerítő
külső tényezők

Erőviszonyok módosulása – belépési hullám: ha a most tartózkodó 4 
tagország közül több is a belépést választja 

Valódi közösségi backstop létrehozása: a nem eurozóna tagországok 
számára az ESM-hez hasonló, az eurozónás tagországokéhoz mérhető
erejű és hasonló terhekkel járó mechanizmushoz való hozzáférés

Érdekérvényesítés ellehetetlenülése (EBA, ESRB, szabályozási policy, 
stb.): a Bankunió alá tartozó tagországok, illetve az EKB lehetetlenné teszi 
az EKB-étól eltérő vélemények érvényesülését

Komoly érdeksérelem az egységes belső piac további fragmentálódása 
miatt: Ha a Bankunión belül és kívül levők számára drasztikusan elválnak a 
finanszírozási feltételek, vagy ha az egyéb bankközi ügyletek kapcsán 
kerülnek a hazai hitelintézetek jelentős versenyhátrányba, miközben a 
felügyelés terén a költségeik nagyjából megegyeznek.
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Konklúzió – Lemarad, aki kimarad?

Magyar Nemzeti Bank 34

•A korábbiakban tárgyalt 
felvetések jó része függ, 
attól, hogy a létrehozott 
intézmények milyen 
hatékonysággal és 
hitelességgel működnek!

•Az  SSM-ből kimaradt 
hatóságoknak a 
legfontosabb, hogy ebben a 
versenyben ne maradjanak 
le az EKB-tól



Makro- és mikroprudenciális felügyelet 
megerősítése
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MNB MNB

• Monetáris politika

• Pénzügyi stabilitás

• Pénz-/fizetési 
forgalom

• Mikroprudenciális 
felügyelet

• Makroprudenciális 
felügyelet

• Szanálási hatóság

• Fogyasztó-
védelem

MNB

• Monetáris 
politika

• Pénzügyi 
stabilitás

• Pénz-/fizetési 
forgalom

PSZÁF

• Mikro-
prudenciális 
felügyelet

• Fogyasztó-
védelem

2013. október 1. 2014. január 1. 

Új jegybanktörvény (2013. évi CXXXIX. tv):
•Megvalósul a szervezeti integráció
•Feladatkör bővülés: makroprudenciális felügyelet, szanálás

Új hitelintézeti törvény (2013. évi CCXXXVII. tv):
•Feladatkörében és eszközrendszerében megújult 
jegybank (megerősített mikro- és 
makroprudenciális eszköztár)

Korábbi MNB 
feladat 

megerősítve

Új feladat

• Monetáris politika

• Pénzügyi stabilitás

• Pénz-/fizetési forgalom

• Mikroprudenciális 
felügyelet

• Fogyasztó-védelem

• Makroprudenciális 
felügyelet

• Szanálási hatóság



Új felügyeleti stratégia 
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Az integráció után szükségesség vált egy új felügyeleti stratégia kialakítása. A 
2014-2019 közötti időszakra megfogalmazott stratégia meghatározza azokat a 
célokat, amelyeket az MNB az egyes felügyelt szektorokban, illetve magára mint 
intézményre el kíván érni. 

JÖVŐKÉP
Stabil, versenyző, közbizalmat élvező pénzügyi szektor és az 

azt felügyelő, formáló erős MNB. 

KÜLDETÉS
A pénzügyi rendszer stabilitásának fenntartása és támogatása, 

valamint a rendszer szereplőinek a rendszerbe és egymásba 
vetett bizalmának helyreállítása és megerősítése az integrált 

felügyeleti eszköztár segítségével. 

KÖZPONTI ÉRTÉKEK: STABILITÁS ÉS BIZALOM

SOKKELLENÁLLÓ-
KÉPESSÉG 
NÖVELÉSE

EGÉSZSÉGES, 
FENNTARTHATÓ

VERSENY 
BIZTOSÍTÁSA

PÉNZÜGYI RENDSZER 
HITELEZÉSI, 

FINANSZÍROZÁSI 
KÉPESSÉGÉNEK ÉS 

KÉSZSÉGÉNEK 
NÖVELÉSE

STRATÉGIAI CÉLOK

INTEGRÁLT MŰKÖDÉS

ERŐSEBB 
NEMZETKÖZI 

SZEREPVÁLLALÁS

AKTÍV 
SZABÁLYOZÓI 

SZEREP

KOCKÁZATALAPÚ
FELÜGYELET

EREDMÉNYES 
FOGYASZTÓVÉDELEM 
ÉS PIACFELÜGYELET

HATÁROZOTT, 
IDŐBEN 

TÖRTÉNŐ
JOGÉRVÉNYE-

SÍTÉS

NAPRAKÉSZ, 
INTEGRÁLT 

TUDÁSBÁZIS



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


