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Megújuló európai pénzügyi 
szabályozás

CRD IV/CRR, MiFID
II/MiFIR, EMIR, BRRD, DGSD

Makro- és mikroprudenciális
felügyeleti intézményrendszer
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Tőzsdei kapitalizáció a GDP %-ában 2015-ben (belföldi vállalatok)
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Forrás: World DataBank
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Forrás: World DataBank



• Egész EU-ra kiterjedő kezdeményezés a Beruházási 
Terv részeként

• Fő kibocsátók
– KKV (innováció)
– Közepes és nagyvállalatok piacra jutása

Tőkepiaci unió 
(CMU)
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– Közepes és nagyvállalatok piacra jutása
– Hosszútávú, nagy tőkeigényű projektek

• Egyéb vállalkozásfinanszírozási formák
– zártkörű kibocsátás
– hitelnyújtó alapok 
– közösségi finanszírozás 



• Makrogazdasági egyensúly prioritása

– Szektorspecifikus adók, bankadó

– Devizahitel példamutató kivezetése

Fenntartható gazdasági növekedés 

Magyarországi 
háttér, előzmények
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• Fenntartható gazdasági növekedés 
feltételeinek megteremtése

– Állam tulajdonosi részvételének erősítése, 

– Leánybankok tőkehelyzetének megerősítése



• EBRD megállapodás

• Együttműködés a Magyar Bankszövetséggel

– Bankadó csökkentés

– Hitelezés élénkítése 

Bizalom 
helyreállítása
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– Hitelezés élénkítése 

• Visszatérő banki nyereségesség
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Forrás: MNB



• KKV szektor kiemelt jelentőségű a gazdaság 
növekedése és stabilitása szempontjából

• Meg kell kezdeni a felkészülést a 2014-2020 
közötti időszak EU pályázati forrásai lekötése 

Pénzügyi rendszer 
lehetőségei
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közötti időszak EU pályázati forrásai lekötése 
utáni időszakra



• Banki hitelezés ösztönzése

• Tőkepiac súlyának növelése

– Tőzsde fellendülésének elősegítése

• KKV finanszírozás feltételeinek megteremtése

Pénzügypolitikai
törekvések
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• KKV finanszírozás feltételeinek megteremtése

• Fintech megoldások támogatása

– Közösségi finanszírozás (crowdfunding) 
szabályozási kereteinek kialakítása

• Befektetői és vállalkozói ismeretek 
terjesztése, befektetői tudatosság elmélyítése 



• Pénzügyi szabályozás
• Tőkepiaci forrásbevonását elősegítő platformok működtetése
• Szakértői segítség nyújtás a tőzsdére készülő vállalkozások 

részére
• Tőzsdei társaságok negyedéves jelentéstételi kötelezettségének 

megszüntetése

Tőzsdét érintő 
változások (VII.1.)
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megszüntetése
• Tőzsde vezetése a bevezetés és forgalomban tartás 

feltételeként előírhatja a jó üzleti hírnév meglétét 
• Technikai módosítás egyértelműsíti, hogy a jegyzés 

megvalósulhat elektronikus formában
• Crowdfunding platform megteremtése

• Adóváltozások
• Szja bevallás egyszerűsítése ellenőrzött tőkepiaci ügyleteknél
• Nyrt-k megbízható adózó minősítése 3 év várakozás nélkül



• Pénzügyi szabályozás
• Nyilvános forgalombahozatali eljárás egyszerűsítése
• Nyilvános forgalombahozatali eljáráshoz kapcsolódó elemzői 

tevékenység
• Nyilvános forgalombahozatali eljáráshoz kapcsolódó értékpapír 

kölcsönzés
Árstabilitási mechanizmusok

Tőzsdét érintő 
további lehetséges 
lépések
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• Árstabilitási mechanizmusok
• Crowdfunding

• Adóváltozások
• Angyalbefektetői kedvezmény
• TBSZ lehetősége Nyrt-vé válás esetén

• Finanszírozás
• Vállalatfinanszírozási programhoz nyújtandó forrás (GINOP1.1.2-

VEKOP16)
• Kockázati tőkealap felállítása amely segíti a tőzsdére lépést (GINOP8 

és 2007-13-as források)



Köszönöm szépen a figyelmüket!
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Köszönöm szépen a figyelmüket!


