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átalakítása 2011-ben 



4
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Egységes szabálykönyv (Single Rulebook) legfontosabb 
elemei 

Tőkekövetelmények (CRD/CRR)

Tőkeáttáteli korlátok (CRD/CRR)

Likviditási követelmények (CRD/CRR)

Egyes kockázatok kezelése(CRD/CRR, EMIR)

Irányítás és juttatások (CRD/CRR)

Piaci infrastruktúra (EMIR, CRD/CRR)

- szigorúbb tőkedefiníció

- magasabb minimum követelmények

- tőkefenntartási puffer

- rendszerkockázati tőkepuffer

- anticiklikus tőkepuffer

- tőkeáttételi ráta

- LCR

- NSFR

- egyes hitelkockázati tőkekövetelmények növekszenek

- CVA, ker könyv szabályok, modellek finomítása

- bónusz szabályok, megerősített jelentési és közzétételi 
követelmények

- új tőkekövetelményeknek megfelelő CCP-k fokozott 
használata

- OTC derivatívák szigorodó letéti (margin) követelményei 
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Egységes szabálykönyvhöz (SRB) kapcsolódó
rendeletalkotási és egyéb EBA feladatok 

� 2011 és 2013 között az EBA a CRD/CRR felhatalmazása alapján
- 110 rechnikai rendelet tervezetet (draft technical standard), 
- 23 útmutatást (guideline), és 
- 17 technikai véleményt (opinion/report)-ot publikált az SRB keretében.

� A CRD/CRR felhatalmazása alapján születő rendeletek készítése 
2014-jelenleg is folytatódik

� Elindult az EU bankjainak egységes formátumú felügyeleti 
jelentésszolgálati rendszere, amely az összetett tevékenységet 
végző bankokra vonatkozóan csaknem 300 ezer (!!)adatot 
tartalmaz

� Rendszeres jogszbályban előírt EU-szintű elemzések a 
szabályozás  további finomítására (pl. IRB benchmarking)

Referencia:

- http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
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Európai Bankunió létrehozásának lépései a válságot 
követően
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EU bankok relatív mérete
(Legnagyobb EU és USA bancsoportok mérlegfőösszege a GDP %-ában) 

Source: Liikanen Report
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Banki eszközök a GDP-hez viszonyítva az EU-ban

Legend Groups:
• Domestic Large Banks: Banks with total assets greater than 0.5% of the total consolidated assets of EU banks.
• Domestic Medium-sized Banks: Banks with total assets between 0.5% and 0.005% of the total consolidated assets of EU banks.
• Domestic Small Banks: Banks with total assets of less than 0.005% of the total consolidated assets of EU banks. 
• Foreign-controlled Subsidiaries and Branches: Subsidiaries and branches that are controlled by either an EU or a non-EU parent that is “foreign” from the reporting country's point of view. 

Source: ECB  Consolidated banking  data (2010)
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Bakrendszerek relatív mérete a GDP százalékában 
(EU vs. USA)
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Visszacsatolás a tagországok fiskális pozíciója és 
bankrendszere között

Bankrendszer problémáinak 
visszahatása a tagállam fiskális 

pozíciójára

-Írország
-Spanyolország
-Szlovénia
-Nagy Britannia (kisebb 
mértékben)
-Ciprus

Szuverén adósságproblémák 
negatív visszahatása a tagállam 

bankrendszerére

-Görögország
-Portugália
-Olaszország
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EU nagybankok nominális tőkenövekedése az USA 
bankjaival összevetve a válság kezdete óta
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Bankrendszer mögötti biztonsági háló és a felügyeleti 
rendszer széttöredezettsége miatt a tőkehelyzet javulása 
ellenére az egységes piac is  folyamatosantöredezett 
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A fragmentáció főként a bankrendszerben erős 
(bankcsoportokon belül is)
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Az egységes piac nem műküdik zökkenőmentesen, 
monetáris transzmisszió nem homogén
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Bankunió pillérei (Európai Tanács - 2012 június)

EGYSÉGES EURÓPAI SZABÁLYKÖNYV
CRDIV/CRR ÉS AZ EBA TECHNIKAI RENDELETEK ALAPJÁN 

EGYSÉGES EURÓPAI SZABÁLYKÖNYV
CRDIV/CRR ÉS AZ EBA TECHNIKAI RENDELETEK ALAPJÁN 
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Bankunió első pillére: SSM (2014 novembertől indul)
� Prudenciális felügyeleti felelősség európai szintre emelése, a 

felügyeleti eszköztár legszélesebb körének alkalmazása mellett

� Bankok széles körének közvetlen felügyelete beleértve a 
Magyarországon működő európai nagybankok csoportszintű
felügyeletét is 

� Világosan megfogalmazott mandátum a felügyeleti felelősség 
átvétele előtt a bankok mérlegének átvizsgálására 2014-ben

� Általános kockázatelemzés

� Eszközminőség vizsgálata (EBA egész EU-ra kiterjedő AQR 
ajánlásával összhangban) 

� Stressz teszt (EBA koordináció az egész EU-ra) 

� Feszített ütemterv, komoly kihívás, de jelenleg minden a 
jogszabályokban előírtak szerinti időben történik
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SSM-ben biztosított legfontosabb garanciák a nem 
csatlakozó tagállamok számára

�EKB nem diszkriminálhat a nem csatlakozókkal szemben

�EKB-nak MoU-t kell aláírnia a nem csatlakozó tagországok 

felügyeleteivel

�Megvátozott döntéshozatali rend az EBA-ban a rendeletalkotás során 

(double simple majority)

�EBA-ban konszenzusra kell törekedni a rendeletalkotás során

�EBA jogkörei azonos módon érvényesítendők az EKB-val felügyeleti 

hatósági szerepkörében, mint a nem csatlakozó országok 

felügyeleteivel szemben
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Magyarország SSM tagsága – felügyeleti szerep

Ha Magyarország nem SSM tag
� Európai bankok csoportszintű felügyelete 

az EKB-ban
� Felügyeleti kollégiumok irányítása EKB-hoz 

kerül az SSM-tagországokban székhellyel 
rendelkező bankcsoportok esetében

� Home felügyelet az EKB, host felügyelet 
továbbra is MNB

� Fióktelepel rendelkező európai bankok 
felügyelete szintén az EKB-ban

� OTP Csoport csoportszintű felügyelete 
MNB-nél marad, kollégium irányítója az 
MNB (home felügyelet)

� Egyéb hazai székhelyű bankok felügyelete 
szintén az MNB-nél marad  

Ha Magyarország SSM taggá válik
� Európai bankok csoportszintű felügyelete 

az EKB-ban
� Felügyeleti kollégiumok irányítása EKB-hoz 

kerül az SSM-tagországokban székhellyel 
rendelkező bankcsoportok esetében

� Home felügyelet az EKB, de a 
leányvállalatok felügyelete is EKB irányítás 
alatt MNB közreműködéssel

� Fióktelepel rendelkező európai bankok 
felügyelete szintén az EKB-ban

� OTP Csoport csoportszintű felügyelete az 
EKB-hoz kerül át (MNB közreműködéssel)

� Egyéb, hazai székhelyű kisebb bankok 
felügyelete szintén az EKB irányítása alá
kerül közvetetten, napi szinten az MNB 
végzi a felügyeleti tevékenységet 

� SSM felügyeleti döntések leképezése MNB 
döntésekben a jogérvényesítéshez 
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Európai Bankunió létrehozásának lépései a válságot 
követően – rövid értékelés
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Európai Bankunió létrehozásának lépései a válságot 
követően
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Válságkezelési direktíva (BRRD) főbb elemei (2014. 
áprilisban elfogadva)

� Szanálási hatóságok kijelölésének rögzítése

� Helyreállítási és szanálási tervek elkészítésének és értékelésnek 
folyamata

� Teljeskörű és egységes korai beavatkozási és szanálási 
eszközrendszer definíciója

� Magánszektor erőteljesebb bevonása a szanálási költségek 
terheibe

� Határon átnyúló együttműködés szabályainak lefektetése
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EBA további feladatai a BRRD felhatalmazása alapján 

25

� További részlet-szabályok megalkotása: összesen 40 rendelet-
tervezet és az EU Bizottság számára készülő jelentés és 
vélemény a következő 12 hónapban

� Szánálási kollgiumok lérejöttének és a szanálási tevekre 
vonatkozó együttes döntések elsegítése, szükség esetén 
mediáció a hatóságok között

� Helyreállítási és szanálási tervek (RRP) felülvizsgálata, 
összevetse és benchmarkok készítése  

� Kapcsolatfelvétel és koordináció harmadik országok szanálási 
hatóságaival az EU-n kívüli tevékenységet is végző
bankcsoportok szanálási terveinek nemzetközi 
összehangolására 
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BRRD implementációs menetrendje

2
6

�Tagállamok transzpozíciós kötelezettségének határideje 2015. január 
1., bizonyos elemek hatálybalépése 2016 január 1-től (követelések 
bevonása (bail-in tool), MREL, kormányzati stabilizációs eszközök)

�EBA rendelet-tervezetek elkészítésének határideje 2015. július 3., 
konzultáviók 2014. második felében

�2014. őszén az EBA felállítja az ún. Szanálási Bizottságot a syanálási 
hatóságok részvételével a BRRD alapján, amelynek egyrészt el kell 
különülnie a felügyeleti funkciókól, de a két funkció közötti 
kommunikációt biztosítani kell
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Európai Bankunió létrehozásának lépései a válságot 
követően
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Egységes európai szanálási tanács (SRB) és szanálási 
alap (SRF)

� Egységes szanálási eszköztár és jogi keretrendszer a BRRD alatt, de nagyon sok 
lehetőség tagállami diszkrecionális jogok gyakorlására (pl. a bankkal szembeni 
követelések kezelése tekintetében)

� BRRD a „szoftver”, a keretrendszer, az SRB/SRF a bankunióra nézve az egységes, 
európai szintű válságkezelési intézményrendszert hozza létre, azaz egy konkrét 
megvalósítást nyújt a bankunió számára 

� Egységes szanálási tanács (SRB) esetében kritikus a döntéshozatali mechanizmus 
a potenciális fiskális következmények miatt 

� Egységes szanálási alap (SRF) – bankszektor befizetéseinek fokozatos európai 
szintű összevonása 8 év alatt, banki hozzájárulások számítási módszertana még 
nem végleges

� A hiteles működéshez szükséges az átmeneti likviditás forrásának pontos 
meghatározása arra az esetre, ha a banki befizetésekből származó forrásai nem 
elégségesek
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SRM-ben biztosított legfontosabb garanciák a nem 
csatlakozó tagállamok számára

� Az SRF felhasználásának megítélése az állami támgatások korlátozása 

szempontjból azonos a nem csatlakozó tagállamok szanálási alapjának 

fehsználásával

� Explicit tilalom az EU Bizottság, illetve a SRB számára, hogy negatív 

diszkriminációt alkalmazanak a szanálás során a nem csatlakozó országkban 

bejegyzett entitásokkal szemben

� EBA jogkörei a Bizottsággal, a Tanáccsal és az SRB-vel szemben (szanálási 

szerepüket tekintve) azonosak a nem csatlakozó országok szanálási hatóságaival 

szembeni jogköreivel 

� EU Bizottságna „kínai falat” kell felhúznia a szanálási, illetve egyéb funkciói 

elválsztására
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Európai Bankunió létrehozásának lépései a válságot 
követően
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Végül: mi legyen a banki átstruktúrálások mögötti fiskális 
háttér (backstop)?... Legyen-e közös európai DGS?

�Ha nincs a potenciális banki restruktúrálásokat finanszírozó szanálási alap 
(SRF)  mögött közvetlenül európai szinten kezelt fiskális erőforrás:

‾ fennmarad(hat) a tagállami költségvetések és a tagállami bankrendszerek 
részleges egymásra-utaltsága

‾ gyengítheti az egységes felügyelet és szanálási mechanizmus hitelességét

‾ fenntarthat hosszú távon nem életképes banki modelleket

� A rendszer stabil lehet egy egységes DGS (csak kifizető funkciót betöltő
betétbiztosítás) nélkül ha nem állnak fenn kétségek azzal kapcsolatban, 
hogy minden tagállam támogatni tudja a helyi DGS-t (pl. múltban Izland)

� DGS európai szinten: viszontbiztosítási rendszer lehet egy alternatíva
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Köszönöm a figyelmet!


