
 

12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg 
T (+352) 4398 – 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu  

Jelentés az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság a 806/2014/EU 

rendelet szerinti feladatai teljesítésének következtében – akár az Egységes 

Szanálási Testület, akár a Tanács, akár a Bizottság tekintetében, akár 

máskülönben – felmerülő minden függő kötelezettségről szóló, a rendelet 

92. Cikkének (4) bekezdése szerint 

az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság válaszaival együtt 
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1. A 806/2014/EU rendelet

BEVEZETÉS 

1 (SRM-rendelet) által létrehozott egységes szanálási 

mechanizmus (SRM) az EU bankuniójának az egyik fő pillére, amely a bankok helyreállításáról 

és szanálásáról szóló irányelvet egészíti ki a mechanizmusban részt vevő tagállamokban. Ha 

egy, az SRM hatálya alá tartozó bank2

2. Az SRB a szanálási mechanizmusban részt vevő tagállamokban letelepedett, jelentős 

szervezetek és csoportok, valamint nemzetközi tevékenységeket folytató bankcsoportok 

szanálási hatósága. Feladata a fizetésképtelen bankok rendezett módon történő szanálása 

úgy, hogy az minimális hatást gyakoroljon a reálgazdaságra és államháztartásra. Az SRB 

2015 januárjában kezdte meg a hitelintézeti szanálási tervek kidolgozására irányuló 

tevékenységét, 2016. január 1-je óta pedig teljes mértékben működőképes és teljes körű 

szanálási hatáskörrel rendelkezik. 

 fizetésképtelenné válik vagy valószínűleg 

fizetésképtelenné fog válni, a mechanizmus célja, hogy a bank szanálása az Egységes 

Szanálási Testület (SRB) és a banki ágazat által finanszírozott Egységes Szanálási Alap (SRF) 

segítségével eredményesen megtörténjen. 

3. A valamely szervezet szanálás alá vételéről szóló határozat meghozatalában az Európai 

Központi Bank (EKB), az SRB, a Bizottság és esetleg a Tanács vesz részt. A folyamat különböző 

eljárásait és az egyes lépésekre rendelkezésre álló időkeretet az 1. háttérmagyarázat

1. háttérmagyarázat. A szanálási eljárás 

 

mutatja be. 

a) Az EKB értesíti az SRB-t, ha egy bank fizetésképtelenné, vagy valószínűleg 

fizetésképtelenné válik. Az SRB szintén végezhet ilyen értékelést, de csak akkor, ha erről 

                                                      

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 15-i 806/2014/EU rendelete a hitelintézeteknek 
és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő 
szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az 
Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet módosításáról (HL L 225., 2014.7.30., 1. o.). 

2 Az eurózóna tagállamainak bankjai, illetve azon tagállamok bankjai, amelyek a bankunióhoz való 
csatlakozás mellett döntöttek.  
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a szándékáról értesítette az EKB-t, és az EKB három naptári napon belül nem végzi el ezt 

az értékelést. 

b) Ha a szanálás feltételei teljesülnek, az SRB szanálási programot fogad el, amely 

meghatározza a szanálási eszközöket és az SRF felhasználását. A program akkor lép 

hatályba, ha a Tanács vagy a Bizottság a program SRB általi továbbítását követő 

24 órán belül nem emel kifogást. 

c) Ez alatt az idő alatt a Bizottság vagy elfogadja a programot, vagy kifogást emel a 

szanálási program diszkrecionális szempontjaira vonatkozóan. Ezenkívül a program SRB 

általi továbbítását követő 12 órán belül a Bizottság javasolhatja a Tanács számára, hogy 

egyszerű többséggel emeljen kifogást a szanálási program ellen azzal az indokkal, hogy 

az nem teljesíti a közérdek kritériumát, vagy hagyja jóvá az SRB szanálási programja 

keretében az SRF-ből rendelkezésre bocsátandó összeget érintő módosítást, illetve 

emeljen kifogást az ellen. 

d) A Tanácsnak a szanálási program SRB általi továbbítását követő 24 órán belül kell 

határoznia a Bizottság javaslatáról. Amennyiben a Tanács kifogást emel egy intézmény 

szanálása ellen azzal az indokkal, hogy az nem teljesíti a közérdek kritériumát, az adott 

intézményt a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján számolják fel. 

4. Az SRM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az Európai 

Számvevőszék (Számvevőszék) az SRB végleges beszámolójáról szóló jelentésében kitér 

különösen az SRB, a Tanács és a Bizottság rendelet szerinti feladatai teljesítésének 

következtében felmerülő minden függő kötelezettségére (akár az SRB, akár a Tanács, akár a 

Bizottság tekintetében, akár máskülönben). 

5. E jelentés célja, hogy tájékoztatást nyújtson az SRM-rendelet 92. cikkének 

(4) bekezdésében említett függő kötelezettségekről3

                                                      

3 Lásd még: az SRB 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról szóló külön éves 
jelentés 13. bekezdése. A jelentés a Számvevőszék weboldalán olvasható: 

. 

http://www.eca.europa.eu 

http://www.eca.europa.eu/�
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Az ellenőrzés hatóköre 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE 

6. Az ellenőrzés az SRM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdésében említett függő 

követelésekkel foglalkozott, és a 2015-ös pénzügy évre terjedt ki. 

Az ellenőrzés módszere 

7. A 10. számú „Céltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” uniós számviteli 

szabályban meghatározott függő kötelezettségeket be kell mutatni az éves beszámolóban 

(lásd: 2. háttérmagyarázat

2. háttérmagyarázat. A függő kötelezettség fogalommeghatározása 

). 

A függő kötelezettség olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, és 

amelynek létezését csak egy vagy több, nem teljesen az Európai Unió ellenőrzése alatt álló, 

bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be nem következése fogja megerősíteni; 

vagy olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, de nem mutatták ki, 

mert nem valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági hasznot megtestesítő 

erőforrások kiáramlását fogja igényelni, vagy a kötelem összege nem mérhető megfelelő 

megbízhatósággal. 

8. A következő példákban olyan helyzeteket sorolunk fel, amelyek az SRM-mel 

összefüggésben függő kötelezettséget eredeztethetnek: 

a) Szanáláshoz kapcsolódó függő kötelezettségek 

Az érdekelt felek jogi eljárást kezdeményezhetnek egy hitelintézet szanálására (vagy nem 

szanálására) vonatkozó határozat vagy annak egy része ellen. 

b) Szanáláshoz nem kapcsolódó függő kötelezettségek 

A pénzintézetek kifogást emelhetnek az SRF-be történő hozzájárulás ellen. 

9. A Számvevőszék éves jelentésének elkészítésével összefüggésben elvégezte a Bizottság 

és a Tanács 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóinak ellenőrzését. Az SRB 2015-
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ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolóját független külső könyvvizsgáló ellenőrizte, és 

a Számvevőszék ennek az eredményét vette figyelembe a beszámoló megbízhatóságáról 

szóló véleményének kialakítása során4. 

10. Az SRB 2016. január 1-jétől vált teljes mértékben működőképessé; a beszámolási 

időszakban nem kezdeményeztek banki szanálást az SRM hatálya alatt. Következésképpen az 

SRB, a Bizottság és a Tanács 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó beszámolójában sem 

szerepeltek szanáláshoz kapcsolódó függő kötelezettségek. 

ÉSZREVÉTELEK 

11. 2015-ben a nemzeti szanálási hatóságok 4,33 milliárd eurónyi hozzájárulást szedtek be az 

SRF-be a mechanizmusban részt vevő tagállamok pénzintézeteitől. Az SRB 437 125 144 euró 

függő kötelezettséget jelentett be, ami 67 pénzintézet által vitatott különböző 

hozzájárulások teljes összegének felel meg. A vitatott tételek főként a hozzájárulások 

kiszámítására és a hozzájárulások kiszámításából kizárt kötelezettségeket meghatározó (EU) 

2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikkének alkalmazására 

vonatkoznak5

12. A Tanács könyvelője teljességi nyilatkozatában kijelentette, hogy 2015. december 31-én 

a Tanácsnak nem volt az SRM-rendelet (92. cikk) alkalmazásából adódó függő kötelezettsége. 

Az SRB és a Bizottság könyvelői a 2015-ös éves beszámolóra vonatkozó teljességi 

nyilatkozatban erősítették meg, hogy az SRM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdésében 

említett valamennyi függő kötelezettség nyilvántartása, illetve bemutatása megtörtént

. 

6

                                                      

4 A Számvevőszék ellenőrzési módszerével kapcsolatos további információk a 2015-ös pénzügyi év 
költségvetésének végrehajtásáról szóló éves jelentésben és az SRB 2015-ös pénzügyi évre 
vonatkozó éves beszámolójáról szóló külön éves jelentésben találhatók. Ezek a jelentések a 
Számvevőszék weboldalán olvashatók: 

. 

http://www.eca.europa.eu 

5 A Bizottság 2014. október 21-i (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes 
hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 11., 2015.1.17., 44. o.). 

6 A függő kötelezettségek nyilvántartásáról, illetve bemutatásáról részletesebb információt nyújt 
a 10. és a 11. bekezdés. 

http://www.eca.europa.eu/�
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13. A Számvevőszék a 2015-ös pénzügyi évre vonatkozóan hitelesítő véleményt adott az 

SRB, a Bizottság és a Tanács éves beszámolóiról7

 

. 

A jelentést 2016. november 22-i luxembourgi ülésén fogadta el a Baudilio TOMÉ MUGURUZA 

számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

a Számvevőszék nevében 

 

Klaus-Heiner LEHNE 

 elnök 

                                                      

7 Lásd: a Számvevőszék éves jelentése a 2015-ös pénzügyi év költségvetésének végrehajtásáról, 
valamint külön éves jelentése az SRB 2015-ös pénzügyi évre vonatkozó éves beszámolójáról.  
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11. Az ezen pontban hivatkozott viták azokat a nemzeti szanálási hatóságok által 2015-ben 
kiszámított és összegyűjtött előzetes hozzájárulásokat érintik, amelyeket az Egységes 
Szanálási Alapba fizetendő hozzájárulásoknak az alapba való átutalásáról és közös 
felhasználásúvá tételéről szóló kormányközi megállapodás 3. cikkének (3) bekezdésével 
összhangban 2016 januárjában utaltak át az Egységes Szanálási Alapba. Ezeknek a vitáknak a 
kezelése nemzeti szinten történik. A pontban ismertetett számadatok a 2015. év végi 
állapotot tükrözik. További információk a megfelelő nemzeti szanálási hatóságtól 
szerezhetők be. 
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A BIZOTTSÁG VÁLASZA 

az Egységes Szanálási Testület, a Tanács és a Bizottság a 806/2014/EU rendelet szerinti 

feladatai teljesítésének következtében – akár az Egységes Szanálási Testület, akár a 

Tanács, akár a Bizottság tekintetében, akár máskülönben – felmerülő minden függő 

kötelezettségről szóló, a rendelet 92. cikkének (4) bekezdése szerinti számvevőszéki 

jelentésre 

 

 

„A Bizottság a Számvevőszék jelentését tudomásul veszi.” 
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