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Európai Számvevőszék: Megkezdődött a bankok 
szanálásával kapcsolatos munka, de hosszú utat kell még 
bejárni 
Az Európai Számvevőszék újonnan kiadott jelentése szerint az Unióban található bankok 
szanálására létrehozott Egységes Szanálási Testülettel (ESZT) kapcsolatban még mindig sok a 
befejezetlen feladat. A szanálás egy csődközeli helyzetbe került bank szerkezetátalakítását 
jelenti a pénzügyi stabilitás megőrzése céljából a köz érdekében, méghozzá úgy, hogy az 
minimális költséggel járjon az adófizetők számára. A számvevők hiányosságokat tártak fel az 
ESZT által készített bankszanálási készenléti tervekben, azonban figyelembe kell venni, hogy a 
testületet nagyon rövid határidővel igen jelentős feladatokkal bízták meg. 

Az ESZT az európai bankunió kulcseleme. A 2008-as pénzügyi válság nyomán létrehozott ESZT 
feladata a csődközeli helyzetbe került bankok szanálása oly módon, hogy az a lehető legkisebb 
hatást fejtse ki az euróövezeti és más tagállamok pénzügyi stabilitására és reálgazdaságára.  

A Számvevőszék hiányosságokat tártak fel az esetlegesen szükségessé váló bankszanálási 
eljárások teljes körére vonatkozó előkészületekben. A számvevők szerint az ESZT ugyan hosszú 
ideje és keményen dolgozik annak érdekében, hogy a legtöbb bank esetében legalább a szanálási 
tervek előzetes verziói rendelkezésre álljanak, az eddig elfogadott tervek nem felelnek meg a 
korábban lefektetett standardoknak.  

„Az ESZT előzmények nélküli létrehozása jelentős kihívást okozott – jelentette ki Kevin Cardiff, a 
jelentésért felelős számvevőszéki tag –, és bár a hiányosságok esetében figyelembe kell venni, 
hogy az ESZT még csak tevékenységének kezdeti szakaszában van, hosszú utat kell még bejárni”. 

A Számvevőszék egy sor ajánlást tesz a szanálási tervekkel kapcsolatos szabályokra és 
iránymutatásokra, valamint azok elkészítésére vonatkozóan, valamint érinti a személyzeti 
igényekkel és az ESZT jogszabályi kereteivel kapcsolatos problémákat is. 

A számvevők szerint az ESZT-nek először meg kell határoznia, hogy mikor készüljön el a 
szabálykönyvnek megfelelő első szanálási terv a hatáskörébe tartozó minden egyes bank 
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esetében. Ezeket aztán csődkockázat alapján kell rangsorolnia. Az egyes tervekben foglalkozni 
kell az érintett bank szanálhatóságával – kitérve a jelentős akadályok meghatározására –, továbbá 
a kiválasztott szanálási stratégiák megvalósíthatóságával és hitelességével. 

Annak érdekében, hogy a bankszektor veszteségviselő képessége megfelelő legyen, az ESZT-nek 
véglegesítenie kell a szanálástervezésre vonatkozó szabályok és iránymutatások rendszerét, 
ideértve a bankok szavatolótőkéjére és leírható vagy átalakítható kötelezettségeire vonatkozó 
minimumkövetelmények meghatározásának stratégiáját is. Ki kell dolgozni vagy adott esetben 
naprakésszé kell tenni az iránymutató feljegyzéseket és a szanálástervezési kézikönyvet. 

A személyzet felvételével kapcsolatos késedelmek a Számvevőszék szerint kedvezőtlenül 
érintették az ESZT tevékenységeinek valamennyi területét, noha meglévő munkatársai 
elkötelezettek és motiváltak voltak. Az ESZT-nek – különösen a szakosodottabb és a vezető 
beosztások esetében – fel kell gyorsítania a munkaerő-felvételt, és megfelelő erőforrásokat kell 
rendelnie az emberierőforrás-gazdálkodási feladatkörökhöz. Amennyiben nem teljesíthetők a 
személyzetfelvételi célok, vagy ha ideiglenes intézkedésekre van szükség, az ESZT-nek alternatív 
megoldásokban kell gondolkodnia.  

A működési feladatoknak a nemzeti hatóságok és az ESZT között történő megosztása – többek 
között a felelősségmegosztás – továbbra sem egyértelmű, a belső szanálási csoportok pedig nem 
rendelkeznek elegendő személyzettel. A számvevők véleménye szerint az ESZT-nek ezekkel a 
kérdésekkel sürgősen foglalkoznia kell.  

A szerkesztők figyelmébe 

Az Unió a 2008-as pénzügyi válság újbóli előfordulásának megelőzése érdekében új intézményi 
struktúrákat hozott létre, hogy biztonságosabbá tegye a pénzügyi szektort. Ezek része az 
egységes felügyeleti mechanizmus (EFM) és az egységes szanálási mechanizmus (ESZM). E 
jelentés középpontjában az Egységes Szanálási Testület (ESZT) áll, amely az euróövezeten belüli 
nemzeti szanálási hatóságokkal együtt az ESZM-et alkotja. Mintegy 140 bank tartozik a 
hatáskörébe. 

A felügyeleti szervek feladata a hatáskörükbe tartozó bankok állandó prudenciális felügyelete. 
Amennyiben a helyreállítási vagy a beavatkozási intézkedések eredménytelenek, a bank 
„fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló” minősítést kap, és a szanálási 
hatóságok közbelépnek. Az ESZT feladata – a nemzeti szanálási hatóságok segítségével – az 
euróövezetben található összes jelentős bank és a határokon átnyúló tevékenységű, kevésbé 
jelentős bankok szanálására vonatkozó válsághelyzeti tervezés. 

Szanálásra akkor kerül sor, ha a hatóságok megállapítják, hogy egy bank fizetésképtelen, illetve 
ha valószínűleg fizetésképtelenné válik, és más felügyeleti vagy magánszektorbeli beavatkozás 
nem akadályozhatja meg ennek bekövetkezését. Szanálást csak akkor hajtanak végre, ha ahhoz 
közérdek fűződik, ellenkező esetben a fizetésképtelenségre vonatkozó nemzeti eljárásokat 
folytatják le. A szanálásnak biztosítania kell a bank kritikus funkcióinak fenntartását és a pénzügyi 
stabilitás védelmét. Célja a jövőbeni bankmentések elkerülése és ezáltal az adófizetőket terhelő 
költségek csökkentése. 

A „Megkezdődött a munka a bankunióval kapcsolatos, kihívásokkal teli feladatot illetően, de 
hosszú utat kell még bejárni” című, 23/2017. sz. különjelentés 23 uniós nyelven elérhető a 
Számvevőszék honlapján (eca.europa.eu) . 
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