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Összefoglalás 
I A 2008–2012-es globális pénzügyi válság és az azt követő gazdasági és euróövezeti 
államadósság-válság hosszú távú hatást gyakorolt az Unió gazdaságának 
növekedésére és fiskális stabilitására. Ezt a hatást csak fokozta az Unió pénzügyi 
rendszerének gyengesége, az érvényben lévő szakpolitikai eszközrendszer, felügyelet 
és szabályozási környezet nem megfelelő volta, valamint az euróövezet intézményi 
felépítésének befejezetlensége. 

II Az Unió levonta a tanulságokat ezekből a válságokból, és választ adott rájuk. Az 
Európai Számvevőszék a válságok kitörése óta több különjelentést tett közzé a 
témakörről. Ebben az áttekintésben – amely tehát nem ellenőrzési jelentés – 
ismertetjük az elmúlt évtized fejleményeit, valamint a fennmaradó kihívásokat, a 
lehetséges kockázatokat és a szakpolitikai hiányosságokat. Figyelembe vesszük 
korábbi ellenőrzéseink, továbbá az uniós intézmények vagy szervek és más érintett 
nemzetközi szervezetek által elvégzett egyéb áttekintések tanulságait. Áttekintésünk 
aktuális képet ad az arról folyó vitáról, hogy miként reagáljunk a jövőbeli kihívásokra. 

III Bemutatjuk a pénzügyi és intézményi reformokat. Az Unió szigorította a bankok 
szabályozását és felügyeletét, és keretet teremtett a bankok rendezett szanálására. 
Európai felügyeleti hatóságokat hoztak létre, és javították a bankokra és felügyeleti 
szerveikre vonatkozó mikroprudenciális és makroprudenciális szabályokat. Az Unió új 
intézményeket is felállított, és szakpolitikai válaszokat dolgozott ki az uniós gazdasági 
koordináció és a nehéz helyzetbe került tagállamok támogatása terén. 

IV Ezek a szabályozási és intézményi intézkedések, valamint a bankoknak és a nehéz 
helyzetbe került tagállamoknak nyújtott jelentős pénzügyi és gazdasági támogatások 
együttesen egy ellenállóképesebb uniós gazdaságot hoztak létre. A bankokat 
kötelezték arra, hogy javítsák tőkepufferüket, valamint kockázat- és 
likviditáskezelésüket. A bankok elkezdték csökkenteni a nemteljesítő hiteleik szintjét is. 

V Rámutatunk a fennmaradó kihívásokra. Például a pénzügyi szektor esetében ilyen 
gond a bankok alacsony nyereségessége; bizonyos tagállamokban az, hogy a 
nemteljesítő hitelek szintje csökken ugyan, de továbbra is magas; a bankok 
szanálhatósága; valamint az, hogy a bankunió kiteljesítése várat magára, és a tőkepiaci 
unió is fejlesztésre szorul. 
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VI A bankok támogatására nyújtott állami támogatási intézkedések és a költségvetési 
élénkítő intézkedések segítettek abban, hogy a válság korai szakaszában stabilizálják a 
gazdaságot, de az államadósság jelentős felhalmozódásához vezettek. Ezek a 
fejlemények, amelyekhez az euróövezet intézményi felépítésének ellenálló 
képességével kapcsolatos kétségek is társulnak, erőteljes nyomás alá helyezték 
bizonyos tagállamok állampapírhozamait és hitelminősítését, míg az államadósság-
válság visszagyűrűzött a bankszektorra és a szélesebb gazdaságra. 

VII Az Unió fontos lépéseket tett, hogy megtörje a bankok és az állam közötti 
visszacsatolási spirált („ördögi körnek” is nevezik) azáltal, hogy csökkentette a bankok 
állami forrásoktól való függőségét abban az esetben, amikor a fizetésképtelenség 
kockázatával néznek szembe, és kidolgozta a rendezett szanáláshoz szükséges 
eszközöket. Az uniós tagállamok fontos fiskális és gazdasági intézkedéseket hoztak  
a túlzott költségvetési hiány elkerülése érdekében, és ezzel javították kötségvetési 
helyzetüket. 

VIII A 2008–2012-es válságra adott ilyetén válaszok eredményeképpen fokozottabb 
ellenőrzés alá került a pénzügyi rendszer és a bankrendszer, amely immár jobb 
tőkepufferrel, likviditási tartalékkal és hitelezői feltőkésítési lehetőségekkel 
rendelkezik. A megreformált és új mikroprudenciális szabályokat az egyes pénzügyi 
intézmények felügyeletére használták, a makroprudenciális politika pedig a 
rendszerszintű kockázatok nyomon követésére és kezelésére szolgál. 

IX A válaszlépesek eredményeképp javult a tagállamok fiskális és 
gazdaságpolitikáinak nyomon követése és koordinációja is. A 2010-ben bevezetett 
európai szemeszter uniós szintű keretet biztosít a gazdaságpolitikai koordinációhoz, az 
ezen a területen elvégzett ellenőrzéseink pedig igazolták az elkészült elemzések jó 
minőségét, amelyek eredményeként releváns ajánlások születtek. Továbbra is gond 
azonban, hogy kevés ajánlást hajtottak végre teljes körűen vagy érdemi mértékben. 
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X A válság más ágazatokat is érintett, elsősorban a biztosítási, nyugdíj- és nem banki 
pénzügyi közvetítő ágazatot. Az ezekből az ágazatokból esetleg kiinduló kockázatok 
mérséklésére is születtek szakpolitikai válaszok. Az Unió megerősített uniós 
szabályozási keretet hozott létre a biztosítási és nyugdíjágazatra, és új szabályokat 
vezetett be a nem banki pénzügyi közvetítők, származtatott pénzügyi eszközök és 
értékpapír-finanszírozási ügyletek állami felügyeletének szabályozása és megerősítése 
céljából. Bár jelentős erőfeszítések történtek annak érdekében, hogy minden 
tagállamban előmozdítsák a következetes és átfogó felügyeletet, a szabályozási 
arbitrázs mégis fennmaradt, a felügyeleti konvergencia pedig továbbra is kihívást 
jelent. 

XI Létrehozásuk óta az uniós szintű felügyeleti hatóságok további hatásköröket 
kaptak, de a legfontosabb döntéseket még mindig tagállami szinten hozzák meg. 
Ellenőrzéseink során megállapítottuk, hogy az egymással ütköző nemzeti és uniós 
érdekek kezelése nem hatékony, és ezt a kérdést még nem sikerült rendezni. Emellett 
azt tervezik, hogy az elkövetkező években az éves költségvetési jóváhagyásoktól 
függően több forrást juttatnak az európai felügyeleti hatóságoknak. 

XII A Covid19-világjárvány fontos próbatétele lesz az uniós gazdasági és pénzügyi 
struktúra ellenálló képességének. A világjárvány hatása jóval nagyobb a 2008–2012-es 
pénzügyi válságokénál, mind a gazdasági hatás nagyságrendje, mind pedig az állam 
által adott válaszok mértéke szempontjából, amit a jelenleg kidolgozás alatt álló 
költségvetési intézkedések és beavatkozások is bizonyítanak. 

XIII Az Unió számos intézkedést léptetett érvénybe. Az állami támogatási szabályok 
alól adott ideiglenes mentességek és a Stabilitási és Növekedési Paktum általános 
mentesítési záradékának aktiválása lehetővé tették a tagállamok számára, hogy 
azonnali támogatást nyújtsanak a vállalkozásoknak és a fiskális politikának. 
Mindazonáltal a tagállamok Covid19-válság előtti költségvetési helyzete 
nagymértékben befolyásolja, hogyan képesek szakpolitikai intézkedéseket bevezetni, 
és így azt is, hogyan hat rájuk gazdaságilag a világjárvány. Fokozatos reformokat kell 
majd bevezetni, különösen azokban a tagállamokban, ahol alacsony a potenciális 
gazdasági növekedés, illetve magas az adósságszint. Fennáll a veszély, hogy a Covid19-
válság tovább szélesíti a gazdasági különbségeket az Unióban.  
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Bevezetés 

Háttér 

01 A 2008-as pénzügyi világválság óta ugyan már több mint 10 év telt el, de a válság 
máig mély nyomot hagyott Európa gazdaságain. 2010-re Európa a bankválság és  
az euróövezeti adósságválság örvényébe került, ami jelentős költségeket okozott az 
államháztartásoknak, Európa pedig az Unió alapítása óta a legsúlyosabb recesszióba 
került. A válság hosszan tartó hatást gyakorolt számos tagállam gazdaságára. 

02 A válság strukturális következményekkel is járt. A Bizottság 2016-os őszi 
előrejelzése1 azt mutatja, hogy az euróövezet potenciális növekedése a 2000 és 2008 
közötti 1,9%-ról 2009 és 2014 közöttre 0,5%-ra esett vissza. Az előrejelzés azt is 
kimutatta, hogy az összes beruházás mintegy 20%-kal csökkent az Unióban 2008 és 
2013 között, és a helyreállítás és az új uniós beruházási terv ellenére a GDP arányában 
szemlélt beruházások még mindig nem érték el a válság előtti szintet. Az Unió 
összesített államadósság-szintje – amely már a válság előtt is magas volt (a GDP 60–
70%-a) – nem csökkent 80% alá a válságot követő évtizedben. 

03 A válságokra adott válasz része volt az uniós és kormányközi szintű 
intézményfejlesztés: létrejött a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere, a bankunió, 
az ideiglenes Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz, az Európai Stabilitási Mechanizmus és 
az Európai Költségvetési Tanács. 

04 Egy mélyreható uniós reformprogramot is elindítottak, amely a megerősített 
szabályozást és felügyeletet, a rendezett szanálást, a gazdasági koordinációt és a 
nehéz helyzetbe került tagállamok támogatását célozta. Ez a következőkre terjedt ki: 
a bankokra és a felügyeleti szerveikre vonatkozó megerősített mikroprudenciális és 
makroprudenciális szabályok; a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné 
váló bankokra vonatkozó új válságkezelési keret; a tőkepiaci unióra vonatkozó 
cselekvési terv; az ideiglenes európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus; a Stabilitási 
és Növekedési Paktum reformja; megerősített gazdasági koordináció az európai 
szemeszter keretében; a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás;  
az Európai Stabilitási Mechanizmus (amely kormányközi intézményként jött létre); 
valamint az Európai Központi Bank végleges értékpapír-adásvételi műveletei. 

                                                      
1 Európai Bizottság: „2016. őszi gazdasági előrejelzés: Mérsékelt növekedés a nagy 

próbatételt jelentő időkben”, 64. o., 2016. november. 
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05 A Covid19-világjárvány gazdasági sokkhatást váltott ki, amely még mindig 
kibontakozóban van. A stabil helyreállítás sikere attól függ majd, hogy mennyire sikerül 
levonni a korábbi válság tanulságait és okulni a megfigyelt hiányosságokból. 
A legutóbbi válság óta még mindig érezhető kihívásokon túl a Covid19 számos új 
kihívást is előidézett. 

Az áttekintés hatóköre és módszere  

06 Ez az áttekintés nem minősül ellenőrzésnek. Találkoztunk és konzultáltunk  
a legfontosabb érintett uniós szintű intézményekkel és szervekkel (a Bizottság ECFIN  
és FISMA főigazgatósága, az EKB, ERKT, ESZT, EBH, ESMA és EIOPA), és áttekintettük  
a válság óta eltelt évtizedben közzétett jelentős mennyiségű új uniós szabályt, 
iránymutatást és tanulmányt. Az áttekintés összefoglalja a válság óta ebben a 
témakörben elfogadott több különjelentés megállapításait is. 

07 Az áttekintést fontosnak tartották abból a szempontból, hogy felmérjék  
a válságot követő évtizedben mutatott uniós reakciót. Az áttekintés idején 
kibontakozó Covid19-válság csak növelte munkánk relevanciáját: éppen a kellő időben 
adunk képet arról a vitáról, hogyan kell reagálni a jövőbeli kihívásokra. Összefoglaljuk 
az Unió által  
a válságra adott válaszként hozott legfontosabb intézkedéseket, az elért 
eredményeket, a fennmaradó kihívásokat, a lehetséges kockázatokat és szakpolitikai 
hiányosságokat, és tájékoztatást adunk a Covid19-válságra adott első válaszokról, 
kiegészítve azt az ebben a témában párhuzamosan folyó munkánkkal2. 

                                                      
2 A Számvevőszék Covid19-cel kapcsolatos munkája a következőkre terjedt ki: a 

Számvevőszék 3/2020. sz. véleménye az európai strukturális és beruházási alapok Covid19-
járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásáról szóló uniós rendelet 
módosításáról; a Covid19-járványra adott közegészségügyi válaszlépésekhez nyújtott uniós 
hozzájárulás folyamatban lévő áttekintése; valamint a Covid19-járványra adott 
gazdaságpolitikai válaszlépések folyamatban lévő áttekintése: intézkedések és kihívások  
az uniós gazdaságpolitikai koordinációval összefüggésben. 
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08 Áttekintésünk felvázolja a legutóbbi pénzügyi válság fő okait és azokat  
a tényezőket, amelyek az államadósság-és gazdasági válsághoz vezettek az 
euróövezetben és az Unióban. Áttekintést adunk a következőkről: 

1) a pénzügyi válságra adott uniós intézményi és szakpolitikai válaszok, és azok  
a gondok, amelyekkel a rendszeren belül a szabályozás, a felügyelet és a piaci 
szereplők továbbra is szembesülnek a különböző ágazatokban; 

2) az államadósság-válságra adott uniós intézményi és szakpolitikai válaszok, 
beleértve azokat a fő területeket is, ahol történt előrelépés, illetve ahol maradtak 
kihívások; 

3) a Covid19-válság első látható hatása az Unióban áttekintésünk időpontjában, az 
Unió első válaszlépései és a jelenlegi kihívások. 
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A pénzügyi válság és az euróövezeti 
államadósság-válság fő okai az 
Unióban 

A 2008-as pénzügyi válság az Unióban: fő okok 

09 A globális pénzügyi válság az Egyesült Államok ingatlanpiacáról indult ki, amikor 
kipukkant a másodrendű jelzáloghitelezés által gerjesztett ingatlanbuborék. Emiatt  
a bankok súlyos veszteségeket szenvedtek el, ami 2008-ban gyűrűzött át az Unióba, 
elsősorban az értékpapírosított hiteleken keresztül. A válságot egyrészt súlyosbították 
az Unió pénzügyi rendszerének meglevő gyengeségei, másrészt az rá is világított az 
Unió és a tagállamok felügyeleti rendszereinek, szakpolitikai eszközeinek és 
szabályozási környezetének gyenge pontjaira. 

10 Az, hogy a válság kezdetén az uniós tagállamok gazdasági és pénzügyi feltételei  
és szakpolitikái eltérőek voltak, a válság hatásaiban is eltéréseket eredményezett.  
A válság néhány oka azonban az Unió pénzügyi rendszerének olyan közös jellemzői 
voltak, mint a szabályozási és felügyeleti keret és a gazdasági kormányzási 
mechanizmusok (lásd: 1. táblázat). 

1. táblázat – Az uniós pénzügyi válság fő okainak áttekintése 

Terület Fő okok 

Pénzügyi 
rendszer 

o Gyenge vállalatirányítás és kockázatkezelés, mivel az 
intézményen belül nem figyelték és kezelték megfelelően  
a kockázatokat, különös tekintettel a hitelkérelmezés és a 
hitel megadásának folyamatára (hitelkihelyezés), bizonyos 
eszközök kitettségének koncentrációjára (például az 
ingatlanokkal szembeni kitettség néhány uniós tagállamban), 
valamint egyes komplex pénzügyi termékekre, amelyek 
akkoriban jórészt a szabályozási körön kívül estek. 

o A felmerült kockázatokhoz képest elégtelennek bizonyult 
tőkepuffer és likviditási tartalék, hiszen több fontos 
intézmény sajáttőke-alapja a válság idején kevesebb volt, mint 
a mérlegük 3%-a. 

o „A bukáshoz túl nagy” bankok fizetésképtelensége (amilyen 
bank például a Lehman Brothers az Egyesült Államokban), 
illetve az Unióban működő nagy bankok csődjének kockázata 
a teljes bankszektort rendszerszintű kockázatnak tette ki. 
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Szabályozási 
és felügyeleti 
keret 

o Nem megfelelő mikroprudenciális felügyelet a belső 
kockázatkezelés minőségére, valamint a tőke és a likviditás 
megfelelő voltára nézve. 

o Tagállamonként eltérő szabályok a belső piacon belül, 
valamint gyenge uniós szintű koordináció a határokon és 
piacokon átnyúlóan működő nagy pénzügyi intézményekkel 
kapcsolatban. 

o Nem voltak szanálási mechanizmusok és megfelelő 
felszámolási mechanizmusok a pénzügyi intézmények 
esetében, és nem létezett uniós keret a határokon átnyúló 
pénzügyi intézmények bukásának kezelésére. 

Gazdasági 
kormányzás 

o A válság előtti alacsony kamatszint hozzájárult az 
ingatlanbuborék kialakulásához. 

o A válság előtti makrogazdasági egyensúlyhiányokat jórészt 
nem kezelték, és nem volt uniós makroprudenciális keret  
a rendszerszintű kockázatokra. 

o A válság előtt és annak eredményeként magas szintű adósság 
halmozódott fel a pénzügyi intézményekben és a szélesebb 
gazdaságban, az euróövezet bizonyos tagállamaiban pedig 
kiegyensúlyozatlan volt a növekedés. Ez nyomás alá helyezte 
az állampapírok hozamát, pénzügyi instabilitást okozott, és 
megnehezítette a finanszírozás tőkepiacokról történő 
bevonását, ami a válság kibontakozásával segítségnyújtást tett 
szükségessé. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

Az euróövezeti államadósság-válság fő okai 

11 A válság előtt egyes tagállamokban az államháztartások felügyelete és 
ellenőrzése gyenge, a költségvetési tartalék pedig alacsony volt. Az uniós szintű 
gazdaságpolitikai koordináció szintén elégtelen volt, például hagyták, hogy a gazdasági 
fundamentumok eltérjenek egymástól, a versenyképesség csökkenjen, illetve hogy  
a munkaerőpiacok és a termékpiacok rugalmatlanok legyenek. Ráadásul hiányzott  
a szilárd szupranacionális bankfelügyelet és szanálási keret, ami fragmentációhoz, 
illetve a bankok és az állam közötti visszacsatolási spirál kialakulásához vezetett. 
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12 A pénzügyi válság nagy veszteségeket okozott a bankszektorban. A bankokat ezt 
követően közpénzből mentették meg, ami feszültséget okozott az állampapírpiacokon, 
és megerősítette a befektetők kétségeit az euróövezet felépítésének ellenálló 
képességével és az államadósság fenntarthatóságával kapcsolatban, és ez átgyűrűzött 
a gazdaságba is. Bár a bankoknak nyújtott állami támogatás, az adóbevételek 
elengedése és más automatikus stabilizátorok a többi fiskális ösztönző intézkedéssel 
együtt mind-mind segítettek a gazdaság stabilizálásában a válság korai szakaszában,  
de a már korábban is magas államadósság további felhalmozódásához vezettek. 

13 2009-től kezdve az államadósság emelkedése nyomás alá helyezte bizonyos 
tagállamok állampapírhozamait és államadósság-minősítését, sőt még az euróövezet 
felbomlásával kapcsolatos aggodalmakat is kiváltottak a befektetők körében. 
A tagállamok eltérő költségvetési és makrogazdasági körülmények között léptek be a 
válságba, az egyes országokból meginduló tőkekiáramlás pedig felerősítette a válság 
előtti makrogazdasági egyensúlyhiányokat. 

14 A 2010-ben Görögországnak és Írországnak nyújtott uniós pénzügyi támogatási 
programok, amelyeket az EKB rendkívüli monetáris beavatkozásai fedeztek, arra 
irányultak, hogy kezeljék a kiváltó fiskális problémákat és monetáris transzmissziós 
mechanizmusokat, és megakadályozzák az átterjedést. Ezt követően pénzügyi 
támogatási programok váltak szükségessé Portugáliában (2011), Spanyolországban 
(2012) és Cipruson (2013) is. 

15 A „bankok és az állam közötti visszacsatolási spirál” olyan helyzetet jelent, 
amikor a bankok gyengeségével és az államok eladósodottságával kapcsolatos 
kockázatok kölcsönösen fokozzák egymást. Bizonyos tagállamokban a bankok 
közpénzből való megmentése magas államadósságot eredményezett. Ennek 
folyományaképpen csökkent a nagy összegű „hazai” állampapírt tartó bankok 
eszközeinek minősége, és ezáltal gyengült a bankrendszer. Más tagállamokban  
a magas adósságszint hozta nehéz helyzetbe a bankokat. Az euróövezet sok országa 
negatív GDP-növekedési rátát könyvelt el 2012-ben és 2013-ban (kilenc, illetve nyolc 
ország). 
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16 2012-től kezdve az euróövezetben meghozott intézményi és szabályozási 
válaszlépések segítettek stabilizálni a bankszektor helyzetét (elindult a bankunió, 
bevezették az Európai Központi Bank (EKB) új beavatkozási eszközeit, létrejött  
az Európai Stabilitási Mechanizmus stb.). Viszont a recesszió a nemteljesítő hitelek 
(NPL) magas szintjén keresztül elérte a bankszektort; az NPL szintje csökkent a 
helyreállítási időszak alatt (2011–2019), ám az euróövezet egyes országaiban még 
mindig szoros felügyelet alatt áll. 

17 2014-ben a Bizottság a válságról készített áttekintésében arról számolt be, hogy  
a pénzügyi integráció pénzügyi stabilitási kockázatokat is hordozhat, különösen az 
egységes valutaövezetben, kivéve, ha azt megfelelő uniós szintű keret és 
gazdaságpolitikai koordináció támogatja3. 

  

                                                      
3 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: „A pénzügyi szabályozási program gazdasági 

felülvizsgálata. 1–4. fejezet”, SWD (2014) 158 final, 36. o. 
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Az Unió válasza a pénzügyi válságra 

Áttekintés 

18 2009 óta számos intézkedést hoztak annak érdekében, hogy javítsák az Unió és az 
euróövezet pénzügyi rendszerének ellenálló képességét. Ezek a következőképpen 
csoportosíthatók (lásd: 1. ábra): 

o Intézményi válaszok: 

— a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER), ennek részeként az 
Európai Rendszerkockázati Testület (ERKT), a három európai felügyeleti 
hatóság (EFH), valamint ez utóbbiak vegyes bizottsága, a nemzeti illetékes 
hatóságokkal és felügyeleti hatóságokkal karöltve; 

— az euróövezetet, valamint a részvétel mellett döntő más tagállamokat 
magában foglaló bankunió (BU). A bankunió jelenleg az EKB keretében 
működő egységes felügyeleti mechanizmusból (SSM), az egységes szanálási 
mechanizmusból (ESZM) és annak Egységes Szanálási Testületéből (ESZT), 
valamint az Egységes Szanálási Alapból (ESZA) áll. Javasolták egy európai 
betétbiztosítási rendszer (EDIS) létrehozását is. 

o Szabályozási és szakpolitikai válaszok: 

— a bankokra és a felügyeleti szerveikre vonatkozó, megerősített 
mikroprudenciális és makroprudenciális szabályok; 

— a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokra 
vonatkozó új válságkezelési keret, amely jelenleg a bankok helyreállításáról 
és szanálásáról szóló irányelvből4 és az Egységes Szanálási Mechanizmusról 
szóló rendeletből5 áll; 

                                                      
4 A 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelv a hitelintézetek és befektetési vállalkozások 

helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról. 

5 A 2014. július 15-i 806/2014/EU rendelet a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési 
vállalkozásoknak az Egységes Szanálási Mechanizmus keretében történő szanálására 
vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról. 
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— a nem banki szektor, azaz a biztosítási ágazat, a foglalkoztatói nyugdíj 
ágazat, a nem banki pénzügyi közvetítők és a piaci infrastruktúra ágazatainak 
megerősített szabályozási kerete; 

— a tőkepiaci unió (CMU), amelynek része egy bizottsági cselekvési terv6, 
melynek központjában a tőke és a befektetési szolgáltatások egységes 
piacának kialakításához szükséges munka áll. 

1. ábra. Az Unió válasza a pénzügyi válságra 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
6 Európai Bizottság, „Cselekvési terv a tőkepiaci unió megteremtésére”, COM(2015) 468 final, 

2015. szeptember 30. 
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A pénzügyi válságra adott intézményi válaszok 

Fő fejlemények 
Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) 

19 2010-ben a pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű csoport jelentésének 
(az úgynevezett Larosière-jelentésnek)7 a következtetései alapján az Unió létrehozta  
a PFER-t mint a válságra reagáló új felügyeleti keretet. 

20 A PFER a mikro- és makroprudenciális hatóságok többszintű rendszere, amelynek 
célja, hogy biztosítsa a következetes és koherens pénzügyi felügyeletet az Unióban. 
Tagjai az ERKT, az európai felügyeleti hatóságok, nemzeti, illetve illetékes felügyeleti 
hatóságok, valamint az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága, amelynek 
keretében a három felügyeleti hatóságot koordinálják (lásd: 2. ábra). 

2. ábra. Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

21 A „rendszerkockázat” a pénzügyi rendszer zavarának veszélyét hordozza, és 
súlyos kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Unió egy vagy több tagállamának 

                                                      
7 A pénzügyi felügyelettel foglalkozó magas szintű csoport jelentése, 2009. február. 
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reálgazdaságára és a belső piac működésére. A rendszerkockázat tekintetében 
jelentőségük lehet a pénzügyi közvetítőknek, a piacoknak és az infrastruktúrának, 
nagyságrendjüktől, a pénzügyi rendszer más részeihez fűződő kapcsolatuktól és – 
bukásuk esetén – a rendszerre gyakorolt hatásuk mértékétől függően. A 2010-ben 
létrehozott ERKT8 egyik felügyeleti feladata az, hogy észlelje a rendszerszintű 
kockázatokat az Unióban, és intézkedéseket javasoljon ezek megelőzésére vagy 
mérséklésére. Ezt a következők révén valósítja meg: 

o a rendszerkockázatok azonosítása és rangsorolása; 

o figyelmeztetések és ajánlások kiadása, valamint annak figyelemmel kísérése, hogy 
a tagállamok, nemzeti hatóságok, a Bizottság, az uniós pénzügyi felügyeleti 
hatóságok hogyan kezelik a testület ajánlásait a „cselekedj vagy indokolj” 
mechanizmus keretében; 

o véleménynyilvánítás bizonyos makroprudenciális politikai intézkedésekről, mielőtt 
az uniós tagállamok vagy az EKB elfogadja azokat9; 

o az Unió egészére kiterjedő stressztesztek kezdeményezése és koordinálása az 
európai felügyeleti hatóságokkal együttműködve. 

22 A 2011-ben létrehozott három európai felügyeleti hatóság (az Európai 
Bankhatóság (EBH), az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) és 
az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA))10 az irányítás és a saját ágazatukra 
vonatkozó célkitűzések és funkciók tekintetében hasonló felépítésűek (lásd: 
I. melléklet). Legfontosabb szerepük annak biztosítása, hogy a nemzeti illetékes 
hatóságok Unió-szerte következetesen alkalmazzák a szabályokat, valamint hogy  
a Bizottsággal közösen dolgozzanak a pénzügyi szolgáltatásokról szóló rendeleteket és 
irányelveket végrehajtó részletes másodlagos jogszabályokon. 

o Az EBH a bankok szabályozó szerve. Biztosítja az eredményes és következetes 
prudenciális szabályozást és felügyeletet, valamint védi a bankszektor integritását, 
hatékonyságát és rendezett működését. Fő feladata, hogy közreműködjön  

                                                      
8 A 2010. november 24-i 1092/2010/EU rendelet a pénzügyi rendszer európai uniós 

makroprudenciális felügyeletéről és az Európai Rendszerkockázati Testület létrehozásáról. 

9 A tőkekövetelményekről szóló irányelv (CRD IV) 133. cikke és a tőkekövetelményekről szóló 
rendelet (CRR) 458. cikke megbízza az ERKT-t ezeknek a véleményeknek az elfogadásával. 

10 A 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelet az EBH létrehozásáról, a 2010. 
november 24-i 1095/2010/EU rendelet az ESMA létrehozásáról és a 2010. november 24-i 
1094/2010/EU rendelet az EIOPA létrehozásáról. 



 18 

 

a bankokra vonatkozó európai egységes szabálykönyv létrehozásában és 
kidolgozásában, előmozdítsa a felügyeleti konvergenciát, és nyomon kövesse  
az Unió bankszektorában felmerülő kockázatokat (beleértve a bankokra vonatkozó 
stresszteszteket is). 2020 óta az EBH-nak szerepe van a pénzmosás elleni 
felügyelet koordinálásában is. 

o Az EIOPA a biztosítók és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatók szabályozó szerve. 
Feladatai közé tartozik a határokon átnyúló biztosítói csoportok felügyelete,  
a fogyasztók védelme a magas fokú, eredményes és következetes szabályozás és 
felügyelet biztosítása révén, valamint a pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 
helyreállítása; 

o Az ESMA a pénzügyi piacok szabályozó szerve. A befektetővédelem erősítésével, 
illetve a pénzügyi piacok stabil és rendezett voltának előmozdításával védi az Unió 
pénzügyi rendszerének stabilitását. Feladatai közé tartozik a szakpolitikai munka,  
a hitelminősítő intézetek, a kereskedési adattárak és az értékpapírosítási adattárak 
közvetlen felügyelete, a harmadik országbeli központi szerződő felekre (CCP) 
vonatkozó elismerési határozatok és e szerződő felek megfelelésének nyomon 
követése, a kockázatelemzés, az uniós jog megsértésének észlelése, valamint  
a felügyeleti konvergencia javítása. 

23 A három EFH együttműködik az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottsága 
keretében, amely az ERKT-val folytatott információcsere fóruma, és koordinálja  
a felügyeleti tevékenységeket és az ágazatokon átívelő együttműködést a 
mikroprudenciális felügyelet, az ágazatokon átívelő fejlemények, a pénzügyi stabilitást 
fenyegető kockázatok és sebezhető pontok, a lakossági befektetési termékek,  
a pénzügyi konglomerátumok felügyelete, a számvitel és az ellenőrzés terén. 

Bankunió (BU) 

24 A BU célja annak biztosítása, hogy a bankok szilárdak és a jövőbeli pénzügyi 
válságoknak ellenállni képesek legyenek, olyan helyzetek megelőzése, amikor az 
adófizetők pénzét csődbe ment bankok megmentésére fordítják, a pénzügyi szektor 
szabályainak összehangolása révén a piaci széttagoltság csökkentése, valamint  
a pénzügyi stabilitás erősítése az euróövezetben és az Unió egészében. 
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25 A bankunió három pillérből áll (lásd: 3. ábra): 

o a 2013-ban létrehozott egységes felügyeleti mechanizmus11 tagjai jelenleg az EKB 
és 19 nemzeti illetékes hatóság, amelyek közvetlenül felelnek a kevésbé jelentős 
bankok felügyeletéért: 

— az SSM felel a legjelentősebb bankok közvetlen mikroprudenciális 
felügyeletéért, amelyet az EKB lát el, valamint az euróövezet minden más 
bankjának közvetett felügyeletéért (a többi tagállam is szoros 
együttműködésre léphet); 

o a 2015-ben létrehozott egységes szanálási mechanizmus (ESZM)12 az Egységes 
Szanálási Testületből (ESZT) és a nemzeti szanálási hatóságokból áll: 

— az ESZM jelenleg 19 tagállam 20 nemzeti szanálási hatóságából áll, amelyek 
közvetlenül felelnek minden olyan bankért, amely az ESZT közvetlen 
hatáskörén kívül esik; 

— az ESZT a bankunió központi szanálási hatósága, feladata pedig az, hogy 
minimális költségek mellett rendezetten szanálja a fizetésképtelen vagy 
valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokat. Az ESZT feladata a szanálás 
megtervezése, az átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmények (MREL) meghatározása, a bankok 
szanálhatóságának felmérése és szükség szerint a szanálhatóság érdemi 
akadályainak felszámolása, az SSM által közvetlenül felügyelt bankokra vagy 
határokon átnyúló tevékenységű bankokra vonatkozó szanálási programok 
előkészítése, valamint az Egységes Szanálási Alap irányítása. Bizonyos 
feltételek mellett az ESZM felhasználhatja az Egységes Szanálási Alapot 
(ESZA) a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankok 
szanálásának finanszírozására. 

— az ESZA-t a bankszektor hozzájárulásaiból finanszírozzák. 

                                                      
11 A 2013. október 15-i 1024/2013/EU rendelet az Európai Központi Banknak a hitelintézetek 

prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő 
megbízásáról. 

12 A 806/2014/EU rendelet (SRMR). 
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o Az EDIS-re irányuló javaslatot13 a Bizottság terjesztette elő azzal a céllal, hogy  
a betétbiztosítási rendszerek közös keretével teljesítse ki a bankuniót14. A javaslat 
még vita tárgyát képezi. 

3. ábra. A javasolt bankunió (BU) három pillére 

 
Forrás: Európai Bizottság. 

Eredmények és fő kihívások 
Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere (PFER) 

26 Az ERKT ajánlásokat tesz közzé, valamint figyelemmel kíséri, hogy a tagállamok, 
illetve más nemzeti és uniós felügyeleti hatóságok hogyan kezelik a testület ajánlásait  
a „cselekedj vagy indokolj” mechanizmus keretében. A testület 2011 óta ad ki 
ajánlásokat a tagállamoknak és az illetékes hatóságoknak címezve. 2016-ban és 2019-
ben figyelmeztetéseket és ajánlásokat adott ki a lakóingatlan-szektor középtávú 
sebezhetőségeiről. 2019-ben az ERKT azon véleményének adott hangot, hogy egyes 
nemzeti hatóságok nem léptek fel kellően a lakóingatlan-szektor sebezhetőségeivel 

                                                      
13 A 2015. november 24-i rendeletjavaslat a 806/2014/EU rendeletnek az európai 

betétbiztosítási rendszer létrehozása érdekében történő módosításáról. 

14 A betétbiztosítási rendszerekről szóló, 2014. április 16-i 2014/49/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelv harmonizálta a nemzeti rendszereket, de nem elégséges ahhoz, hogy az 
egységes piacon mindenhol azonos bizalmat teremtsen. 

SSM

Egységes felügyeleti 

mechanizmus 

SRM

Egységes szanálási 

mechanizmus

EDIS

Európai betétbiztosítási 

rendszer 
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kapcsolatban, és ajánlásokat fogalmazott meg, egyedi iránymutatásokkal a felügyeleti 
beavatkozási intézkedésekre nézve15. 

27 A makroprudenciális eszközök következetes uniós alkalmazásának érdekében az 
ERKT egy sor makroprudenciális politikai dokumentumot készített16. Eddig az eszközök 
többsége a bankszektorra alkalmazandó. A többi ágazatra vonatkozó 
makroprudenciális keret kevésbé fejlett, és uniós szinten továbbra is folynak róla  
a viták. 

28 A Bizottság megpróbálta javítani az európai felügyeleti hatóságok megbízatását, 
irányítását és finanszírozását, javaslatot téve alapító rendeleteik módosítására17.  
Az elfogadott rendeletek azonban igen kevéssé foglalkoztak azzal, amire 
ellenőrzéseink is rámutattak, tudniilik hogy nem kezelik hatékonyan az egymással 
ütköző nemzeti és uniós érdekeket: 

o Például az EBH stressztesztjéről szóló különjelentésünkben18 megállapítottuk, 
hogy az EBH irányítási struktúrája a nemzeti hatóságok jelentős mértékű 
bevonásán alapult, mivel a hatóság felügyeleti tanácsa a nemzeti felügyeleti 
szervek képviselőiből áll, akiknek kinevezését az uniós szerveknek nem kell 
jóváhagynia. Ez feszültségekhez okozhat, mivel megtörténhet, hogy a felügyeleti 
tanács tagjai a tágabb európai érdekeket figyelmen kívül hagyva tisztán tagállami 
érdekeket védelmeznek; 

                                                      
15 Az ERKT 2019. szeptember 23-i sajtóközleménye: 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923~75f4b1856d.en.html. 

16 Lásd: az ERKT stratégiai dokumentuma, a bankszektorra vonatkozó makroprudenciális 
politikákról szóló kiemelt jelentés, a makroprudenciális hatóságoknak szóló kézikönyv és 
más szakpolitikai iránymutatások és határozatok: 
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html. 

17 Lásd: „Az integrált felügyelet fokozása a tőkepiaci unió és a pénzügyi integráció erősítése 
érdekében egy változó környezetben” című bizottsági közlemény, 2017. szeptember 20. 
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en. 

18 A Számvevőszék 10/2019. sz. különjelentése: „A bankok egész Unióra kiterjedő 
stressztesztje: példátlan mennyiségű információt nyújt a bankokról, de több koordinációra 
és kockázatközpontúságra lenne szükség”, 8. bekezdés. 

https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2019/html/esrb.pr190923%7E75f4b1856d.en.html
https://www.esrb.europa.eu/mppa/framework/html/index.en.html
https://ec.europa.eu/info/publications/170920-esas-review_en
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o Ugyanezen okokból az EIOPA-ról szóló különjelentésünkben19 megállapítottuk, 
hogy veszélyeztetheti az EIOPA függetlenségét és akadályozhatja 
célkitűzéseinek elérését az, hogy a felügyeleti tanács hagyja jóvá az EIOPA 
felügyeleti stratégiáját, mivel az EIOPA néhány eszköze (pl. a szakértői értékelés) 
arra szolgál, hogy a nemzeti illetékes hatóságok munkájáról adjon konstruktív, de 
kritikus visszajelzést. 

29 Az európai felügyeleti hatóság iránymutatásainak és szabályozási 
követelményeinek való megfelelés biztosítása érdekében az európai felügyeleti 
hatóságok intézkedéseket hozhatnak a „tartsd be vagy indokold meg” mechanizmus és 
az uniós jog megsértése esetén követendő eljárás keretében. Megállapítottuk 
azonban, hogy az EFH-k által meghozható intézkedések lényegében a szabálysértések 
nyomon követésére és bejelentésére szorítkoznak, és nem terjednek ki azok 
szankcionálására. Ráadásul – bár a „tartsd be vagy indokold meg” mechanizmus és az 
uniós jog megsértése esetén követendő eljárás eredményesnek bizonyult – ezek nem 
biztosítják a teljes körű átláthatóságot a külső érdekelt felek és az ügyfelek felé (amit 
az is bizonyít, hogy korlátozott számú aktualizálást adtak ki az eljárásokról, és hosszú 
időszakok teltek el bármilyen kommunikáció nélkül). Ezzel kapcsolatban lásd például  
az EIOPA 2018-as ellenőrzésének megállapításait20. 

30 Ellenőrzéseink megállapították azt is, hogy a korlátozottan rendelkezésre álló 
erőforrások miatt az európai felügyeleti hatóságok nem tudták teljes körűen ellátni 
kijelölt feladataikat és felügyeleti funkcióikat. Például az EBH stressztesztjéről szóló 
különjelentésünk21 megállapította, hogy az erőforrások hiánya miatt az EBH az illetékes 
hatóságokra hagyatkozott annak ellenőrzése során, hogy a bankok hogyan hajtják 
végre a stresszteszt módszertanát. A hitelminősítő intézetek ellenőrzése22 során 
megállapítottuk, hogy az ESMA rendelkezésre álló erőforrásai miatt nehéz eleget tenni 
az összes, nagy igénybevétellel járó szabályozási követelménynek. 

                                                      
19 A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése: „Az EIOPA nagymértékben hozzájárul a 

biztosítási ágazat felügyeletéhez és stabilitásához, de továbbra is komoly nehézségekkel 
szembesül”, 79. bekezdés. 

20 A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése, 81 –83. bekezdés. 

21 A Számvevőszék 10/2019. sz. különjelentése, 68., 80 –83. bekezdés. 

22 A Számvevőszék 22/2015. sz. különjelentése: „A hitelminősítő intézetek uniós felügyelete 
megfelelően van kidolgozva, de még nem teljesen eredményes”, 55. bekezdés. 
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31 Szemben a bankszektorra vonatkozó egységes felügyeleti mechanizmussal, az 
uniós biztosítási ágazatnak nincs központi felügyeleti szerve. Az EIOPA nem gyakorol 
közvetlen felügyeletet a piaci szereplők felett23, azt a nemzeti illetékes hatóságok látják 
el. A Számvevőszék megállapította, hogy a felügyelet minősége és a felügyeleti szervek 
közötti együttműködés jelentős eltéréseket mutat. Az EIOPA-ról szóló 
különjelentésünkben hangsúlyoztuk, az EIOPA ugyan jelentős erőfeszítéseket tett 
annak érdekében, hogy minden tagállamban előmozdítsa a következetes, mélyreható 
és átfogó felügyeletet, a szabályozási arbitrázs mégis fennmaradt, a felügyeleti 
konvergencia pedig továbbra is kihívást jelent – ez különösen igaz olyan területeken, 
mint a belső modellek. Néhány felügyeleti szerv alacsonyabb tőkekövetelményekkel 
próbálta védeni a helyi biztosítókat, míg mások erősebb felügyeletet és magasabb 
tőkekövetelményeket írtak elő. A Számvevőszék azt is megjegyezte, hogy a nemzeti 
illetékes hatóságok a belső modellekkel kapcsolatban nem adják át az EIOPA-nak  
a megfelelő felügyelet ellátásához szükséges adatokat24. 

32 Az európai felügyeleti hatóságoknak összességében gyenge végrehajtási 
hatásköreik vannak. Ez részben az irányító testületek felépítésének és összetételének, 
részben pedig a korlátozottan rendelkezésre álló jogi eszközöknek tudható be. 
A Bizottság mindhárom EFH esetében részletes becslést készített a szigorúbb 
felügyelet ellátásához szükséges erőforrásokról (teljes munkaidős egyenérték: EBH 22, 
EIOPA 36, ESMA 75 a 2020 és 2027 közötti időszakra)25. Ezeket a további erőforrásokat 
az elkövetkező években jóvá kell hagyni az éves költségvetési eljárás keretében. 

Bankunió (BU) 

33 Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló különjelentésünkben 
hangsúlyoztuk, hogy az SSM létrehozása rövid idő alatt sikeresen megtörtént26. 
Megállapítottuk azonban, hogy a közös felügyeleti csoportokban és a helyszíni 
vizsgálatokban továbbra is nagy a nemzeti illetékes hatóságok által kijelölt tagok 
befolyása, különösen a helyszíni vizsgálatokat illetően, ahol az EKB kevéssé tudta 
                                                      
23 Az 1094/2010/EU rendelet az EIOPA létrehozásáról. 

24 A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése, 26–27., 41–42., 50., 96–97. bekezdés és 
3. háttérmagyarázat. 

25 Az Európai Unió általános költségvetésének (az Európai Bizottságra vonatkozó szakasz) 
végrehajtására vonatkozó, a Bizottság szervezeti egységeinek figyelmébe szánt belső 
szabályokról szóló bizottsági határozat 7. mellékelete, Pénzügyi kimutatás – „Ügynökségek”, 
2019. április 21. 

26 Az Európai Számvevőszék 29/2016. sz. különjelentése, 184. bekezdés. 
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befolyásolni a csoportok összeállítását. Észleltünk arra utaló jeleket is, hogy a 
munkatársak létszáma nem elégséges27. Az EKB rámutat, hogy időközben több 
intézkedést tett a jelentés megállapításainak nyomán. Az ESZT 2019-as éves jelentése 
arról számolt be, hogy az elmúlt években bővültek humán erőforrásai, és szintjük 2019 
végén elérte a tervezett 400 fő 87,5%-át28. Az Egységes Szanálási Mechanizmussal 
kapcsolatban jelenleg folyó ellenőrzés részletesebben értékeli ezeket a fejleményeket. 

34 Az Egységes Szanálási Alap pénzügyi keretösszege kb. 42 milliárd euróra nőtt 
2020 júniusában29. Azt tervezik, hogy 2023 végére eléri a célszintet, vagyis a 
bankunióban működő összes hitelintézet fedezett betétjeinek (2019-ben mintegy 
70 milliárd euró) legalább 1%-át. 

35 2019-ben politikai szinten az a döntés született, hogy jelentős intézmények 
szanálási szükségleteinek fedezésére az Európai Stabilitási Mechanizmus pénzügyi 
védőhálóként rulírozó hitelkeretet hoz létre az Egységes Szanálási Alap számára, 
mivel az ESZA célszintje adott esetben nem lesz elégséges. Ez a megállapodás része  
az ESM-Szerződés reformjának, amelynek aláírása és ratifikálása folyamatban van. 
A hitelkeret nagyságának az ESZA méretével megegyezőnek kell lennie. 
A megállapodás csak 2024-ben lép majd működésbe, illetve korábban, ha elfogadják a 
korábbi végrehajtásra vonatkozó javaslatot. Bár a védőhálóval és teljes finanszírozással 
ellátott ESZA elégséges erőforrást biztosíthat akár egy nagy nemzetközi bank vagy több 
bank szanálására is, továbbra sem tisztázott, hogy elég likviditást tudna-e biztosítani 
a szanálás során30. Ezt az Egységes Szanálási Mechanizmus jelenlegi ellenőrzése során 
vizsgáljuk. 

                                                      
27 A Számvevőszék 29/2016. sz. különjelentése, 190–191. bekezdés. 

28 Az ESZT 2019. évi éves jelentése, 39. o. 

29 https://srb.europa.eu/en/node/804 és az ESZT tájékoztatói a 2020-as előzetes 
hozzájárulásokról. 

30 Európai Parlament, „Bankunió: Új szabályozások a szanálás során biztosított likviditás 
terén?”, 2019. július. 

https://srb.europa.eu/en/node/804
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36 Bár az európai betétbiztosítási rendszerről politikai szinten folynak a 
tárgyalások31, 2020 közepéig még nem jött létre a rendszer. 

Szakpolitikai válaszok a pénzügyi szektor ellenálló 
képességének fokozása érdekében 

Fontosabb fejlemények 
Megerősített mikroprudenciális és makroprudenciális szabálykészlet a bankokra  
és felügyeleti szerveikre nézve 

37 A pénzügyi válságot követően az Unió a Bázel III keretben felvázolt globális 
reformokkal összhangban felülvizsgálta az Unióban működő bankokra vonatkozó 
mikroprudenicális keretet32. E keret fő elemei a következők: 

o Jobb tőkemegfelelés előírása a bankok számára – a válság óta a bankok 
kötelesek kiigazítani a tőkemegfelelési mutatóikat, hogy az értékelt 
kockázataikhoz mérten elégséges tőkét biztosítsanak. Emellett a bankoknak ki kell 
számolniuk, be kell jelenteniük és közzé kell tenniük tőkeáttételi mutatóikat, 
amelyek 2021. június végére a bankok kockázati profiljától függetlenül előírást 
fognak jelenteni azok általános minimális tőkeszükségletére nézve. 

o A banki kockázatkezelés minőségének javítása – a bankoknak pontosabban kell 
azonosítaniuk és értékelniük kockázataikat, amihez vagy egy sztenderd módszert, 
vagy pedig saját belső modelljeiket kell használniuk33. Az eredmények alapján 
határozzák meg, hogy a bankoknak mekkora tőkével kell rendelkezniük. 

                                                      
31 „Az Elnökség eredményjelentése a bankunió megerősítésével foglalkozó ad hoc 

munkacsoportban folyó munkáról”, 9819/18. sz. jelentés, 2018. június 12., valamint Mario 
Centenónak, az eurócsoport elnökének levele Charles Michelhez, az euróövezeti 
csúcstalálkozó elnökéhez, 2019. december 5. 

32 Bázel III.: a bankokra vonatkozó nemzetközi szabályozási keret – 
https://www.bis.org/bcbs/basel3.htm. 

33 A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről 
szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet (CRR-rendelet) 107. cikkének (1) bekezdése. 

http://www.bis.org/fsi/basel3.htm
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o Jobb likviditáskezelés megkövetelése – a likviditásfedezeti rátát (LCR) új 
követelményként vezették be, hogy javítsák a bankok likviditási kockázatokkal 
szembeni rövid távú rezilienciáját. 2021-ben a nettó stabil forrásellátottsági ráta 
kötelező követelmény lesz, hogy egy hosszabb időhorizonton át csökkentsék a 
finanszírozási kockázatot; e célból megkövetelik a bankoktól, hogy kellően stabil 
forrásból finanszírozzák tevékenységeiket. 

o Az eszközminőség javítása és a nemteljesítő hitelek csökkentése – a nemteljesítő 
ügyfelek magas száma miatt az uniós bankoknak a pénzügyi válság alatt és után  
a nemteljesítő hitelek magas szintjével kellett megbirkózniuk. A bankoknak 
megfelelő értékvesztést kell alkalmazniuk a hitelportfóliójukra, hogy fedezzék az 
esetleges veszteségeket. A nemteljesítő hitelek meglévő állományának kezelésre 
és az ilyen hitelek jövőbeli felhalmozódásának elhárítása végett az Ecofin Tanács 
2017 júliusában cselekvési tervet fogadott el az európai nemteljesítő hitelek 
kezelésére34, a Bizottság pedig 2018 márciusában egy intézkedéscsomaggal 
egészítette ki a prudenciális keretet35. 

Új válságkezelési keret létrehozása a fizetésképtelen vagy valószínűleg 
fizetésképtelenné váló bankok számára 

38 A fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokra vonatkozó 
válságkezelési keret bevezetése fontos lépés a pénzügyi szektor rezilienciája 
szempontjából. Bár a bankok fizetésképtelensége bármely piac működésének rendes 
része, jelentős zavart okozhat a gazdaságban, ha nincs megfelelő keret a folyamat 
rendezett kezelésére. E kockázatok kezelése érdekében az Unió egy átfogó 
válságkezelési keretet hozott létre a bankok számára, amelynek elemei a bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv és az Egységes Szanálási 
Mechanizmusról szóló rendelet. 

39 A bankokra vonatkozó válságkezelési keret négy fő fázisból áll (lásd: 4. ábra).  
A felkészülési szakaszban a felügyeleti szervek megfigyelik a bankokat, hogy időben 
azonosítsanak minden válsághelyzetet. Ezzel egyidejűleg a szanálási hatóságok 
biztosítják, hogy minden bank szanálható legyen, és a szanálási tervek naprakészen 
álljanak. Ha egy bank nehéz helyzetbe kerül, a felügyeleti szervek korai beavatkozási 
intézkedéseket alkalmazhatnak. Ha ennek ellenére a helyzet tovább romlik, a 
felügyeleti szerveknek vagy a szanálási hatóságoknak fizetésképtelen vagy valószínűleg 

                                                      
34 A Tanács sajtóközleménye: „Bankszektor: a Tanács a nemteljesítő hitelek kezelésére 

vonatkozó cselekvési tervet fogadott el”,, 2017. július 11. 

35 A Bizottság dokumentumcsomagja a nemteljesítő hitelekkel kapcsolatos kockázatokat 
kezelő intézkedésekről, 2018. március 14. 

Bankszektor:%20a%20Tan%C3%A1cs%20a%20nemteljes%C3%ADt%C5%91%20hitelek%20kezel%C3%A9s%C3%A9re%20vonatkoz%C3%B3%20cselekv%C3%A9si%20tervet%20fogadott%20el
Bankszektor:%20a%20Tan%C3%A1cs%20a%20nemteljes%C3%ADt%C5%91%20hitelek%20kezel%C3%A9s%C3%A9re%20vonatkoz%C3%B3%20cselekv%C3%A9si%20tervet%20fogadott%20el
Bankszektor:%20a%20Tan%C3%A1cs%20a%20nemteljes%C3%ADt%C5%91%20hitelek%20kezel%C3%A9s%C3%A9re%20vonatkoz%C3%B3%20cselekv%C3%A9si%20tervet%20fogadott%20el
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
https://ec.europa.eu/info/publications/180314-proposal-non-performing-loans_en.
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fizetésképtelenné váló (FOLTF) intézménnyé kell nyilvánítaniuk a bankot. A szanálási 
hatóságoknak ezután fel kell mérniük, hogy a szanálás szükséges, arányos és közérdek-
e, és egy szanálási rendszert kell kidolgozniuk (lásd: II. melléklet). Ha a szanálás nem 
közérdek, a bankot a nemzeti fizetésképtelenségi eljárások keretében számolják fel. 

4. ábra. Az uniós bankokra vonatkozó válságkezelés négy fázisa 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az EKB adatai alapján. 

40 Az új szanálási keret elemei a tőkeinstrumentumok leírása és átalakítása36 és  
a hitelezői feltőkésítés37, amelynek célja az, hogy a veszteségek terhét az adófizetők 
helyett a részvényesekre és a hitelezőkre hárítsák át (akik amúgy a nyereséget 
élveznék), A keret további eleme három szanálási eszköz: a vagyonértékesítés, az 
áthidaló bank bevonása és az eszközelkülönítés. A magántulajdonhoz való jog védelme 
érdekében a hitelezői kompenzáció elve biztosítja, hogy a szanálás során egyetlen 
részvényes, illetve hitelező se részesüljön kedvezőtlenebb elbánásban, mint ahogy az  
a nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok alapján történne. 

41 A szanálhatóság biztosítására irányuló egyik legfontosabb intézkedésként 
megkövetelik a bankoktól, hogy elégséges szintű veszteségelnyelő képességgel 
rendelkezzenek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelmények (MREL) formájában, mivel ez biztosítja a hitelezői 

                                                      
36 A 806/2014/EU rendelet 21. cikke. 

37 A 806/2014/EU rendelet 27. cikke. 
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feltőkésítés alkalmazhatóságát38. A MREL a tőkekövetelményből és a hitelezői 
feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek összegéből áll, amelyet a bank 
feltőkésítésére lehet felhasználni39. Egy másik fontos intézkedés a szanálás jelentős 
akadályainak azonosítása és felszámolása40. 

42 A hitelezői feltőkésítésen kívül az ESZA, a kötelező betétbiztosítási rendszer és  
a javasolt EDIS egészíti ki a szanálási keretet, hogy mindennek köszönhetően 
lehetséges legyen a bankcsődök rendezett kezelése úgy, hogy ne állami pénzből kelljen 
megmenteni őket, ami visszacsatolási spirált indíthatna el a bankok és az állam között. 
Az ágazat előre megfinanszírozza a bankokat. 

43 Az összes fent említett szanálási intézkedés azt a célt szolgálja, hogy megtörje a 
bankok és az állam közötti visszacsatolási spirált, és megakadályozza, hogy a bankok túl 
naggyá váljanak ahhoz, hogy csődbe menjenek. A bankok helyreállításáról és 
szanálásáról szóló irányelv azt is előírja, hogy állami forrásokat csak „abban  
a rendkívüli esetben” szabad felhasználni, „ha rendszerszintű válsághelyzet alakul 
ki”, és csak „végső megoldásként”, szigorú feltételek és követelmények mellett41. 

44 Amikor állami forrásokat használnak fel, beleértve az Egységes Szanálási Alapot 
is, a felszámolásnak és a szanálásnak is meg kell felelnie az állami támogatási 
szabályoknak. Az állami támogatási szabályok megakadályozzák az állami források 
olyan módon történő felhasználását, amely torzíthatná a versenyt a belső piacon42.  
A pénzügyi válság alatt és után a Bizottság különböző értelmező közleményeket tett 
közzé az állami támogatási szabályok alkalmazásáról43. A Bizottság továbbra is a 
bankokról szóló 2013. évi közleményt alkalmazza. 

                                                      
38 A hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó 

keretrendszer létrehozásáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU irányelv 45. cikke. 

39 https://srb.europa.eu/en/content/mrel. 

40 Az SRM-rendelet 10. cikkének (7) bekezdése. 

41 A 2014/59/EU irányelv 37. cikkének (10) bekezdése és 56. cikkének (3) bekezdése. 

42 Az EUMSZ 107. és 108. cikke. 

43 A Bizottság közleményei a 2008 és 2013 között a bankoknak és pénzügyi intézményeknek 
nyújtott állami támogatásokról: IP/08/1495; IP/08/1901; IP/09/322; IP/08/1993; 
IP/09/1180; IP/10/1636; IP/11/1488; IP/13/672. 

https://srb.europa.eu/en/content/mrel
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Megerősített uniós szabályozási keret a biztosítási és nyugdíjágazatra nézve 

45 A változó kockázati környezetre és a nemzetközi szabályozási menetrendre44,  
az egyre kifinomultabb befektetési technikákra és a több ágazatot érintő 
fejleményekre reagálva az Unió a Szolvencia II. irányelv45 keretében új 
mikroprudenciális szabályokat fogadott el a biztosítótársaságokra, ami a 
következőket eredményezte: 

o egy átfogóbb keretrendszer létrehozása a biztosítók kockázatkezelésének 
felügyeletére, hogy tovább harmonizálják a prudenciális felügyeletre vonatkozó 
nemzeti standardokat; 

o kockázatvezérelt tőkekövetelmények bevezetése a megreformált banki 
tőkemegfelelési mutatókhoz hasonlóan, annak biztosítása érdekében, hogy  
az egyes biztosítók rendelkezzenek az adott kockázati profiljukhoz szükséges 
tőkével46; 

o a tagállamok által a biztosítók befektetési portfóliójának összetételére bevezetett 
korlátozások megszüntetése. Ehelyett a biztosítók az óvatosság elvének 
megfelelően szabadon fektethetnek be, amíg teljesítik az új tőkekövetelményeket; 

o új kvalitatív követelmények bevezetése a biztosítók tekintetében a felügyeleti 
felülvizsgálati folyamat („2. pillér”) és a piaci tájékoztatási kötelezettségekre és  
a felügyeleti adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok („3. pillér”) alapján. 2016-tól 
a biztosítóknak ki kellett számolniuk a befektetési portfóliójukból és a biztosítási 
tevékenységeikből eredő kockázati összegüket, saját kockázatfigyelési 
rendszereket kellett bevezetniük, ki kellett alakítaniuk az eszközök és 
kötelezettségek piaccal összeegyeztethető értékelését, és elégséges tőkével kellett 
rendelkezniük ahhoz, hogy megfeleljenek az új tőkemegfelelési mutatónak; 

o nagyobb fokú együttműködés a nemzeti biztosításfelügyeleti szervek és az EIOPA 
között. 

                                                      
44 Pl. „Az IAIS biztosítók fizetőképességének értékelésére szolgáló közös struktúrája”, 

Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége, 2007, valamint „Biztosítási alapelvek. 17. – 
Tőkemegfelelés”, 2011. 

45 A 2009. november 25-i 2009/138/EK irányelv a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti 
tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról. 

46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/MEMO_15_3120. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_15_3120
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46 Az IORP II. irányelv47 új prudenciális szabályokat vezetett be a 
foglalkoztatóinyugdíj-ágazatban, amelyek célja, hogy korszerűsítsék és tovább 
harmonizálják a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre (IORP) és a 
kedvezményezettek védelmére (például jobb tájékoztatás) vonatkozó 
mikroprudenciális szabályokat az Unióban. Az új prudenciális követelmények a 
Szolvencia II. irányelv mintájára ismét a vállalkozások irányítására és kockázatkezelési 
követelményeire helyezik a hangsúlyt, pl. új rendelkezéseket vezetnek be a saját 
kockázatértékelésre, a javadalmazási politikára, a fő funkciókra, a szakmai 
alkalmasságra és üzleti megbízhatóságra, valamint az eszközök letéti őrzésére 
vonatkozóan. 

A tőkepiacokra, piaci infrastruktúrákra és a tőkepiaci unióra (CMU) vonatkozó új 
szabályok 

47 A pénzügyi rendszer ugyanilyen fontos dimenziója a tőkepiaci szektor, amely  
a nem banki pénzügyi közvetítőkből áll (például befektetési alapok/cégek, nem banki 
hitelezők és speciális befektetési alapok). A 2008-as válságot követően az Unió széles 
körű válaszlépéseket vezetett be, köztük a következőket: 

o A pénzügyi termékek és közvetítők nyilvános felügyeletének megerősítését 
célzó új uniós szabályok – ezek az eszközkezelői szektor nem szabályozott 
szervezeteivel, a piaci infrastruktúra üzemeltetőivel és a hitelminősítő 
intézetekkel szembeni prudenciális követelményekre irányultak. Új kereskedési, 
klíring- és elszámolási kötelezettségeket is bevezettek a befektetői piacokon 
forgalmazott azon termékekre, amelyeknél a válság alatt átláthatósági problémák 
jelentkeztek; új egyedi felügyeleti intézkedéseket is életbe léptettek. 

o Az alternatív befektetési alapokkal kapcsolatos likviditási és tőkeáttételi 
kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok – az Unió elfogadta az 
alternatívbefektetésialap-kezelői irányelvet (ABAK-irányelv)48, hogy bizonyos 
prudenciális magatartási szabályok betartására szorítsa az alternatív befektetési 
alapok kezelőit. A követelmények a tőkét, a kockázat- és likviditáskezelést, az 
egységes letétkezelő kijelölését és a befektetőkkel és felügyeleti szervekkel 
szembeni átláthatósági szabályokat érintik. A tőkeáttételt külön ellenőrzés alá 
vonták. 

                                                      
47 A 2016. december 14-i (EU) 2016/2341 irányelv a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 

intézmények tevékenységéről és felügyeletéről. 

48 A 2011. június 8-i 2011/61/EU irányelv az alternatívbefektetésialap-kezelőkről. 
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o A származtatott pénzügyi eszközök reformja, hogy javítsák a származékos piacok 
átláthatóságát és ellenőrizhetőségét – számos átláthatósági követelményt 
léptettek életbe, hogy csökkentsék a származékos piacok átláthatatlanságát,  
és mérsékeljék a partner-hitelkockázatot; ezek közé tartoznak a következők: 

— a pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet (MIFIR)49, amely megköveteli, 
hogy a származékos eszközök bizonyos kategóriáival egy uniós vagy azzal 
egyenértékű harmadik országbeli kereskedési helyszíneken kereskedjenek, 
jobb tájékoztatást adva az árakról, a likviditásról és a kockázatokról; 

— a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv (MIFID II)50, amely harmonizált 
követelményeket határoz meg a szabályozott uniós piacokra nézve; 

— az európai piaci infrastruktúra-rendelet (EMIR)51, amely kötelezővé tette, 
hogy a tőzsdén kívüli származtatott eszközöket a központi szerződő feleken 
keresztül számolják el; 

— új uniós szabályok, amelyeket azzal a céllal fogadtak el, hogy azonosítsák és 
meghatározzák az Unió vagy egy vagy több tagállama szempontjából 
rendszerszintű jelentőségű harmadik országbeli központi szerződő felek 
sajátos felügyeleti rendszereit52; 

— a nem központilag elszámolt származékos termékekkel kereskedő bankok 
magasabb tőkekövetelményeire vonatkozó bázeli standardok átültetése  
a tőkekövetelményekről szóló rendeletbe (CRR II). 

                                                      
49 A 2014. május 15-i 600/2014/EU rendelet a pénzügyi eszközök piacairól. 

50 A 2014. május 15-i 2014/65/EU irányelv a pénzügyi eszközök piacairól. 

51 A 2012. július 4-i 648/2012/EU rendelet a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,  
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról. 

52 A 2019. október 23-i (EU) 2019/2099 rendelet a 648/2012/EU rendeletnek a központi 
szerződő felek engedélyezésére vonatkozó eljárások és az érintett hatóságok, valamint  
a harmadik országbeli központi szerződő felek elismerésére vonatkozó követelmények 
tekintetében történő módosításáról. 
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o A fedezett hitelpiac reformja az átláthatóság növelése érdekében –  
a legfontosabb uniós reform az értékpapír-finanszírozási ügyletekről szóló 
rendelet53 volt, azzal a céllal, hogy fokozza az Unióban székhellyel rendelkező 
szerződő felek (kivéve a központi bankokat és államadósság-intézeteket) által 
lebonyolított értékpapír-finanszírozási ügyletek átláthatóságát54. 

o A hitelminősítő intézetek uniós szintű felügyelete – a hitelminősítő intézetekről 
szóló rendelet55 szabályozási intézkedéseket vezet be a hitelminősítő intézetek 
nyilvántartásba vételére és (az ESMA általi) felügyeletére vonatkozóan, célja pedig 
az, hogy szélesebb körben vegyék igénybe a kisebb hitelminősítő intézeteket, és 
fokozzák a versenyt. 

o A tőkepiaci szektor rendszerszintű kockázatainak nyomon követése az ERKT által 
– az ERKT egyik stratégiai prioritása az uniós makroprudenciális politika 
fejlesztése, hogy foglalkozzon a pénzügyi stabilitást a bankszektoron kívülről érő 
kockázatokkal56. 

o A tőkepiaci unió létrehozása – a Bizottság 2015-ben elindított és 2017-ben 
aktualizált cselekvési terve azt tűzte ki célul, hogy elmélyíti és tovább integrálja az 
uniós tagállamok tőkepiacait. Egyebek mellett azt kívánja elérni, hogy a vállalatok, 
különösen a kis- és középvállalkozások könnyebben be tudjanak lépni a nyilvános 
piacokra, és ott tőkét tudjanak bevonni; célja még a lakossági és intézményi 
befektetések erősítése és a határokon átnyúló befektetések elősegítése. 

                                                      
53 A 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 rendelet az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az 

újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról. 

54 https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/ and 
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf. 

55 A 2013. május 21-i 462/2013/EU rendelet a hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK 
rendelet módosításáról. 

56 „Makroprudenciális politika a bankszektoron túl: az ERKT stratégiai dokumentuma”, ERKT, 
2016. 

https://www.fsb.org/2013/08/r_130829b/
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/occasional/20140923_occasional_paper_6.pdf
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Eredmények és fő kihívások 
A bankokra és felügyeleti szerveikre vonatkozó mikroprudenciális keret 

48 A tőkemegfeleléssel kapcsolatban a következő fejlemények mentek végbe  
(lásd: 5. ábra): 

o Az összesített uniós tőkemegfelelési mutató mintegy 6 százalékponttal 
emelkedett. Ez a tőkeemelésekből (648 milliárd euró, vagyis 2008 óta 33%) és  
az (2008 óta 16%-kal) csökkent kockázati kitettségből következett. Az alacsonyabb 
kockázati kitettség az összes eszköz visszaesésére és a banki kitettségek átlagos 
kockázati súlyának csökkenésére volt visszavezethető. 

o Az összesített tőkeáttételi mutató mintegy 2 százalékponttal emelkedett, és 
jóval meghaladta a jövőbeli 3%-os minimális követelményt. Miközben az 
összesített adatok erőteljes javulást mutatnak, a helyzet az egyes bankoknál 
eltérő lehet a bank kockázatkezelésének megfelelőségétől és a birtokában lévő 
tőke minőségétől függően. 

o A tőkekövetelményekről szóló rendelet57 új szabályai és a felügyeleti szervek 
fokozottabb ellenőrzései eredményeként javult a tőke minősége, például annak 
révén, hogy nőtt a részvénytőke aránya. 

                                                      
57 A 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelet a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra 

vonatkozó prudenciális követelményekről 
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5. ábra. A tőkemegfelelési és tőkeáttételi mutató változásai az Unióban 
(2008–2018) 

 
Megjegyzés: A tőkeáttételi mutatót az alapvető tőke összes eszközhöz viszonyított aránya alapján 
számolják ki. Közvetett mutatóként szolgál az Unióban most bevezetett szabályozási tőkeáttételi 
mutatóra. 

Forrás: Az EKB CBD2 adatállománya. 

49 Bár az Unióban már számos Bázel III. követelményt elfogadtak, a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottság által 2017-ben bevezetett reformok némelyike még 
végrehajtásra vár az Unióban. Az EBH becslései szerint a még bevezetendő elemek 
előnyei felülmúlják a szerény, átmeneti jellegű és idővel csökkenő költségeket. 
A reform célja a jövőbeli gazdasági visszaesések súlyosságának mérséklése annak 
révén, hogy a jövőbeli bankválságok valószínűsége és intenzitása csökkenjen. 
Mindazonáltal az uniós bankoknak a Bázel III. teljes körű végrehajtásához 
124,8 milliárd euróra kellene emelniük a tőkét (vagy az eredménytartalékot)58. 

                                                      
58 https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-

provides-assessment-its-effect-eu-economy. 
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https://eba.europa.eu/eba-updates-estimates-impact-implementation-basel-iii-and-provides-assessment-its-effect-eu-economy
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50 A likviditáskezelést illetően a likviditásfedezeti ráta (LCR) bevezetése javította  
a bankok rövid távú likviditását, míg ezt követően a nettó stabil forrásellátottsági 
rátára vonatkozó szabályok bevezetése hozzájárult ahhoz, hogy csökkenjen a rövid 
lejáratú nagybani finanszírozástól való függőség az euróövezetben. Emellett az 
eurórendszer likviditási injekcióinak jelentős bővülése elősegítette a banki likviditási 
tartalék alacsony finanszírozási költségek melletti felhalmozását. Ugyanakkor ezek  
az injekcióik azt is eredményezték, hogy egyes bankok a központi bank által 
finanszírozott likviditástól függenek. Ez a függő helyzet kockázatot jelenthet  
a bankoknak a monetáris politika megváltozása esetén59. 

51 Az EBH60 és az EKB61 európai bankokra vonatkozó 2018-as stressztesztjeinek 
eredményei még hátrányos makrogazdasági környezetben is magasabb tőkepuffert 
mutattak, pedig a tesztek során a 2016-os stresszteszt forgatókönyvénél még 
negatívabbat alkalmaztak. A Számvevőszék egy 2019-es ellenőrzési jelentése mégis  
úgy értékelte, hogy a 2018-as stresszteszteknek nagyobb próbatételt kellett volna 
alkalmazniuk. Csakugyan: jelentős rendszerszintű kockázatok – valamint bizonyos 
országok és változók – esetében csak alacsony szintű stresszt alkalmaztak, vagy 
egyáltalán nem alkalmaztak stresszt62. 

52 Helyszíni vizsgálatai és a nagy bankok belső modelljeinek felülvizsgálata során az 
EKB néhány területen sokféle modellezési gyakorlatot talált, és hiányosságokat 
állapított meg a kockázatok meghatározásában és méretük kiszámításában (pl. nem 
vették figyelembe a releváns kockázati tényezőket vagy a nemteljesítési veszteség 
kiszámításának gyenge pontjait). Az EKB e felülvizsgálat során leszögezte, hogy az 
említett hiányosságok kezelésére kérte a bankokat nyomon követési és korrekciós 
intézkedések meghozatalára63. 

                                                      
59 Lásd: az IMF 18/226. sz. országjelentése. Az euróövezet politikái: A pénzügyi rendszer 

stabilitásának értékelése, 76. bekezdés. 

60 https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018. 

61 https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ 
ssm.pr190201~6114ab7593.en.html. 

62 https://www.eca.europa.eu/en/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388. 

63 „A belső modellek célzott felülvizsgálatának (TRIM) aktualizálása”, EKB, 2019. november 21. 

https://eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/NewsItem.aspx?nid=12388
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53 A jelenlegi szabályozási keret általában de facto kockázatmentesnek tekinti  
az állampapír-kitettséget, és sem a diverzifikálást nem követeli meg, sem kitettségi 
határértékeket nem ír elő (bár a stressztesztekbe belefoglalták az állampapír-
kockázatot)64. Ugyanakkor – bár ez a gyakorlat összhangban van a nemzetközi bázeli 
keretrendszerrel – széles körű konszenzus alakult ki arról, hogy általában az 
állampapír-kitettség – és különösen a hazai állampapír-kitettség koncentrálódása – 
kockázatokat hordoz a bankunió bankjai számára, és a rendszerszintű kockázat egyik 
alapvető forrása65. 2017-ben a nagy globális bankok átlagos állampapír-kitettsége  
az összes eszközük 19,4%-a volt, a kisebb és közepes méretű bankoknál pedig 28,1%-ot 
is elért ez az arány. Az Unióban a bankok 4,15 billió euró állampapír-kitettséggel 
rendelkeztek (2019. június), erős hangsúllyal a hazai kitettségeken. 2018-ban a 
Bizottság javaslatot tett egy az államkötvény-fedezetű értékpapírokról szóló 
rendeletre, hogy segítsen a befektetőknek diverzifikálni az állampapír-kitettségeiket, 
ám azóta sem történt előrelépés abban, hogy felszámolják a bankok és az állam közötti 
visszacsatolási spirál ezen részét66. 

Nemteljesítő hitelek és a bankok nyereségessége 

54 A nemteljesítő hitelek összesített szintje a 2015 végén mért csúcsról, azaz az 
összes hitel és előleg 6,8%-áról 2019 végére 2,7%-ra esett vissza az Unióban67.  
Az elért jelentős haladás ellenére néhány tagállam még mindig a nemteljesítő hitelek 
viszonylag magas szintjével szembesül (lásd: 6. ábra). Az új nemteljesítő hitelek 
felhalmozódását is meg kell akadályozni68. A 9. nemzetközi pénzügyi beszámolási 
standard (IFRS 9) alapvető lépés a hitelezési veszteségek korábban történő felismerése 
felé; a standard a várható hitelezési veszteséget veszi alapul, szemben a korábbi 
megközelítéssel, amely a veszteségeket a bekövetkezésüket követően ismerte fel.  

  

                                                      
64 „Jelentés az állampapír-kitettség szabályozói kezeléséről”, ERKT, 2015. március, 12. o. 

65 Jelentés az állampapír-kitettség szabályozói kezeléséről”, ERKT, 2015. március, 7. és 58. o., 
valamint a „Pénzügyi stabilitási elemzés” 6. szövegmagyarázata, EKB, 2019. május. 

66 Magas szintű munkacsoport, „Megfontolások a bankunió további erősítéséről, beleértve  
a közös betétbiztosítási rendszert is”, 2019. június; Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, 
„Vitaanyag az állampapír-kitettség szabályozói kezeléséről”, 2017. december. 

67 Az EKB CBD2 adatállománya. 

68 EKB Bankfelügyelet, „Az egységes felügyeleti mechanizmus 2020-as felügyeleti prioritásai”, 
2019. október 7. 
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2018-ban az Egységes Felügyeleti Mechanizmus több mint 50, hitelkockázatra 
vonatkozó helyszíni vizsgálatot folytatott le, amelyek hiányosságokat mutattak ki  
a nemteljesítő hitelek azonosításában és a kapcsolódó szükséges értékvesztésekben69. 

6. ábra. A nemteljesítő hitelek mennyisége (milliárd euró), illetve aránya 
(százalékosan) tagállamonként, 2019. 4. negyedéve 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az EBH által a Covid19 uniós bankokra gyakorolt hatásáról készített 
előzetes elemzés alapján. Az EBA/REP/2020/17. sz. tematikus feljegyzés, 12. ábra. 

                                                      
69 EKB, „Helyszíni vizsgálatok 2018-ban: fő megállapítások”, 2019. augusztus 14. 
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55 Számos tényező, például a nemteljesítő hitelek csökkentésének költsége, a túlzott 
banki ellátottság, az intenzív verseny, a digitalizálás költségei, a tartósan alacsony 
kamatkörnyezet és a szabályozási költségek ahhoz vezettek, hogy a bankszektor 
nyereségessége viszonylag alacsony lett70. Az uniós és euróövezeti bankok összesített 
tőkearányos jövedelmezősége átlagosan 6% volt 2018 végén, ami a 8–10%-os standard 
tőkeköltség alatt van71. Ha az alacsony nyereségesség hosszan elhúzódik, az gátolhatja 
a bankokat abban, hogy a tartalékokból tőkepuffert tudjanak képezni, vagy tőkét 
emeljenek. Ez korlátozhatja a bankok kapacitásait a reálgazdaság hitelezésében, 
különösen válságot követően. 

A fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokra vonatkozó új 
válságkezelési keret 

56 Az összes bank szanálhatóságának megteremtése még folyamatban van  
az Unióban, ezzel a kérdéssel az Egységes Szanálási Mechanizmusra vonatkozó 
ellenőrzésünk is foglalkozott. Noha a bankok dolgoznak rajta, hogy szanálhatóak 
legyenek72, 

o a szanálási tervek még nem jutottak el a végleges szakaszba73; 
o a MREL-kapacitást még nem építették ki teljesen74 
o az ESZT éves munkaprogramja tervbe veszi, hogy 2020-ban azonosítani fogja  

a szanálhatóság lehetséges akadályait, azonban várhatóan több évig fog tartani, 
amíg minden érdemi akadályt kezelni fognak75; 

o az ESZT körvonalazta, hogy a bankoktól milyen intézkedéseket várnak el a 
potenciális akadályok azonosítása tekintetében76. 

                                                      
70 Andrea Enria (EKB) prezentációja a CIRSF éves nemzetközi konferenciáján, Lisszabon, 2019. 

július 4. 

71 „Kockázatértékelési kérdőív – Az eredmények összefoglalása”, EBH, 2018. 

72 Elke Könignek, az ESZT elnökének beszéde az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris 
Bizottsága előtt, 2019. december 3. 

73 A Számvevőszék 23/2017. sz. különjelentése, „Egységes Szanálási Testület: Megkezdődött  
a munka a bankunióval kapcsolatos, kihívásokkal teli feladatot illetően, de hosszú utat kell 
még bejárni”, 146. bekezdés. 

74 „Kvantitatív MREL-jelentés –2020”, EBH, 15. o. 

75 A Számvevőszék 23/2017. sz. különjelentésének 5. ábrája és az ESZT 2020. évi éves 
jelentése, 15. o. 

76 „A bankokkal szembeni elvárások ”, Egységes Szanálási Testület, 2020 március. 
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57 Az EKB bankokra vonatkozó válságkezelésének ellenőrzése során hiányosságokat 
találtunk az EKB válságazonosítási eljárásaiban. Például nem rendelkeztek egyértelmű 
kritériumokkal és mutatókkal, és a bizonyítékok alapján nem reagáltak a bankok 
pénzügyi feltételeinek jelentős romlására77. Az EKB rámutat, hogy időközben több 
intézkedést tett a jelentés megállapításainak nyomán. A felügyeleti szervek és a 
szanálási hatóságok közötti megfelelő együttműködés fontos ahhoz, hogy a 
válságkezelés megfelelő módon működhessen78. Viszont míg a korai beavatkozási 
értesítés arra hivatott, hogy az ESZT fel tudjon készülni a szanálásra, addig egy bank 
még akkor is FOLTF-intézménynek nyilvánítható, ha nem történt korai beavatkozás, 
amint 2017-ben erre volt is példa79. Emellett a Bizottság átfedéseket is kimutatott  
a felügyeleti hatáskörök és a korai beavatkozási hatáskörök között80. 

58 Az EBH iránymutatásai szerint egy bank akkor FOLTF, ha megsérti a teljes SREP-
tőkekövetelményt és bármelyik felügyeleti követelményt. A gyakorlatban ez azonban 
nem mindig volt így. Mivel a FOLTF-értékelésnek az eset összes releváns körülményét 
figyelembe kell vennie, az EKB nem mindig követte a harmonizált EBH-
iránymutatásokat (például nem vette figyelembe a vállalatirányítási szabályok 
megsértését, mivel azokat nem vette bele az EBA iránymutatás végrehajtásáról szóló 
saját belső útmutatójába)81. 

59 A közérdekűségi kritérium alapján határozzák meg, hogy a szanálás arányos és 
szükséges-e, vagy pedig a bankot fel kell számolni. Az Unióban a szanálási hatóságok 
azonban néha eltérő módon végzik a közérdekűségi vizsgálatot, ami eltérő 
következtetésekhez és következményekhez vezethet. Például míg néhány nemzeti 
szanálási hatóság közérdekűnek tekintette még nagyon kis bankok szanálását is82, 

                                                      
77 A Számvevőszék 2/2018. sz. különjelentése: „Az EKB banki válságkezelésének működési 

hatékonysága”, 125.o. 

78 A Számvevőszék 2/2018. sz. különjelentése, 34. bekezdés. 

79 Az Európai Számvevőszék 2/2018. sz. különjelentése, 34. bekezdés. 

80 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az 1024/2013/EU rendelet 
szerint létrehozott egységes felügyeleti mechanizmusról (COM(2017) 591 final), 17. o. 

81 Az Európai Számvevőszék 2/2018. sz. különjelentése, 108. bekezdés. 

82 Pl. a Banco Internacional do Funchal S.A Portugáliában, a Panellinia Bank S.A. és a 
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. Görögországban: 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds; az Andelskassen J.A.K. Slagelse Dániában (2016),  
a Banco Internacional do Funchal S.A Portugáliában (2015), a Panellinia Bank S.A. és a 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
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addig az ESZT 2017-ben úgy döntött, hogy a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. és 
Veneto Banca S.p.A. szanálása még nagyobb méretük ellenére sem szolgálja a 
közérdeket, mivel nem valószínű, hogy ezen intézmények csődje jelentős hátrányos 
következményekkel járna a pénzügyi stabilitás tekintetében83. Ezzel az értékeléssel 
szemben a Bizottság úgy határozott, hogy az állami támogatás összeegyeztethető  
a belső piaccal, mivel orvosolni kellett a tagállam gazdaságában bekövetkezett súlyos 
zavart84. 

60 Az értékelést tovább bonyolítja a bankokra vonatkozó nemzeti 
fizetésképtelenségi jogszabályok fragmentáltsága. Ezek tagállamonként eltérőek, még 
akkor is, ha létezik minimális szintű harmonizáció85. A bankunió tagállamai is 
alkalmaztak szanálási eszközöket és különleges nemzeti felszámolási jogszabályokat az 
előírt, felszámoló vagy vagyonfelügyelő vezetésével folyó nemzeti fizetésképtelenségi 
eljárások helyett86, és ezzel ténylegesen egy szanálási keretet hoztak létre nemzeti 
fizetésképtelenségi eljárásaik részeként. Mivel a közérdekűség vizsgálata és a hitelezői 
kompenzáció elve lehetséges megsértésének értékelése végett a szanálás lehetőségét 
össze kell vetni a nemzeti fizetésképtelenségi eljáráséval87, ez a széttagoltság számos 
problémát vet fel a bankok szanálása szempontjából, és egyenlőtlen elbánást 
eredményezhet a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankok és  
a hitelezőik között88. 

                                                      
Cooperative Bank of Peloponnese Coop Ltd. Görögországban (2015): 
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-
resolution-cases-and-use-of-dgs-funds. 

83 „Határozat a Veneto Banca S.p.A. tekintetében a szanálási feltételek értékeléséről”, 
SRB/EES/2017/11, 11. o., 2017. június 23.; és „Határozat a Banca Popolare di Vicenza S.p.A. 
tekintetében a szanálási feltételek értékeléséről”, SRB/EES/2017/12, 11. o., 2017. június 23. 

84 Az Európai Bizottság állami támogatásról hozott határozata, SA.45664 (2017/N), 2017. 
június 25., 49. bekezdés. 

85 A 2001. április 4-i 2001/24/EK irányelv a hitelintézetek reorganizációjáról és 
felszámolásáról. 

86 A 2014/59/EU irányelv 2. cikkének (47) bekezdése 

87 A 2014/59/EU irányelv 73. cikke. 

88 Elke König beszéde az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága előtt, 2020. 
május 5., https://srb.europa.eu/en/node/978. 

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/recovery-and-resolution/notifications-on-resolution-cases-and-use-of-dgs-funds
https://srb.europa.eu/en/node/978
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61 2019 végéig a szanálás részeként csak egyszer alkalmazták a bankunióban  
a leírást és az átalakítást, a Banco Popular Español szanálásakor. A szanálás sikeresen 
védte meg az állami forrásokat és így az adófizetők pénzét. Másrészről a tagállamok 
még mindig felhasználnak állami forrásokat arra, hogy a rendkívüli rendszerszintű 
válsághelyzeteken kívül is közpénzből megmentsék vagy támogassák a bankokat: 

o Közpénzből való megmentés a nemzeti fizetésképtelenségi eljárások részeként – 
a tagállamok állami forrásokat használnak fel a nemzeti fizetésképtelenségi 
eljárások támogatására. 

o Közpénzből való megmentés a feltőkésítésen keresztül – a tagállamok 
elővigyázatossági feltőkésítést89 és olyan feltőkésítést alkalmaznak, amely nem 
minősül állami támogatásnak (mivel piaci feltételeken alapul), olyan bankok 
támogatására, amelyek nem teljesítik a tőkekövetelményeiket. 

o Támogatás állami garanciákon keresztül – ezzel a nemteljesítő hitelek eladását 
támogatják, ami nem minősül állami támogatásnak, mivel piaci feltételeken 
alapul. 

A biztosítási és foglalkoztatói nyugdíjágazatra vonatkozó uniós szabályozási keret 

62 Az uniós szintű prudenciális keret fennállása ellenére néhány biztosítással 
kapcsolatos technikai szabály továbbra is eltér a tagállamok között. A Számvevőszék 
megállapította, hogy a felügyelet minősége és a felügyeleti szervek közötti 
együttműködés jelentős eltéréseket mutat. Az EIOPA ugyan jelentős erőfeszítéseket 
tett annak érdekében, hogy minden tagállamban előmozdítsa a következetes, 
mélyreható és átfogó felügyeletet90, a szabályozási arbitrázs mégis fennmaradt91,  
a felügyeleti konvergencia pedig továbbra is kihívást jelent. 

63 A tőkeszint meghaladta a szavatolótőke-szükségletre és a minimális 
tőkemegfelelési mutatóra megkövetelt minimumot Az összesített szint 2018 végén 
minden tagállam esetében a minimum felett volt, de továbbra is jelentős különbségek 
állnak fenn. Ezek részben az új követelmények, például a nemzeti számviteli 
szabályokra, az adózásra és a társadalombiztosítási jogra vonatkozó követelmények 
nem következetes alkalmazásából adódnak. 

                                                      
89 A 2014/49/EU irányelv 32. cikke (4d) bekezdésének iii. pontja. 

90 A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése, 96–97. bekezdés. 

91 A Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése, 3. háttérmagyarázat és 26–27. bekezdés. 
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64 Az uniós szabályok nem foglalkoznak a rendszerszintű jelentőségű biztosítók 
azonosításával, egyedi felügyeletével/szanálásával és helyreállításával. Ugyanígy nincs 
uniós szintű közös költségvetési védőháló a biztosítótársaságok szanálásának vagy 
felszámolásának finanszírozására92. A biztosítókat a nemzeti keretrendszerek alapján 
számolják fel, ahol a származás szerinti tagállam felügyeleti szerve viseli a kizárólagos 
felelősséget93. Az EIOPA94 és az ERKT95 is arra kérte a Bizottságot, hogy vezessen be 
minimális harmonizációt az Unióban működő biztosítókra és viszontbiztosítókra 
vonatkozó nemzeti helyreállítási és szanálási keretekre nézve. A Bizottság jelezte, hogy 
a Szolvencia II. keretrendszerének felülvizsgálatával együtt előkészületben van egy 
ilyen kezdeményezés. 

65 A folyamatban lévő szakpolitikai viták szerint további szabályokat kell kialakítani 
a koncentrált kockázatok, például az állampapír-kitettség koncentrációjának 
kezelésére és felügyeletére. Az uniós biztosítók nagyobb állampapír-kockázatnak 
vannak kitéve, mint a bankok96, különösen azokban a tagállamokban, ahol magasabb 
az általános adósságszint97. Az EIOPA figyelemmel kíséri az ilyen típusú kitettségeket  
a stabilitási jelentéseiben. 

66 Csak néhány tagállam rendelkezik biztosítási garanciarendszerrel, hogy megvédje 
a biztosításikötvény-tulajdonosokat a fizetésképtelen biztosítókkal szemben.  
Az EIOPA-ról szóló jelentésünkben megállapítottuk, hogy a fogyasztók védelme  
a biztosító jogi szerkezetétől függ98. A Bizottság az EIOPA-val együtt értékeli, hogy 
szükség van-e a nemzeti biztosítási garanciarendszerek európai keretére. 

                                                      
92 „Vélemény az Európai Unió intézményei részére a tagállamokban a (viszont)biztosítókra 

vonatkozó helyreállítási és szanálási keretek harmonizálásáról”, EIOPA, 2017. július 5., 
14. o.; és „Az Unió biztosítási ágazatának helyreállítása és szanálása: makroprudenciális 
perspektíva”, ERKT, 2017. augusztus, 4. és 7. o. 

93 A 2009. november 25-i Szolvencia II. irányelv, 267–296. cikk. 

94 https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-
resolution-frameworks-reinsurers. 

95 https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_ 
recoveryandresolution.en.pdf. 

96 „Pénzügyi stabilitási elemzés”, EKB, 2019. május, 100. o. 

97 „Jelentés a befektetői magatartásról”, EIOPA, 2017. november 16., 13. o. 

98 Az Európai Számvevőszék 29/2018. sz. különjelentése, 29. bekezdés. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.eiopa.europa.eu/content/institutions-eu-harmonisation-recovery-and-resolution-frameworks-reinsurers
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.reports170817_recoveryandresolution.en.pdf
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67 A Szolvencia II. irányelv felülvizsgálatáról folyó bizottsági konzultációs eljárással 
összefüggésben az EIOPA-nak és az ERKT-nak is az a véleménye, hogy az uniós 
jogrendszerből hiányzik egy olyan makroprudenciális politika, amely a biztosítási 
szektorban a rendszerszintű kockázatok kialakulását megelőzendő az események 
láncolatának különböző pontjain be tudna avatkozni99. Hasonló véleményt nyilvánított 
az FSB és a Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége (IAIS) is100. 

68 A foglalkoztatói nyugdíjak tekintetében több tagállam 2020. június 1-jéig még 
nem fejezte be az új IORP II. irányelv átültetését a nemzeti jogrendszerébe101. 

69 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató, akár járulékalapú, akár hibrid 
intézmények eszközei az ilyen intézmények befektetéseinek mintegy 80%-át tették ki 
2014 végén102. A hozamok alacsony volta részben magyarázatot ad arra, hogy 2018 
végén a foglalkoztatói nyugdíjak szavatolótőke-megfelelési helyzete miért volt 
összességében instabil és a szabályozási küszöbhöz közeli szinten103. Az EIOPA 2017-
es stressztesztje azt is kimutatta, hogy a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató 
intézmények átlagosan nem rendelkeztek elégséges eszközzel ahhoz, hogy eleget 
tegyenek nyugdíjfizetési kötelezettségeiknek, az átlagosan alultőkésített 
nyugdíjrendszerek104 pedig jelentős negatív hatással lehetnek a nyugdíjban részesülők 
számára105.  

                                                      
99 Az EIOPA konzultációs anyaga a Szolvencia II. irányelv 2020-as felülvizsgálatáról, az ERKT 

dokumentuma a biztosításra vonatkozó makroprudenciális rendelkezésekről, 
intézkedésekről és eszközökről, 2018; az EIOPA válasza a Szolvencia II. irányelv 2020-as 
felülvizsgálatáról szóló konzultációs anyagra, 2020. 

100 Az FSB nyilatkozata a következő témában: „Az IAIS biztosítási szektorban felmerülő 
rendszerszintű kockázatok értékelésére vonatkozó holisztikus keretének véglegesítése”, 
2019. november 14. 

101 https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-
transposition-status_en. 

102 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények 2015-ös stressztesztjelentésének 
1. melléklete, EIOPA, 2015. 

103 „Pénzügyi stabilitási jelentés”, EIOPA, 2019. június, 38. o. 

104 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények 2017-es stressztesztjelentése, EIOPA, 
2017. december 13., 243. és 235. bekezdés. 

105 Az európai szemeszter tematikus tájékoztatója a nyugdíjak megfelelőségéről és 
fenntarthatóságáról, Európai Bizottság, 2016, 9. o. 

https://www.eiopa.europa.eu/content/consultation-paper-opinion-2020-review-solvency-ii
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://remote.eca.europa.eu/dana/home/index.cgi
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
https://ec.europa.eu/info/publications/occupational-retirement-provisions-directive-transposition-status_en
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Igaz, az EIOPA 2019-es stressztesztje javuló fedezeti mutatókat figyelt meg, ám  
a tesztelt stressz-forgatókönyvben továbbra is hátrányos hatásokkal számolt a tagokra 
és a kedvezményezettekre, illetve a támogató vállalkozásokra nézve106. 

Tőkepiacok, piaci infrastruktúrák és a tőkepiaci unió (CMU) 

70 Mivel az Unióban a tőkepiacok (pl. az USA-hoz képest) alulfejlettek, az Unió célja 
az, hogy a banki finanszírozáshoz képest növelje a tőkepiaci finanszírozás arányát 
annak érdekében, hogy csökkentse a vállalkozások tőkeszerzési költségeit, és  
a határokon átnyúló befektetések és a diverzifikálás elősegítésén keresztül 
mérsékelje a befelé fordulás kockázatát. Ennek révén nőhet a válsággal szembeni 
ellenálló képesség, felgyorsulhat a fellendülés és növekedés. A tőkepiaci integráció 
elmélyítése és a bankrendszerek integrációjának fokozása együttesen hozzájárulhat a 
határokon átnyúló tőkeáramlások fenntartásához és a jelentős aszimmetrikus 
makrogazdasági sokkok sújtotta tagállamok beruházási szintjének megőrzéséhez. 

71 Az ERKT a stratégiájában nem banki közvetítőkre vonatkozó uniós 
makroprudenciális politikát jelölte meg az egyik fő prioritásaként107. Létezik egy nem 
banki pénzügyi közvetítéssel foglalkozó szakértői csoport is, amely figyeli  
a kockázatokat ezekben a szektorokban. Jelenleg nem létezik olyan keret, amely 
harmonizált módon foglalkozna az ebben a szektorban azonosított rendszerszintű 
kockázatokkal. Az ebben az ágazatban jelentkező rendszerszintű kockázatok nyomon 
követésére szolgáló keretrendszer fokozatosan fejlődik, például az ERKT ajánlást 
intézett az ESMA-hoz, hogy dolgozzon ki iránymutatást a makroprudenciális 
tőkeáttételi határértékekről108. Az ERKT rámutatott az adatok terén megmaradt 
hiányosságokra, amelyek akadályozzák az átfogóbb kockázatértékelést a nem banki 
közvetítői szektor bizonyos részeiben (pl. nincs elég adat a nem banki tőkeáttételről 
és a bankok és más pénzügyi közvetítők közötti összefonódásokról)109. 

72 Bár az alternatívbefektetésialap-kezelőknek kockázatkezelési szabályzatokat kell 
életbe léptetniük, továbbá kötelező rájuk nézve a stressztesztelés és a beszámolás,  
az irányelv nem korlátozza a tőkeáttételt az alternatív befektetési alapok esetében. 
A 2019-es felülvizsgálati jelentés azt állapította meg, hogy az ABAK-irányelv 

                                                      
106 „A foglalkoztatói nyugdíjakra vonatkozó 2019. évi stresszteszt”, EIOPA, 2019. 

107 „Makroprudenciális politika a bankszektoron túl: az ERKT stratégiai dokumentuma”, ERKT, 
2016. 

108 „Ajánlás a befektetési alapok likviditási és tőkeáttételi kockázatairól”, ERKT, 2018. 

109 „A banktól különböző pénzügyi intézmények megfigyelése”, ERKT, 2019. 
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rendelkezéseinek többsége hatékonyan és eredményesen érte el a kitűzött 
célokat110. A tőkeáttétellel kapcsolatban azonban a válság után időszakban is 
felmerültek felügyeleti aggályok, például a hitellel fedezett kötelezvények 
tekintetében111. 

73 2018-ban az ERKT azon a véleményen volt, hogy a nyílt végű befektetési alapok 
eszközeinek likviditása és a visszaváltási profiljuk közötti eltérések piaci stresszhatás 
esetén a visszaváltási kérelmek teljesítése érdekében kényszerértékesítést 
eredményezhetnek, ami hátrányosan érinthet más olyan pénzügyi piaci szereplőket, 
akik ugyanazon eszközök vagy kapcsolódó kockázatoknak kitett eszközök tulajdonosai. 
A tőkeáttétel felerősítheti a negatív piaci mozgások hatását. Az ERKT azt ajánlotta, 
hogy az ESMA és a Bizottság e kockázatok kezelése érdekében léptessen életbe 
makroprudenciális politikai eszközöket112 Például a tőkeáttételből eredő kockázat 
kezelésére létre lehetne hozni egy harmonizált beszámolási keretet az átruházható 
értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások számára, és jobban ki 
lehetne használni a jelenleg rendelkezésre álló lehetőségeket az alternatív befektetési 
alapokra vonatkozó tőkeáttételi határértékek rögzítésére. 

74 A tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv, amelyet a Bizottság 2015-ben fogadott 
el és a 2017-es félidős felülvizsgálat113 során kibővített, több mint 71 intézkedést vázol 
fel (33 intézkedés a tőkepiaci unióról szóló cselekvési tervből, 38 intézkedés pedig  
a félidős felülvizsgálatból származik). Minden intézkedéshez irányadó határidőt 
rendeltek. A félidős felülvizsgálatban kilenc kiemelt intézkedést is bevezettek. 

75 2019-ben a Bizottság arról számolt be, hogy a tőkepiaci unióról szóló cselekvési 
tervében szereplő intézkedések többségét végrehajtotta, de további cselekvésre van 
szükség, különösen a zöld és digitális átálláshoz és a brexithez kapcsolódó új 

                                                      
110 Jelentés az alternatívbefektetésialap-kezelői irányelv működéséről, Európai Bizottság, 2019. 

111 https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-
fund-industry-clos. 

112 „Ajánlás a befektetési alapok likviditási és tőkeáttételi kockázatairól”, ERKT/2017/6, 2017. 
december 7. 
Az ESMA konzultációt kezdeményezett az alternatív befektetési alapok ágazatában 
felmerülő tőkeáttételi kockázatok kezelésére vonatkozó iránymutatás-tervezetéről. 
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34–39-
967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf. 

113 Közlemény a tőkepiaci unióról szóló cselekvési terv félidős felülvizsgálatáról  
(COM(2017) 292 final), 2017. június 8. 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-publishes-study-exposure-eu-fund-industry-clos
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-39-967_consultation_paper_on_guidelines_on_art_25_aifmd.pdf
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prioritások miatt114. A tőkepiaci unió azonban még további uniós szintű 
intézkedésekkel sem valósítható meg, ha ezeket nem egészítik ki a tőkepiacok 
elmélyítésére irányuló nagy horderejű és ambiciózus nemzeti reformok115. 

76 A Számvevőszék jelenleg külön ellenőrzést folytat a tőkepiaci unióra irányuló 
cselekvési terv végrehajtásáról. 

  

                                                      
114 „Tőkepiaci unió: az erős gazdasági és monetáris uniót szolgáló egységes tőkepiac 

megteremtése terén elért eredmények”, COM(2019) 136 final, 2019. március 15., 3–4. o. 

115 „Tőkepiaci unió Európának”, IMF, SDN/19/07, 2019. szeptember. 
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Az Unió válasza az államadósság-
válságra  

Áttekintés 

77 A pénzügyi rendszer hiányosságain túl, amelyek globális szinten is nagyrészt 
megegyeztek, több olyan, az Unióra jellemző kihívás is felmerült, amely az Unió 
pénzügyi válságát államadósság-válsággá változtatták át (lásd: 13–17. bekezdés). 
Különböző intézkedések születtek a válság kezelésére, mind fiskális szinten, mind pedig 
a bankrendszer szintjén (lásd: 7. ábra): 

o Intézményi válaszok: az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus (EFSM);  
az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz (EFSF), az Európai Stabilitási Mechanizmus 
(ESM) és az Európai Költségvetési Tanács (EKT). 

o Szakpolitikai válaszok: A Stabilitási és Növekedési Paktumot (SGP) megreformáló 
hatos csomag és kettes csomag, az európai szemeszter megszervezése,  
a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás (MIP) és a nemzeti 
költségvetési keretre vonatkozó minimumkövetelmények bevezetése,  
a költségvetési paktum, valamint az EKB végleges értékpapír-adásvételi műveletei 
(OMT). 
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7. ábra. Az Unió válasza az államadósság‐válságra 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 
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79 Az EFSF egy 2010‐ben létrehozott ideiglenes válságrendezési mechanizmus volt. 
Céljául azt tűzte ki, hogy védelmezze a pénzügyi stabilitást az euróövezet tagállamainak 
nyújtott pénzügyi támogatásokon keresztül, elsősorban hitelek formájában. 2012‐ben 
az ESM váltotta fel, és már nem nyújthat további pénzügyi támogatást. Azonban még 
mindig: 

o fogadhatja a kedvezményezett országok hiteltörlesztéseit; 

o kamat‐ és tőkekifizetéseket bonyolíthat le az ESFS‐kötvények tulajdonosai felé; 

o megújíthatja a kinnlevő kötvényeket. 

80 Az ESM állandó kormányközi szervezetként 2012‐ben jött létre az euróövezet 
tagállamai közötti szerződéssel117. Az ESM feladata, hogy pénzügyi támogatást 
nyújtson az euróövezet súlyos finanszírozási zavarokkal küzdő vagy ilyen zavarok által 
fenyegetett országainak. Ezt a támogatást csak akkor adják meg, ha bizonyított, hogy  
a támogatás az ESM‐tagok vagy az egész euróövezet pénzügyi stabilitásának 
biztosítása érdekében szükséges. Az ESM pénzügyi támogatást nyújt azoknak  
az euróövezetbeli tagállamoknak, amelyek súlyos finanszírozási problémákkal 
küzdenek vagy amelyeket ilyenek fenyegetnek, a kiválasztott pénzügyi eszköznek 
megfelelő,  
a Bizottsággal és a kedvezményezettel megvitatott szigorú gazdasági feltételek mellett. 
Bizonyos körülmények között az ESM közvetlenül is feltőkésíthet olyan pénzügyi 
intézményeket, amelyek rendszerszintű jelentőséggel bírnak az euróövezetben. 
A Bizottság és az ESM rendszeren értékeli a pénzügyi támogatási programokból 
kilépett kedvezményezett tagállamok törlesztési kockázatait. A Számvevőszék 
ellenőrzést indított, amelynek keretében értékelni kívánja a Bizottság által a programot 
követően ellátott felügyelet hatékonyságát. 

81 A Bizottság 2015‐ben hozta létre az EKT118‐t. Az EKT célja a jelenlegi 
gazdaságirányítási keret megerősítése azáltal, hogy évente értékeli az uniós 
költségvetési keret végrehajtását, valamint az aktuális költségvetési irányvonal 
megfelelő voltát euróövezeti és nemzeti szinten. 

                                                       
117 Az Európai Stabilitási Mechanizmust létrehozó szerződés, 2012. február 2. 

118 A Bizottság 2015. október 21‐i (EU) 2015/1937 határozata a független tanácsadó Európai 
Költségvetési Tanács létrehozásáról; a Bizottság 2016. február 12‐i (EU) 2016/221 
határozata a független tanácsadó Európai Költségvetési Tanács létrehozásáról szóló (EU) 
2015/1937 határozat módosításáról. 
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Eredmények és fő kihívások 

82 2008 óta több, pénzügyi nehézséggel küzdő tagállam részesült hitelben az 
Uniótól (Magyarország, Lettország és Románia a fizetésimérleg‐támogatási 
mechanizmusból, Írország és Portugália az EFSM‐ből), valamint a kormányközi 
mentőalapokból (Görögország a görög hitelkeretből, Görögország, Írország és 
Portugália az EFSF‐ből, Ciprus, Görögország és Spanyolország az ESM‐ből): 

o A makroszintű pénzügyi támogatásról szóló jelentésünkben119 arról számoltunk 
be, hogy a Bizottság nem volt felkészülve a makroszintű pénzügyi támogatási 
programok kezelésére, és egy intézményi szintű keret elfogadását javasoltuk, 
amely lehetővé tenné a humán és technikai erőforrások gyors mozgósítását és a 
makrogazdasági feltételrendszer következetességének horizontális ellenőrzését. 

o Az utóbbi jelentésben, valamint a válságkezelésről szóló második 
jelentésünkben120 javasoltuk azt is, hogy a Bizottság az előkészületei során javítsa 
a támogatási programok megtervezésének általános eljárásait, és tisztázza a 
programfeltételek szerepét. Hangsúlyoztuk a Bizottság és a többi érintett 
nemzetközi érdekelt fél, például az EKB és az IMF közötti szilárd együttműködési 
megállapodások fontosságát is. Ezen áttekintés során megállapítottuk, hogy e 
tekintetben voltak fejlemények a Bizottság, az EKB, az ESM és az európai 
felügyeleti hatóságok között. 

83 A nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós követelményekről szóló 
jelentésünkben121 megállapítottuk, hogy az EKT felépítése és megbízatása a 
függetlenség szempontjából javítható még, és hogy a Bizottság megfelelő indoklás 
nélkül figyelmen kívül tudja hagyni az EKT javaslatait és ajánlásait. 

                                                       
119 A Számvevőszék 18/2015. sz. különjelentése: „A nehéz helyzetben lévő országoknak 

nyújtott pénzügyi támogatás”. 

120 A Számvevőszék 17/2017. sz. különjelentése: „Az Európai Bizottság beavatkozása a görög 
pénzügyi válságba”. 

121 A Számvevőszék 22/2019. sz. különjelentése: „A nemzeti költségvetési keretekkel 
kapcsolatos uniós előírásokat tovább kell erősíteni és javítani kell alkalmazásuk nyomon 
követését”. 
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A gazdasági kormányzás javítására irányuló szakpolitikai 
válaszok 

Fontosabb fejlemények 

84 A Stabilitási és Növekedési Paktum egy 1997 óta érvényben lévő 
szabálykészlet122, amelynek célja az uniós tagállamok rendezett államháztartásának 
biztosítása és a fiskális politikájuk koordinálása azáltal, hogy meghatározza az országok 
költségvetési hiányára és államadósságára vonatkozó határértékeket, az úgynevezett 
„maastrichti kritériumokat”. 

o A Paktum két részből áll. Ezek: 

— a prevenciós ág, amely a paraméterek és a költségvetési célértékek 
meghatározásával azt hivatott biztosítani, hogy az uniós tagállamok fiskális 
politikája megalapozott és összehangolt legyen; 

— a korrekciós ág a Maastrichti Szerződésben bevezetett túlzottdeficit-
eljárást123 jelenti, amelynek célja, hogy a tagállamok megfelelő szakpolitikai 
válaszlépéseket fogadjanak el a túlzott költségvetési hiány kiigazítására. 
Szigorúbb költségvetési célértékeket alkalmaz azokra a tagállamokra, 
amelyek túllépik a Stabilitási és Növekedési Paktumban meghatározott 
költségvetési hiányt vagy adósságplafont (a GDP 3%-a, illetve 60%-a).  
A túlzottdeficit-eljárás bevezetése óta 25 tagállamban indítottak ilyet124, 
szankciókat azonban még nem szabtak ki. Mindegyik túlzottdeficit-eljárást 
lezárták, kivéve Romániát, ahol 2020-ban még folyt az eljárás. 

                                                      
122 Az amszterdami Európai Tanács 1997. június 17-i állásfoglalása a Stabilitási és Növekedési 

Paktumról. 

123 Az EUMSZ 126. cikke. 

124 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-
coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-
growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-
overview_en. 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview_en
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o A 2011-es hatos csomag125 és a 2013-as kettes csomag126 több ponton 
módosította a Stabilitási és Növekedési Paktumnak mind a prevenciós, mind  
a korrekciós ágát. Ezek a szabályok: 

— kiadási referenciaértéket vezettek be a tagállamok kiadásainak a bevételi 
intézkedések nélküli éves növekedésére nézve; 

— létrehozták az európai szemesztert, hogy koordinálják és felügyeljék a fiskális 
és gazdasági politikákat az Unióban, és javítsák a tagállamoknak nyújtott 
szakpolitikai tanácsadás időzítését; 

— lehetővé tették, hogy a túlzottdeficit-eljárást kizárólag annak alapján is 
megindíthassák, hogy a túlzott adósság elégtelen mértékben csökken  
a referenciaérték (a GDP 60%-a) felé; 

— folytatták a fokozatos pénzügyi szankciók bevezetését az adott tagállam 
GDP-jének 0,5%-áig; 

— bevezették a közös költségvetési ütemtervet és az euróövezet tagállamai 
esetében a túlzott hiány kiigazítását; 

— új szabályokat vezettek be az euróövezet tagállamainak program alatti és 
programot követő fokozottabb felügyeletére. 

85 A hatos csomag keretében megerősített uniós fiskális kormányzási keret néhány 
fennmaradó hiányosságának kezelése érdekében 2013-ban hatályba lépett a gazdasági 
és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló 
kormányközi szerződés, amely költségvetési paktumként is ismert. Fő eleme  
a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágához szorosan kapcsolódó nemzeti 
fiskális szabályok elfogadása, amelyek bevezetik elsősorban a költségvetési egyensúlyi 
szabályt és a nemzeti szintű korrekciós mechanizmust, amely e szabály megsértése 
esetén automatikusan aktiválódik. 

86 Az európai szemeszter a tagállamok gazdaság- és költségvetés-politikai 
koordinációjának előzetes ciklusa, amelyet a hatos csomaggal együtt vezettek be  
az uniós gazdasági kormányzás átfogóbb reformjának részeként. A Stabilitási és 
Növekedési Paktummal, a MIP-pel és az Unió növekedést és foglalkoztatást célzó 
politikájával összhangban értékeli a tagállamok fiskális és gazdaságpolitikáit, és 
                                                      
125 Az 1173/2011/EU, 1174/2011/EU, 1175/2011/EU, 1176/2011/EU, 1177/2011/EU rendelet 

és a 2011/85/EU irányelv. 

126 A 472/2013/EU rendelet és az 473/2013/EU rendelet. 
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ajánlásokat fogalmaz meg azokról. A makrogazdasági kiigazítási program alá vont 
tagállamok kivételével a tagállamok mind részt vesznek az európai szemeszterben, 
részletekbe menő párbeszédet folytatva a Bizottsággal nemzeti gazdaságpolitikájukról. 
A fő cél a fenntartható fiskális politika biztosítása, a makrogazdasági egyensúlyhiány 
nyomon követése és kiigazítása, valamint ajánlások megfogalmazása a növekedést és  
a munkahelyteremtést támogató strukturális politikákra. 

87 A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárást (MIP) a hatos 
csomag részeként vezették be. Célja az uniós tagállamok makrogazdasági 
egyensúlyhiányainak azonosítása, megelőzése, végső soron kezelése, amely hiányok 
nem csak a szóban forgó tagállam gazdasági stabilitására, hanem az euróövezet vagy  
az Unió egészére is hatással lehetnek. A Bizottság létrehozta az állományok és 
folyamatok fő és mellékmutatóinak eredménytábláját, és ezekhez határértékeket 
kapcsolt, amelyek segíthetnek jobban megérteni mind a helyzet rövid- és középtávú 
romlásait, mind a makrogazdasági egyensúlyhiányok felhalmozódását. Attól függően, 
hogy megsértették-e valamelyik határértéket, három lehetséges kimenetel van a 
tagállamok számára: 

o nincs makrogazdasági egyensúlyhiány, ha a makrogazdasági helyzet szilárd; 

o a makrogazdasági egyensúlyhiányt a prevenciós intézkedések ajánlásai követik; 

o a túlzott makrogazdasági egyensúlyhiánynak negatív következményei vannak 
más tagállamokra nézve, és a túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás 
(EIP) életbe lépéséhez vezethetnek, ami korrekciós intézkedések végrehajtását 
követeli meg. Amennyiben folyamatosan és ismétlődően nem fogadják meg  
a Tanács ajánlásait, az érintett euróövezeti tagállammal szemben szankciókat 
lehet foganatosítani. Az EIP elindítására eddig még soha nem került sor. 

88 Az EKB az államadósság-válságot követően is kulcsszerepet játszott az 
euróövezetben. A piacba vetett bizalom és a válságelhárítás egyik fontos fordulópontja 
Draghi EKB-elnök 2012-es nyilatkozata volt127, miszerint „az EKB készen áll arra, hogy 
bármilyen áron megőrizze az eurót”. A végleges értékpapír-adásvételi műveletek 
(OMT) programja keretében az EKB euróövezeti államkötvényeket vásárolhat a nyílt 
piacon a kiigazítási programokban (EFSF, ESM) részt vevő tagállamok esetében. 
A programot azzal a céllal vezették be, hogy megvédjék a monetáris politika megfelelő 
transzmisszióját és koherenciáját, az ügyleteket pedig egy speciális keretrendszerben 

                                                      
127 Mario Draghinak, az EKB elnökének beszéde a londoni globális befektetési konferencián, 

2012. július 26. 
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bonyolítják le128. Miután az EKB kinyilvánította, hogy bármilyen áron megőrizze  
az eurót, illetve az OMT-program elindítását követően az euró államkötvények 
árfolyam-különbözete stabilizálódott. 

Eredmények és fő kihívások 

89 A fiskális politika koordinálására vonatkozó ellenőrzéseink129 során 
megállapítottuk, hogy az uniós szintű gazdasági kormányzás egyre komplexebbé 
válik, a szabályoknak nehéz érvényt szerezni, és annak sikere előbb a Bizottság, majd 
a Tanács nagyfokú mérlegelésén és szakértői megítélésén múlik. Azt is 
megállapítottuk, hogy az összesítve alkalmazott rugalmassági rendelkezések adott 
esetben nem vezetnek el ahhoz az eredményhez, hogy kialakul a szükséges tőkepuffer, 
illetve a stabilitást és növekedést egyszerre megvalósító gazdaságpolitikai kombináció. 
Ráadásul bizonyos tagállamokban továbbra is magas az államadósság szintje. 

90 A MIP 2018-as ellenőrzése során megállapítottuk, hogy az eljárás kialakítása 
megfelelő módon, jó minőségű elemzések alapján történt. Rámutattunk azonban  
az eljárás (EIP) végrehajtási szempontjainak aktiválásával kapcsolatos kihívásokra, 
illetve az ilyen keret végrehajtása során felmerülő politikai megfontolásokra. Emellett  
a Bizottság által a riasztási mechanizmus keretében a tagállamok makrogazdasági 
egyensúlyhiányairól készített 2019-es jelentés130 tartós és újonnan kialakuló gazdasági 
egyensúlytalanságokat mutat ki olyan fontos területeken, mint a magán- és 
államadósság, a külfölddel szembeni befektetési pozíció, a lakásszektor és bizonyos 
tagállamok munkanélküliségi szintje. 

91 Az európai szemeszterről lefolytatott ellenőrzésünk megerősítette, hogy  
a folyamat során releváns országspecifikus ajánlások születtek a középtávú fiskális 
                                                      
128 Az EKB sajtóközleménye: „A végleges értékpapír-adásvételi műveletek technikai jellemzői”, 

2012. szeptember 6. 

129A Számvevőszék 10/2016. sz. különjelentése: „Tovább kell javítani a túlzott hiány esetén 
követendő eljáráson, annak eredményes végrehajtása érdekében”; a Számvevőszék 
03/2018. sz. különjelentése: „A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 
ellenőrzése”; a Számvevőszék 18/2018. sz. különjelentése: „Teljesül-e a Stabilitási és 
Növekedési Paktum prevenciós ágának fő célkitűzése?”; a Számvevőszék 22/2019. sz. 
különjelentése: „A nemzeti költségvetési keretekkel kapcsolatos uniós előírásokat tovább 
kell erősíteni és javítani kell alkalmazásuk nyomon követését 

130A Bizottság jelentése – A riasztási mechanizmus keretében készült 2019. évi jelentés (amely  
a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról szóló 1176/2011/EU 
rendelet 3. és 4. cikkével összhangban készült); COM(2018) 758 final 
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célok, a makrogazdasági egyensúlyhiányok és más szükséges strukturális reformok 
kezelésére. Ugyanakkor, bár az országspecifikus ajánlások több mint kétharmada 
esetében legalább „némi előrelépés” történt a végrehajtás terén, a tagállamok általi 
teljes körű végrehajtásuk alacsony mértéke azt mutatja, hogy további erőfeszítésekre 
van szükség a fontos és szükséges reformok végrehajtásának felgyorsítása érdekében. 
Ez elsődlegesen a tagállami szint felelőssége. 

92 Összességében ezek az ellenőrzések rávilágítanak a felmerülő kihívások közös 
pontjára, valamint arra, hogy az uniós szintű koordináció eredményességének 
növelése érdekében teljes körűen ki kell használni az uniós szinten rendelkezésre álló 
összes nyomon követési eljárást. 
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A Covid19-válság hatása és az Unió 
kezdeti szakpolitikai válaszlépései  
93 Az Unió gazdasági környezete nagymértékben megváltozott, amikor a Covid19-
világjárvány idén márciusban lecsapott Európára. A Covid19 súlyosan fenyegeti az 
Unió közegészségügyét, a bevezetett kijárási korlátozások pedig nagy gazdasági 
sokkhatást okoztak (a III. melléklet az első oszlopban a pénzügyi és államadósság-
válság költségeit mutatja be a 2008 és 2017 közötti időszak során, a második oszlopban 
pedig a Covid19-világjárványra adott válaszok kezdeti (részben becsült) költsége 
látható). 

94 A Covid19-járvánnyal kapcsolatos egészségügyi intézkedések és kijárási 
korlátozások zavart okoztak a termelésben, a szolgáltatásokban és a globális ellátási 
láncokban, és olyan kulcsfontosságú ágazatokat érintettek, mint az idegenforgalom, a 
közlekedés és a kereskedelem. A Bizottság előrejelzése szerint az Unió GDP-je 7,4%-kal 
(az euróövezeté 7,7%-kal) fog csökkeni idén, ami nagyobb visszaesés, mint a 2008 és 
2012 közötti pénzügyi és államadósság-válság idején; 2021-re 6%-os  
(az euróövezetben 6,3%-os) újraindulási növekedést prognosztizálnak131. 

Pénzügyi szektor 

A Covid19-válság kezdeti hatása 

95 A bankok a korábbi válságokhoz képest jobb tőkeellátottság és jobb 
likviditáskezelés mellett néztek szembe a Covid19-válsággal. A korlátozó intézkedések 
hatására jelentős bevételkiesés jelentkezett a vállalkozásoknál, továbbá nőtt  
a hitelek iránti kereslet, ahogy a vállalkozások nemteljesítésének kockázata is. 
Ráadásul a magasabb munkanélküliségi ráta (lásd: 8. ábra) a magánhitelek és 
jelzáloghitelek nemteljesítéséhez vezethet, ami érintheti az ingatlanárakat. 

                                                      
131 A 2020. tavaszi gazdasági előrejelzés: „Mély, nem egyenletes recesszió, bizonytalan 

fellendülés”, Európai Bizottság, 2020. május 6. 
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8. ábra. Munkanélküliségi ráta (a munkanélküliek száma a 15 és 74 év 
közötti teljes munkaerő százalékában, 2001–2021) 

 
Forrás: Eurostat és az Európai Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése. 

96 Következésképpen az elkövetkező néhány évben a bankok valószínűleg nagyobb 
nemteljesítő hitelállománynak lesznek kitéve, és veszteségeket fognak elszenvedni  
a szükséges adósságátstrukturálásból adódóan Előzetes becslések alapján – amelyek 
nem veszik figyelembe a szakpolitikai intézkedések hatását – az EBH arra számít, hogy 
a nemteljesítő hitelek átlagos fedezeti rátája hasonló szintet fog elérni, mint a 2008–
2012-es válságot követő szintek132. 

97 Fontos, hogy az adott mechanizmusok szükség esetén képesek legyenek betölteni 
szerepüket, különösen a Covid19 járvány által kiváltott válság összefüggésében. 
A bankok jelenlegi válság általi érintettsége nagyrészt a válság alakulásától és az  
azt követő újraindulástól, a bankok válság előtti rendelkezésre álló tőkéjétől,  
a leginkább sújtott ágazatokkal szembeni kitettségüktől és a reálgazdaságnak nyújtott 
állami támogatások szintjétől fog függeni. 

98 A világjárvány nagy volatilitást okozott a tőkepiacokon, és tovább laposította 
euró-swap görbét (a kamatok fedezeti ügyleteire swapügyleteket használnak, és  
a swap görbe jelezheti a kamatlábak várható alakulását), a pénzügyi eszközök piaci 

                                                      
132 „Az Unió bankszektora: első betekintés a Covid19 hatásaiba”, EBH, 2020. május 25. 
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értéke jelentős mértékben zuhant, a biztosítási és nyugdíjkötelezettségek piaci értéke 
pedig növekedésnek indult, ami negatívan érinti a biztosítási és nyugdíjszektort. 
A biztosítási szektorra vonatkozó közelmúltbeli stresszteszt-eredmények alapján133  
a biztosítók többsége a tesztelt stresszpiaci forgatókönyveknek megfelelő 
szolvenciaarányt mutatott. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények 
(IORP) néven ismert nyugdíjalapok 2019-ben kissé javították fedezeti mutatóikat 
(vagyis hogy a kötelezettségeket mennyiben fedezik az eszközök), de kárukra váltak  
a tartósan alacsony kamatlábak és alacsony hozamú környezet, ami befolyásolta 
befektetéseik jövedelmezőségét és a járulékalapú kötelezettségeik értékelését134. 

99 Az ERKT, az ESMA és az EIOPA intézkedéseket szorgalmazott a Covid19-hez 
kapcsolódó rendszerszintű sebezhetőségek kezelése érdekében135. Az ESMA konkrétan 
arról számolt be, hogy a Covid19-világjárvány által kiváltott nagy volatilitás és az ebből 
eredő értékmegállapítási problémák likviditási stresszhelyzetet teremtettek  
a befektetési alapok ágazatának néhány szegmensében. Hangot adott az ESMA annak 
is, hogy támogatja az ERKT ajánlását, miszerint a nemzeti illetékes hatóságok célzott 
felügyeleti fellépésére van szükség azoknál a befektetési alapoknál, amelyek jelentősen 
ki vannak téve a vállalati adósságoknak és az ingatlanpiacnak; rámutat annak 
fontosságára is, hogy a kevésbé likvid eszközöknek kitett befektetési alapoknak időben 
és eredményesen kell alkalmazniuk a likviditáskezelési eszközöket. Az EIOPA több 
kezdeményezést is tett136, például nyilatkozatot tett közzé az osztalékfizetésről és  
a változó javadalmazási politikákról a Covid19 összefüggésében, illetve felszólította  
a biztosítókat és a közvetítőket, hogy enyhítsék a világjárványnak a fogyasztókra 
gyakorolt hatását. A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményeket illetően az 
EIOPA kiemelte, hogy szem előtt kell tartaniuk a Covid19-járványnak a nyugdíjalapokra 
gyakorolt következményeit az üzletmenet folytonosságát illetően, különös tekintettel 
az ellátások kifizetésére és a beérkező járulékokra, a likviditásra és a finanszírozási 
szintre gyakorolt hatásokra, valamint annak lehetséges hosszú távú káros hatására, 
hogy az intézmények tagjai alkalmatlan pillanatban folyamodnak megtakarításaikhoz 
vagy váltanak befektetési opciót. 

                                                      
133 „A 2018. évi biztosítási stressztesztjelentés”, EIOPA, 6. o. 

134 A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények 2017-es stressztesztjelentése, 2017. 
december 13., 243. és 235. bekezdés; a 2019. évi stressztesztjelentés, 19/673, EIOPA, 2019. 
december 17., 15–48. o. 

135 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50–158-
2232_statement_esrb_recommendation.pdf. 

136 Az EIOPA által a Covid19 kapcsán tett intézkedések teljes listáját lásd: 
https://www.eiopa.europa.eu/browse/covid-19-measures. 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-158-2232_statement_esrb_recommendation.pdf
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A kezdeti uniós reagálás  

100 A nemzeti hatóságok gyors döntéseket hoztak az anticiklikus és más 
makroprudenciális tőkepufferek felszabadítása érdekében, ami növelte a bankok 
kapacitásait a reálgazdaságnak nyújtott hitelezés és a nem várt veszteségek 
elnyelése terén (lásd: IV. melléklet és V. melléklet). Az Unió és a nemzeti hatóságok 
más intézkedéseket is hoztak a bankok hitelezési kapacitásának növelésére is, többek 
között ideiglenesen lazították a tőke- és likviditási követelményeket, és kibővítették 
azokat az átmeneti rendelkezéseket is, amelyek célja az IFRS 9 szerinti megnövelt 
céltartalékképzés szabályozói tőkére gyakorolt hatásának mérséklése és az államilag 
garantált hitelek kedvezőbb szabályozói kezelése137. A felügyeleti szervek továbbra is 
felelősek a bankok hitelezési kockázatainak, az értékvesztés és a nemteljesítő hitelek 
szintjének, illetve mindezek hatásának nyomon követéséért. Ez elengedhetetlen ahhoz, 
hogy a fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokat korán 
azonosítani lehessen. 

101 Hogy a világjárvány által okozott válsághelyzet idején további 
veszteségelnyelési kapacitást biztosítson, az EKB felkérte a bankokat, hogy legalább 
2020 októberéig ne fizessenek osztalékot. 

102 Hogy egyensúlyt teremtsen egyrészt aközött, hogy minden banknak 
szanálhatónak kell lennie, másrészt a válsághelyzetben a szektornak adott könnyítések 
között, az ESZT azt a megközelítést alkalmazta, hogy a 2020-as szanálástervezési ciklus 
során elhalasztott bizonyos információ- vagy adatigényléseket vagy banki 
teljesítéseket, miközben fenntartotta a MREL-követelmények kiszámítását lehetővé 
tevő főbb szabványos jelentéseket. Az ESZT kijelentette, hogy az új határozatok életbe 
lépése előtt előremutató megközelítést alkalmaz a MREL-célokat nehezen teljesítő 
bankokat illetően. Bejelentette még az ESZT azt is, hogy a célokat nehezen teljesítő 
bankoknak ideiglenesen könnyítést ad azok MREL-követelményeire nézve138. 

                                                      
137 „Banki intézkedéscsomag az uniós háztartásoknak és vállalkozásoknak nyújtott hitelezés 

elősegítése érdekében”, Európai Bizottság, 2020. április 28. 

138 Az ESZT blogja, 2020. április 1., április 8. és június 17., valamint Sebastiano Laviolának,  
az ESZT igazgatótanácsi tagjának beszéde a pénzügyi intézmények 2020. június 2-i 
konferenciáján. 
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103 Április 28-án a Bizottság értelmező közleményt139 adott ki, amelyben a Bázeli 
Bankfelügyeleti Bizottsággal összhangban megerősítette a szabályok rugalmasságát, 
beleértve a hiteltörlesztésre nyújtott állami és magánmoratóriumok rugalmasságát140 
és a felügyeleti intézkedéseket is, amelyek megengedték a bankoknak a likviditási és 
tőketartalékok ideiglenes igénybevételét. 

104 A Bizottság a rendkívüli átmeneti intézkedések tekintetében javasolta a CRR 
módosítását is, többek között azt, hogy 2 évvel hosszabbítsák meg az IFRS 9 szerinti 
megnövelt céltartalékképzés szabályozói tőkére gyakorolt hatásának mérséklésére 
irányuló jelenlegi átmeneti szabályozást, és hogy egy évvel halasszák későbbre  
a tőkekövetelményekről szóló felülvizsgált rendelet (CRR II)141 tőkeáttételi mutatóra 
vonatozó új követelményeinek életbe lépését. 

105 Az európai felügyeleti hatóságok és az SSM különböző intézkedéseket hoznak, 
és koordinációs iránymutatásokat adnak ki a pénzügyi rendszer különböző szektoraiért 
felelős tagállami illetékes hatóságoknak. A Bizottság rámutatott, hogy az európai 
felügyeleti hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy ha a nemzeti illetékes 
hatóságok rugalmas megközelítést követnek a különböző tagállamokban, akkor  
az egységesen alkalmazandó, és nem teremthet tisztességtelen feltételeket a belső 
piacon142. 

                                                      
139 „Válasz a koronavírusra: A Bizottság banki intézkedéscsomagot fogad el az uniós 

háztartásoknak és vállalkozásoknak nyújtott hitelezés elősegítése érdekében”, Európai 
Bizottság, 2020. április 28. 

140 Az EBH iránymutatásai az állami és magánmoratóriumok kezeléséről a Covid19 ellen hozott 
intézkedések fényében, 2020. április 2. 

141 2019. május 20-i (EU) 2019/876 rendelet az 575/2013/EU rendeletnek a tőkeáttételi 
mutató, a nettó stabil forrásellátottsági ráta, a szavatolótőkére és a leírható, illetve 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó követelmények, a partnerkockázat, a piaci 
kockázat, a központi szerződő felekkel szembeni kitettségek, a kollektív befektetési 
formákkal szembeni kitettségek, a nagykockázat-vállalások és az adatszolgáltatási és 
nyilvánosságra hozatali követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint  
a 648/2012/EU rendelet módosításáról. 

142 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0169&rid=2. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0410&from=HU
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Fiskális és gazdaságpolitika 

A Covid19-válság kezdeti hatása 

106 A Covid19-válság súlyosan rontani fogja a költségvetési hiányt (lásd: 9. ábra) 
és az államadósságot (lásd: 10. ábra), mivel jelentős nyomás alá helyezi a kormányzati 
kiadásokat és bevételeket a tagállamokban. Konkrétan a kormányok intézkedéseket 
hoztak a rendszerszintű gazdasági szereplők megsegítése, a vállalkozások támogatása 
és általános társadalmi támogatás nyújtása érdekében. Emellett a vállalkozásoknak 
nyújtott, tagállami és uniós garanciákkal is fedezett hiteltámogatás középtávon 
növelheti a költségvetési kiadásokat. A válság ezért eltérő mértékben érintheti  
a tagállamokat, és elmélyítheti különbségeiket (a Bizottság szerint ezek az 
egyenlőtlenségek köszönnek vissza abban, hogy a recesszió néhány tagállamban meg 
fogja közelíteni a 10%-ot, szemben a 6–7,5%-os átlaggal)143. 

107 Az EKB eszközvásárlási programja biztosítja a monetáris politika megfelelő 
transzmisszióját. Annak megerősítése, hogy az ESM hitelkeretére minden tagállam 
jogosult, megnyugtató helyzetet teremt, amennyiben e nyomás részleges enyhítése 
céljából a tagállamok rendelkezésére áll a támogatás. 

                                                      
143 „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért”,  

COM(2020) 456 final, 2020. május 27., 3. o. 
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9. ábra. Hiány (-) és többlet (+), államháztartás (a GDP százalékában, 
2001–2021) 

 
Forrás: Eurostat és az Európai Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése. 

 

10. ábra. Bruttó adósság, államháztartás (a GDP százalékában,  
2001–2021) 

 
Forrás: Eurostat és az Európai Bizottság 2020. tavaszi gazdasági előrejelzése. 
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108 Az államkötvények átárazása – amire a válság alatti és utáni bizonytalanság 
miatt sor kerülhet – negatívan hathat a kitett bankokra, ronthatja nyereségességüket 
vagy akár az életképességüket is. Ez a kockázat azokban a tagállamokban a legnagyobb, 
ahol a legkevesebb a fiskális mozgástér. 

Kezdeti uniós válaszlépések  

109 Ezen új gazdasági realitások kezelése érdekében az Unió fiskális és gazdasági 
támogatást nyújtott a tagállamoknak különböző gazdasági és költségvetési eszközökön 
keresztül, hogy előmozdítsa a fellendülést és visszaállítsa a növekedést. 

110 Az elmúlt néhány hónapban az uniós szintű fiskális és gazdasági koordinációt és 
az európai szemesztert érintő legfontosabb fejlemények a következők voltak: 

o a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának aktiválása 
– ami megengedi a tagállamoknak, hogy eltérjenek a Stabilitási és Növekedési 
Paktum prevenciós ágának előírásaitól (vagyis hogy elérjék a középtávú 
költségvetési célt, illetve az afelé vezető korrekciós pályát) és lehetőséget ad  
a Bizottságnak arra, hogy javasolja azon határidő meghosszabbítását, ameddig  
a tagállamoknak a korrekciós ágon (vagyis túlzottdeficit-eljárásban) ki kell 
igazítaniuk a túlzott hiányt); 

o a nemzeti mentesítő záradékok aktiválása a tagállamok által – ami megengedi  
a tagállamoknak, hogy súlyos gazdasági visszaesés és más rendkívüli körülmények 
esetén felfüggesszék a nemzeti költségvetési keretben előírt korlátozásokat; 

o a 2020-as stabilitási és konvergenciaprogramokra vonatkozó új bizottsági 
iránymutatások – amelyek racionalizálják a stabilitási és konvergenciaprogramok 
formátumát és tartalmát a jelenlegi 2020-as ciklusban. 

111 Emellett az Unió új költségvetési eszközöket irányzott elő a tagállamok 
helyreállításának támogatására, valamint az Unió belső piacának és az euró 
stabilitásának védelmére. Ezek közé tartozik elsősorban a 750 milliárd euró értékű 
Európai Helyreállítási Eszköz, amelynek központi elemei az új uniós Helyreállítási és 
Rezilienciaépítési Eszköz és az összesen 540 milliárd euró értékű három biztonsági háló 
(lásd: IV. melléklet). 
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112 Az Unió egységes piacának védelme és az egyenlő versenyfeltételek 
biztosítása érdekében az Európai Bizottság több kezdeményezésre tett javaslatot144, 
ilyenek az egységes piaci érvényesítési munkacsoport, a Fizetőképesség-támogatási 
Eszköz, a migrációs és menekültügyi paktum, a Stratégiai Beruházási Eszköz és a 
gyógyszerstratégia. Emellett az Unió az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó 
új ideiglenes keret 2020. március 19-i elfogadásával145 és április 3-i kibővítésével146 
kiigazította az állami támogatási szabályokat (lásd: IV. melléklet). Több egyéb 
intézkedést is jóváhagytak és működésbe léptettek, amelyek elősegíthetik  
a helyreállítást: ilyen a szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő 
ideiglenes támogatást nyújtó európai eszköz (SURE) és az ESM-nek a pandémiás 
válsághelyzet kezelését célzó támogatása (PCS; lásd: IV. melléklet). 

113 Nemzeti szinten is számos fiskális és gazdasági intézkedést hoztak. Az eddig 
biztosított fiskális támogató intézkedések a becslések szerint a 27 tagú Unió GDP-jének 
több mint 3%-át teszik ki, a nehézségekkel szembesülő ágazatoknak és vállalatoknak 
likviditási támogatást nyújtó intézkedések pedig a 27 tagú Unió GDP-jének több mint 
16%-át147. Az Európára vonatkozó Fiscal Monitor szerint a legtöbb tagállam a GDP 
mintegy 1,6%-ával fogja növelni kiadásait, és a GDP további 1,4%-át kitevő 
adókönnyítést fog nyújtani a fiskális válaszlépések keretében. A Covid19-válságra 
válaszul hozott nemzeti intézkedéseket az V. melléklet mutatja be részletesen. 

                                                      
144 „Európa nagy pillanata: Helyreállítás és felkészülés – a jövő generációért”,  

COM(2020) 456 final, 2020. május 27., 11–15. o. 

145 A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából tett 
állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret, Európai Bizottság, 
C(2020) 1863 final. 

146 A gazdaságnak a jelenlegi Covid19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából tett 
állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret módosítása, Európai 
Bizottság, C(2020) 2215 final. 

147 Jelentés a Covid19-járványra adandó átfogó gazdaságpolitikai válaszról, Eurócsoport,  
2020. április 9. 
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114 Az Európai Tanács elnöke és a Bizottság elnöke 2020. április 15-én ismertette  
a Covid19-járvány megfékezésére irányuló intézkedések fokozatos megszüntetését 
célzó közös európai ütemtervet148. A jelentés az előremutató út részeként négy 
kiemelt cselekvési területre világított rá: 

o az egységes piac működésének helyreállítását célzó intézkedések; 

o nagyobb erőfeszítések a beruházások fellendítése érdekében; 

o globális fellépés, különösen az Unió közvetlen szomszédságában; 

o az uniós és nemzeti kormányzás működő rendszere. 

  

                                                      
148 „Helyreállítási ütemterv: egy reziliensebb, fenntarthatóbb és igazságosabb Európa felé”, 

Európai Bizottság és Európai Tanács, 2020. április 15. 



 66 

 

Záró megjegyzések 
115 A 2008–2012-es pénzügyi, gazdasági és euróövezeti államadósság-válságnak 
hosszú távú hatása volt az Unió növekedésére és fiskális stabilitására. 

116 Az Unió pénzügyi rendszerét ebben az időszakban a gyenge felügyelet, ezen 
belül a bankok határokon átnyúló tevékenységei és az azokhoz kapcsolódó kockázatok 
terén folytatott elégtelen együttműködés, a nem megfelelő kockázatértékelési 
szabályok és tőkekövetelmények, valamint a nagy bankokra vonatkozó válságkezelési 
keret hiánya jellemezték (08–09. bekezdés). 

117 A 2008-as pénzügyi válság nemsokára államadósság-válsággá fejlődött.  
Az adóbevételek elengedése, a bankok támogatására nyújtott állami támogatási 
intézkedések és a költségvetési élénkítő intézkedések segítettek a válság korai 
szakaszában stabilizálni a gazdaságot, de az államadósság jelentős felhalmozódásához 
vezettek. Ezek a fejlemények, amelyekhez az euróövezet intézményi felépítésének 
befejezetlensége is társult, nyomás alá helyezték bizonyos tagállamok 
állampapírhozamait és hitelminősítését, míg az államadósság-válság visszagyűrűzött  
a bankszektorra és a szélesebb gazdaságra (11–16. bekezdés). 

118 E hiányosságok leküzdése, illetve az erősebb és reziliensebb pénzügyi 
rendszerhez való hozzájárulás érdekében az Unió megerősítette intézményi és 
szabályozási keretét: uniós szintű felügyeleti szerveket hozott létre; szigorította a 
bankokra és felügyeleti szerveikre vonatkozó mikroprudenciális és makroprudenciális 
szabályokat; új válságkezelési keretet fogadott el a fizetésképtelen vagy valószínűleg 
fizetésképtelenné váló bankok számára; kezdeményezte a bankunió és a tőkepiaci unió 
létrehozását (18–25. bekezdés). 

119 A pénzügyi és államadósság-válság nyomán hozott intézkedések a következő 
eredményeket érték el: 

o Jobban szabályozott pénzügyi rendszer – megerősített szabályozást és ellenőrzést 
vezettek be, válaszul a dominóhatásra és a bankokat és nem banki pénzügyi 
közvetítőket érintő egyéb kockázatokra (37., 45–46. bekezdés); 

o Jobb tőkepufferrel és likviditási tartalékkal, valamint hitelezői feltőkésítési 
opciókkal rendelkező bankrendszer. A bankunió és az EBH hozzájárul a pénzügyi 
stabilitást érintő kockázatok csökkentéséhez (38–43. bekezdés). 
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o A gazdaságpolitikák és a nemzeti költségvetések nagyobb fokú összehangolása – 
az európai szemeszter, amely a felülvizsgált Stabilitási és Növekedési Paktumból,  
a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásból és az Unió 
növekedést és foglalkoztatást célzó politikájából áll, lehetővé teszi a 
gazdaságpolitika széles körű összehangolását az Unióban, miközben nagyobb 
figyelmet fordít az adósságállományra (78–89. bekezdés). 

120 Ugyanakkor maradtak még kihívások és hiányosságok: ezek közé tartozik  
a bankok alacsony nyereségessége, egyes tagállamokban a nemteljesítő hitelek magas 
szintje, illetve néhány bankban az állampapír-kitettség továbbra is nagy koncentrációja 
(49–62. bekezdés). 

121 A válság feltárta a pénzügyi rendszer más szektorainak sebezhetőségeit is, 
beleértve a biztosítást és a nyugdíjalapokat, más nem banki pénzügyi közvetítőket,  
a befektetési alapokat és a piaci infrastruktúrát (63–70. bekezdés). Több szakpolitikai 
válaszlépést is kidolgoztak azoknak a kockázatoknak a kezelésére, amelyek a jövőben 
ezekből a szektorokban indulhatnak ki, különös tekintettel a nagy rendszerszintű piaci 
szereplőkre. 

122 A megoldatlan gondok közé tartozik a bankunió (33–37. bekezdés) és  
a tőkepiaci unió (74–76. bekezdés) kiteljesítése, a tagállamok közötti gazdasági 
konvergencia elégtelen sebessége, az uniós hatóságok teljesítőképességének korlátai, 
az Unió és a nemzeti hatóságok közötti sokrétű együttműködés hiányosságai,  
az elszámoltathatósági folyamat hiányosságai és a fiskális pozíciók gyengülése  
a tagállamok többségében. A Számvevőszék közelmúltbeli jelentései e kérdések közül 
többel is foglalkoztak (27–33. és 49–77. bekezdés). 

123 A túlzottdeficit-eljárásra, a Stabilitási és Növekedési Paktum prevenciós ágára,  
a makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárásra és az európai 
szemeszterre vonatkozó ellenőrzéseink megállapították, hogy az uniós koordinációs 
eljárások nyomán megalapozott értékelések és releváns ajánlások születnek. 
Ugyanakkor annak ellenére, hogy az országspecifikus ajánlások több mint kétharmada 
esetében legalább „némi előrelépés” történt a végrehajtás terén 2011 és 2018 között, 
továbbra is gondot okoz, hogy a tagállamok lassú ütemben hajtják végre teljes körűen 
ezeket az ajánlásokat. Az elsődleges felelősség a nemzeti szinten van (90–93. 
bekezdés). 
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124 2020-ban az Unió a Covid19-világjárvány miatt új válsághelyzetben találta 
magát, amely a termelést, az ellátási láncokat és a fogyasztást egyaránt sújtotta, és 
nyomás alá helyezte az államháztartásokat. A kezdeti reakció az volt, hogy monetáris, 
fiskális és prudenciális szakpolitikai intézkedéseket hoztak a pénzügyi szektor gazdasági 
hatásokkal szembeni védelmére, hogy a gazdasági válság ne fejlődjön pénzügyi 
válsággá (94–100. bekezdés). 

125 Áttekintésünk tanúsága szerint az Unió válságkezelési eszközkészlete. javult. 
A jelenlegi válság azonban eltér más válságoktól, mivel mélységétől és az újraindulás 
ütemétől függően még nagyobbnak is bizonyulhat, és nagyfokú bizonytalanság van 
azzal kapcsolatban is, hogyan fogjuk leküzdeni a válságot okozó egészségügyi 
kockázatokat. A 2008 és 2012 közötti válság tanulságai szerint: 

o A válságok költségei jelentősek, és rendkívüli nyomást gyakorolnak az 
államháztartásra, azzal a kockázattal, hogy három irányú továbbgyűrűző hatás 
alakulhat ki a gazdasági ágazatok, az államok és a pénzügyi szektor között. 

o Egy erőteljes, közös uniós válasz, amelyet koordinált gazdasági és fiskális politikák, 
valamint megalapozott monetáris politikák egészítenek ki, jó eredményeket ér el 
a válság kezelésében és leküzdésében, valamint a helyreállítás előmozdításában 

o A válságból való kilábalás és a gazdasági növekedés pályájára való visszaállás 
szempontjából döntő jelentőségű az erős egységes piac, a kohézió, a szolidaritás 
és a kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, a befektetések helyreállítása és  
a vállalkozások támogatása. 

126 A pénzügyi és államadósság-válságból levont tanulságok eredményeként  
a bankok műveletei ma már sokkal szorosabb ellenőrzés alatt állnak, és nagyobb 
tőkepufferük és likviditási tartalékuk van a veszteségek elnyelésére. Általánosságban  
a bankunió és az EBH hozzájárul a pénzügyi stabilitást érintő kockázatok 
csökkentéséhez. A nyereség szintje viszont továbbra is mérsékelt maradt, magas 
maradt az állampapírokkal szembeni kitettség, akárcsak a nemteljesítő hitelek szintje 
is. A Covid19-válság által okozott recesszió időtartamától és mélységétől függően  
a hitelezési veszteség instabilabbá teheti a pénzügyi rendszert (100–108. bekezdés). 

127 A Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 
aktiválása minden tagállam számára lehetővé teszi, hogy azonnali fiskális politikai 
intézkedéseket hajtsanak végre. Azok az országok azonban, amelyek eleve magas 
államadóssággal léptek be a válságba, adósságfinanszírozási stresszhelyzetbe vagy 
adósságválságba kerülhetnek, hacsak nem hajtják végre időben a helyreállítási fázis 
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reformjait (109–114. bekezdés). A Bizottság 2020. tavaszi előrejelzése szerint  
a Covid19-válság azt a kockázatot hordozza, hogy tovább mélyülnek a gazdasági 
különbségek az Unióban. A világjárvány hatásai tagállamonként eltérőek. Az egyes 
országokat érő hatásokat olyan tényezők határozzák meg, mint az egészségügyi válság 
alakulása, a turisztikai ágazat mérete és a diszkrecionális fiskális politikai válaszlépések 
mozgástere. Ez torzíthatja a belső piacot. A Covid19 leküzdése felé vezető út további 
intézményi és szakpolitikai válaszlépéseket fog hozni. 

Az áttekintést 2020. szeptember 8-i luxembourgi ülésén fogadta el az Alex 
BRENNINKMEIJER számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

a Számvevőszék nevében 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
elnök  
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Mellékletek 

I. melléklet. A három európai felügyeleti hatóság közötti 
hasonlóságok 

01 A három európai felügyeleti hatóság (EBH, ESMA és EIOPA) a korábbi úgynevezett 
„3. szintű bizottságokat” váltotta fel. Az irányítás, a célkitűzések és a funkciók terén 
vannak közöttük hasonlóságok (lásd: 1. ábra): 

o Irányítás: a felügyeleti tanács irányítja őket, ez hozza valamennyi szakpolitikai 
döntést. A tanács az európai felügyeleti hatóság elnökéből, a 27 tagállam egy-egy 
képviselőjéből és más (szavazati joggal nem rendelkező) tagokból áll. 

o Célkitűzések: hozzájárulás a pénzügyi rendszer rövid, közép- és hosszú távú 
stabilitásához; a belső piac működésének javítása; a pénzügyi piacok 
integritásának, átláthatóságának, hatékonyságának és szabályozott működésének 
biztosítása; a nemzetközi felügyeleti koordináció megerősítése; a szabályozási 
arbitrázs megakadályozása; az ügyfelek és befektetők védelmének javítása. 

o Alapvető funkciók: kockázatelemzés elvégzése, valamint rendszeres kockázati 
jelzőrendszerek, statisztikai jelentések és egyéb szakpolitikai dokumentumok 
elkészítése, amelyek arra is szolgálnak, hogy jelezzenek minden rendszerszintű 
kockázatot az ERKT-nak; szakpolitikák és egységes szabálykönyvek kidolgozása, 
amelyek technikai és szabályozási standardokat tartalmaznak a felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendeletekre (2. szintű szabályok), valamint az 
iránymutatásokra és a „kérdések és válaszok” dokumentumokra (3. és 4. szintű 
normák) vonatkozóan. 

o Konvergencia: annak érdekében, hogy közös felügyeleti keretet alakítsanak ki a 
nemzeti illetékes hatóságok között, az európai felügyeleti hatóságok 
iránymutatásokat, véleményeket és „kérdések és válaszok” dokumentumokat 
adnak ki, a nemzeti felügyeleti gyakorlatok értékelése céljából szakértői értékelést 
végeznek, közvetítenek a nemzeti illetékes hatóságok között, és fellépnek az uniós 
jog megsértése esetén. 

o Adatgyűjtés és információterjesztés: az egységes szabálykönyvhöz szükséges 
központi adattárak, a tagállamokban működő nemzeti illetékes hatóságok listája, 
valamint az összes iránymutatás és technikai standard, nyilvántartás és adat 
összegyűjtése és rendelkezésre bocsátása. 
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1. ábra. Az európai felügyeleti hatóságok irányítása és szerepe 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

02 10 éves működésük alatt az európai felügyeleti hatóságok folyamatosan 
alakították szerepüket, és mélyreható reformprogramot hajtottak végre. A Bizottság 
2017 szeptemberében149 egy átfogó reformcsomagra tett javaslatot, hogy javítsa  
a három európai felügyeleti hatóság megbízatását, irányítását és finanszírozását. 
A javaslatok között szerepelt egy független felügyeleti tanács létrehozása (amely  
az eseti döntésekért és bizonyos felügyeleti témákban felel), az európai felügyeleti 
hatóságok szerepének megerősítése a belső modellek validálása során, valamint  
a felügyeleti konvergencia előmozdítására rendelkezésére álló eszközök 
továbbfejlesztése. 

03 2019-ben az (EU) 2019/2175 rendelettel módosították az európai felügyeleti 
hatóságok alapító rendeleteit. Ennek eredményeként megerősödött az elnökök 
szerepe, az ő kezükben van a felügyeleti tanács napirendje, ők felügyelik a 
vizsgálatokat, az eseti határozatokat, a vitarendezést és az uniós jog megsértése esetén 
követendő eljárásokat. 

                                                      
149 „Az integrált felügyelet fokozása a tőkepiaci unió és a pénzügyi integráció erősítése 

érdekében egy változó környezetben”, Európai Bizottság, 2017. szeptember 20. 

Irányítási struktúra
• Elnök
• Az igazgatótanács 27 

tagállam felügyeleti 
szerveiből áll

Célkitűzések
• Pénzügyi stabilitás
• Egységes piac
• Hatékonyság és az 

ágazatok integritása
• Unió-szerte méltányos 

szabály alkalmazása a 
hasonló kockázatokra, 
piaci szereplőkre és 
pénzügyi eszközökre

Funkciók
• Kockázatelemzés
• Szakpolitika kidolgozása 

és egységes 
szabálykönyv

• Iránymutatás a 
szabályok tagállamok 
közötti közelítésére

• Adatgyűjtés és az 
információk terjesztése
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II. melléklet. A bankokra vonatkozó uniós válságkezelési keret 
négy fő szakasza 

01 1. szakasz – a szanálás előkészítése és valamennyi bank szanálhatóvá tétele:  
A „folyamatos felügyelet és az általános előkészületek szakaszában” a felügyeleti 
szervek figyelemmel kísérik, hogy a bankok megfelelnek-e a prudenciális szabályoknak. 
Emellett a felügyeleti szervek biztosítják, hogy a bankok megfelelő helyreállítási 
tervekkel rendelkezzenek, a szanálási hatóságok pedig létrehozzák és aktualizálják 
szanálási terveiket150, és biztosítják, hogy a bankok fel legyenek készülve egy esetleges 
szanálásra. 

02 2. szakasz – helyreállítás: A bankfelügyeleti szervek válságazonosítási eljárásokat 
dolgoztak ki, hogy azonosítsák a lehetséges problémákat. Ennek egyik legfontosabb 
eszköze az éves felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás. A „helyreállítási 
szakaszban” a bankok önkéntesen alkalmazhatják a helyreállítási tervben felvázolt 
helyreállítási lehetőségeket vagy más irányítási opciókat, ha a bank helyzete romlik. 

03 3. szakasz – korai beavatkozás: Ezt a szakaszt a felügyeleti szervek indítják el151, 
ha a helyzet tovább romlik. A felügyeleti szervek különböző erőteljes intézkedésekkel 
avatkozhatnak be a helyzet javítása érdekében, például megkövetelhetik a 
helyreállítási lehetőségek alkalmazását, vagy akár a bank vezetését is leváltathatják152. 
Ha a felügyeleti szervek korai intervenciós intézkedéseket hoznak, értesíteni kell  
a szanálási hatóságot, hogy megkezdhesse egy esetleges szanálás előkészületeit. 
A korai beavatkozási szakasz ugyan be van tervezve, de nem előfeltétele annak, hogy 
egy bankot FOLTF-nak nyilvánítsanak153. 

04 4. szakasz – szanálás vagy felszámolás: Ha a helyzet nem javul, elindul  
a „szanálási vagy felszámolási fázis”, amelynek során először azt értékelik, hogy a bank 
fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik-e (FOLTF154). A felügyeleti 

                                                      
150 „Bevezetés a szanálástervezésbe”, ESZT, 2019. június 14. 

151 Az EBH iránymutatásai a 2014/59/EU irányelv 27. cikkének (4) bekezdésében 
meghatározott korai beavatkozási intézkedések alkalmazását kiváltó feltételekről. EBA, 
2015. május 8., péntek 

152 A 2014/59/EU irányelv 27. cikkének (1) bekezdése 

153 A 806/2014/EU rendelet 18. cikkének (3) bekezdése. 

154 A 2014/59/EU irányelv 32. cikkének (4) bekezdése. 
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szerveknek vagy a szanálási hatóságoknak155FOLTF-intézménnyé kell nyilvánítaniuk a 
bankot, ha a jogi feltételek teljesülnek. Ezért azt is fel kell mérni, van-e észszerű kilátás 
arra, hogy egy alternatív magánszektorbeli intézkedés vagy felügyeleti fellépés 
észszerű időtartamon belül megakadályozza a bank fizetésképtelenné válását. 

05 Ha egy bankot FOLTF-intézménynek nyilvánítanak, és nincs kilátás a 
fizetésképtelenné válását megakadályozó egyéb intézkedésre, akkor a szanálási 
hatóságoknak meg kell vizsgálniuk, hogy a bankot a nemzeti fizetésképtelenségi eljárás 
alapján kell felszámolni, vagy pedig a közérdek értékelése alapján szanálni kell  
(lásd: 1. ábra). A fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló bankokkal 
való alapértelmezett eljárás a nemzeti fizetésképtelenségi szabályok alapján történő 
felszámolás. Ha azonban a közérdek vizsgálata alapján azt állapítják meg, hogy a 
szanálás szükséges az öt szanálási cél közül egy vagy több megvalósításához, és ezekkel 
a célokkal arányban áll, akkor szanálási intézkedésre kerül sor156. 

1. ábra. Döntési fa a bankok szanálásának vagy alapértelmezett 
felszámolásának alkalmazására a bankunióban 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

                                                      
155 Bizonyos feltételek mellett az ESZT és néhány tagállamban a nemzeti szanálási hatóságok is 

elvégezhetik a FOLTF-értékelést. 

156 A 2014/59/EU irányelv 32. cikkének (5) bekezdése. 

• Az ESZT felelős (a hatáskörébe tartozó bankokért, vagy ahol az Egységes 
Szanálási Alapot tervezik igénybe venni)

• Harmonizált szanálási keret
• Hitelezői feltőkésítés és az Egységes Szanálási Alap elérhető 
• Állami források felhasználása tilos
• Betétbiztosítási rendszer elérhető
• A bankokról szóló 2013. évi közlemény szerint állami támogatást használtak fel

• Széttagolt nemzeti felelősség
• Széttagolt nemzeti fizetésképtelenségi jogszabályok
• Betétbiztosítási rendszer elérhető
• A bankokról szóló 2013. évi közlemény szerint állami támogatást használtak fel
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válik, és nem áll 

rendelkezésre elég 
magánforrás

Közérdek
?

Szanálás

Felszámolás

Igen

Nem
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06 Ha úgy ítélik meg, hogy a szanálás a közérdek szempontjából nem arányos és nem 
szükséges, a nemzeti fizetésképtelenségi szabályok szerinti felszámolást kell 
alkalmazni. Ezzel szemben ha a szanálást a közérdek szempontjából arányosnak és 
szükségesnek tartják, a szanálási hatóságnak el kell készítenie egy szanálási 
programot157. A szanálási program meghatározza többek között, hogy milyen szanálási 
eszközöket kell alkalmazni, valamint hogy igénybe kell-e venni az Egységes Szanálási 
Alapot, és ha igen, milyen mértékben. Ha igénybe kell venni az ESZA-t, a Bizottságnak 
az állami támogatások/versenyszabályok szempontjából jóvá kell hagynia az Alap 
felhasználását158. A Bizottságnak ezután a szanálási programot is jóvá kell hagynia.  
Az is előfordulhat, hogy a szanálási program egyes elemeiről a Tanácsnak kell végleges 
döntést hoznia159. Ezután a nemzeti szanálási hatóságok felelősek azért, hogy a 
tagállamokban a nemzeti jog alapján végrehajtsák a jóváhagyott szanálási programot. 

 

                                                      
157 A 806/2014/EU rendelet 18. cikkének (1) bekezdése. 

158 A 806/2014/EU rendelet 19. cikkének (1) bekezdése. 

159 A 806/2014/EU rendelet 18. cikkének (7) bekezdése. 
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III. melléklet. A pénzügyi és államadósság-válság költségei és a Covid19-válság költségei: néhány példa  
Gazdasági paraméter Pénzügyi és államadósság-válság Covid19-válság 

Állami támogatás 

A pénzügyi szektor részére, összesen 5058,9 milliárd euró (az uniós 
GDP 40,3%-a) állami támogatást hagyták jóvá a 2008. október 1. és 
2012. október 1. közötti időszakra: a támogatás főleg 
bankkötvényeikre és bankbetétekre vonatkozó garanciákból áll160. 

Május 21-én a nemzeti likviditási intézkedések, beleértve a Bizottság 
által az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret 
alapján jóváhagyott rendszereket is (garanciákkal együtt), mintegy 
2,5 billió eurót tesznek ki161. 

Költségvetést érintő 
nettó közvetlen 
költség 

A költségvetést érintő nettó közvetlen költség a 2007 és 2018 közötti 
időszakban összesen 246 milliárd eurót (a 2018-as uniós GDP  
2%-a)162tett ki. 

2020 áprilisában és májusában a tagállamok diszkrecionális 
költségvetési intézkedéseket hoztak az uniós GDP mintegy  
3,2%-ának megfelelő mértékben és az uniós GDP 22%-át kitevő 
likviditási keretet hoztak létre163. A világjárvány negatív gazdasági 
hatásai – az euróövezet tagállamai által erre válaszul elfogadott 
diszkrecionális költségvetési intézkedésekkel együtt – 2020-ban 
becslés szerint mintegy 830 milliárd euró (a GDP kb. 7%-a), 2021-ben 
pedig mintegy 280 milliárd euró (a GDP kb. 2%-a) többletköltséget 
okoznak az euróövezetnek. A tagállamokban ezek a többletköltségek 
2020-ban  
a GDP 6%-a és több mint 9%-a, 2021-ben pedig a GDP 1,5%-a  
és 4,4%-a közötti tartományban fognak mozogni164. 

                                                      
160 2013. évi állami támogatási értesítő, Európai Bizottság. 

161 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

162 „Az Eurostat kiegészítő táblázata a pénzügyi intézmények támogatását célzó kormányzati beavatkozások bejelentésére”, Eurostat, 2019. április. 

163 https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19#. 

164 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.eib.org/en/stories/economy-covid-19
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/annex_2_debt_sustainability.pdf
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Gazdasági paraméter Pénzügyi és államadósság-válság Covid19-válság 

Garanciák 

Nyolc tagállam nyújtott garanciákat a 2007–2018-as időszakban, 
amelyek mértéke az adott tagállam GDP-jének 10%-a és 190%-a 
között mozgott. A feltételes kötelezettségek szintje 2009 végén volt  
a csúcson, amikor elérte az uniós GDP 12%-át (1421 milliárd euró), 
majd 2018 végére 0,8%-ra csökkent. Az államadósság teljes hatása 
2010-ben érte el a csúcsot, amikor az uniós GDP 6%-án volt 
(778 milliárd euró), 2018-ban pedig 3%-ra mérséklődött. 

Április 9-ig a tagállamok az uniós GDP 16%-ára becsült mértékben 
vállaltak kötelezettséget arra, hogy likviditási támogatást nyújtanak 
(állami garanciarendszerek és halasztott adófizetés formájában) 
azoknak az ágazatoknak és vállalatoknak, amelyek zavarral és 
likviditáshiánnyal szembesülnek165. 
Az Unió állami kezességvállalás formájában 25 milliárd eurót bocsát 
az Európai Beruházási Bank (EBB) rendelkezésére, hogy 200 milliárd 
euró összegig beruházásokat mozgósítson a vállalatok, különösen  
a kis- és középvállalkozások támogatására166. 

A tagállamoknak 
nyújtott pénzügyi 
támogatás 

Összességében az Unió (a fizetési mérleg eszközön és az EFSM-en 
keresztül) és az euróövezet tagállamai (az EFSF-en, az ESM-en és  
a görög hitelkereten keresztül) 414,7 milliárd euró pénzügyi 
támogatást nyújtottak. 

A meglévő elővigyázatossági hitelkeret alapján az ESM pandémiás 
válsághelyzet kezelését célzó támogatás nyújt a 2019-es uniós GDP 
2%-áig az euróövezet minden egyes országa számára (összesen 
240 milliárd euró összegig) az egészségügyi vonatkozású kiadások 
finanszírozása érdekében. Emellett az Európai Bizottság 
3 milliárd euró összegű makroszintű pénzügyi támogatási csomagra 
tett javaslatot a tíz bővítési és szomszédságpolitikai partner 
számára, hogy támogassa őket a világjárvány negatív gazdasági 
hatásainak enyhítésében167. 

                                                      
165 Jelentés a Covid19-járványra adandó átfogó gazdaságpolitikai válaszról, Eurócsoport, 2020. április 9. 

166 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

167 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
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Gazdasági paraméter Pénzügyi és államadósság-válság Covid19-válság 

A központi bankok 
által válsághelyzet 
esetén biztosított 
likviditási 
segítségnyújtás 

2012 végén 1,3 billió euró kölcsönt adtak a hitelintézeteknek, amelyet 
az eurórendszeren keresztül bocsátottak rendelkezésre, hogy 
likviditást pumpáljanak a bankrendszerbe, különösen a sérülékeny 
helyzetű országokban168. 

Az EKB az euróövezet GDP-jének 7,3%-át kitevő likviditási 
segítségnyújtást jelentett be (750 milliárd euró az év végig az új 
pandémiás vészhelyzeti vásárlási programon keresztül, a korábban 
megadott 120 milliárd eurón túl)169. E dokumentum készítésekor még 
nem állt rendelkezésre becslés a nemzeti központi bankok által  
a Covid19-válságra adott válaszként elfogadott likviditási 
intézkedésekről. 

A gazdasági 
kibocsátásban 
jelentkező veszteség 

A Bizottság 2016. évi becslése szerint az euróövezetben a potenciális 
növekedés a 2000 és 2008 közötti 1,9%-ról a következő időszakban 
(2009– 2014) 0,5%-ra csökkent170. 

A Bizottság becslése szerint az euróövezetben a potenciális növekedés 
a 2011 és 2015 közötti 0,7%-ról a következő időszakban (2016– 2018) 
1,3%-ra emelkedett171. 2020-ban a reál GDP az előrejelzések szerint 
7,7%-kal fog visszaesni, majd 2021-ben kb. 6,3%-kal fog helyreállni. 
Ennek ellenére a 2021-es kibocsátás várhatóan majdnem 
2 százalékponttal alacsonyabb lesz, mint 2019-ben. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 

  

                                                      
168 https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19. 

169 https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html. 

170 „2016. őszi gazdasági előrejelzés: Mérsékelt növekedés a nagy próbatételt jelentő időkben”, Európai Bizottság, 2016. november, 64. o. 

171 2020. tavaszi gazdasági előrejelzés: „Mély, nem egyenletes recesszió, bizonytalan fellendülés”, Európai Bizottság, 2020. május 6., 174. o. 

https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19/Policy-Responses-to-COVID-19
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/european-central-bank-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html
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IV. melléklet. Az uniós szinten a Covid19-válságra válaszul hozott első intézkedések áttekintése 

Intézmény Intézkedés Leírás 

Európai Bizottság 

Európai Helyreállítási 
Eszköz 

Május 27-én az összesen 1850 milliárd eurót kitevő európai helyreállítási terv részeként a Bizottság javaslatot tett  
az Európai Helyreállítási Eszközre, amely 750 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik. Az Európai Helyreállítási Eszköz egy új 
egyszeri helyreállítási eszköz, amely 2024. december 31-ig tart, és amelyet be kell építeni az új többéves pénzügyi keretbe a 
megélhetés védelme, a gazdasági helyreállítás támogatása és a növekedés előmozdítása érdekében. 

Az eszközhöz szükséges forrásokat a saját források felső határának ideiglenes megemeléséből kellene előteremteni, ami 
lehetővé tenné, hogy az Unió a pénzügyi piacokról szerezzen pénzeszközöket. Ezután a pénzeszközöket, amelyek 
500 milliárd euró összegben vissza nem térítendő támogatásokból és 250 milliárd euró összegben hitelekből állnak,  
az uniós programokon keresztül a tagállamokhoz csoportosítanák át, és három pillérben költenék el,: 

o 1. pillér. A tagállamok támogatása a fellendülésben, helyreállításban és megerősödésben a következőkön 
keresztül: egy új Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozása 560 milliárd euró költségvetéssel; az  
új REACT-EU kezdeményezés bevezetése 55 milliárd euró kerettel, amely kiegészíti a tagállamoknak nyújtott 
kohéziós támogatást; és a zöld átállás támogatása. 

o 2. pillér. A gazdaság és a magánberuházások újraindítása a következőkön keresztül: az új Fizetőképesség-
támogatási Eszköz bevezetése 31 milliárd euró költségvetéssel, amely a magánforrásokat mobilizálja  
a vállalatok támogatása érdekében; az InvestEU megerősítése a kapacitásának több mint kétszeresére növelésével; 
és egy új Stratégiai Beruházási Eszköz létrehozása az InvestEU keretében 15 milliárd euró értékben, hogy növeljék  
az Unió ellenálló képességét és stratégiai autonómiáját a fő technológiákban és értékláncokban. 

o 3. pillér. A válság tanulságainak levonása a következőképpen: javaslat az új uniós egészségügyi cselekvési program 
létrehozására, amely 9,4 milliárd euró költségvetéssel rendelkezik, hogy fokozza az Unió egészségügyi válságokra 
való felkészültségét; a rescEU program és az Európai horizont megerősítése; valamint a Szomszédsági, Fejlesztési és 
Nemzetközi Együttműködési Eszköz és a humanitárius segítségnyújtási eszköz megerősítése. 

A koronavírusra való 
reagálást célzó 

beruházási 
kezdeményezés 

A kezdeményezés célja a leginkább érintett ágazatok és a leginkább kitett régiók támogatása a tagállamokban.  
Az európai strukturális és beruházási alapokból oszt ki 37 milliárd eurót. 
Ezen túlmenően a koronavírusra való reagálást célzó, kiterjesztett beruházási kezdeményezés rugalmasabbá tette 
 az uniós költségvetés felhasználását, és a következők egészítik ki: 

o 28 milliárd euró a 2014–2020-as strukturális alapokból, amit még nem rendeltek hozzá egyedi projektekhez; 
o legfeljebb 800 milliárd euró az Európai Unió Szolidaritási Alapjából, ami a leginkább sújtott tagállamoknak áll 

rendelkezésére. 
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Intézmény Intézkedés Leírás 

Az állami támogatási 
intézkedésekre 

vonatkozó ideiglenes 
keret 

Ötféle támogatást tartalmaz: (1) közvetlen támogatások, szelektív adókedvezmények és előlegek; (2) állami kezességvállalás; 
(3) támogatott állami hitelek vállalatoknak; (4) a reálgazdaságba állami támogatást becsatornázó bankoknak nyújtott 
biztosítékok; (5) rövid lejáratú exporthitel-biztosítás. 

Az intézkedéseket a koronavírushoz kapcsolódó kutatás-fejlesztésre, a tesztelési létesítmények építésére és bővítésére, a 
koronavírus-járvány leküzdése szempontjából fontos termékek előállítására, az adófizetés elhalasztására, illetve  
a társadalombiztosítási járulékok felfüggesztésére irányuló célzott intézkedésekre és a munkavállalók bértámogatását célzó 
intézkedésekre nyújtott támogatás egészítette ki. 

Az Európai 
Beruházási Alapnak 
(EBA) adott garancia 

 

1 milliárd eurót bocsátanak rendelkezésre az uniós költségvetésből, amiből garanciát nyújtanak az EBA-nak annak 
biztosítására, hogy a bankok elégséges likviditást tegyenek elérhetővé elsősorban a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a 
közepes tőkeértékű vállalatok tőkeigényének áthidalására: 

o az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA) garanciaalapjából 500 millió eurót rendelnek a COSME hitelgaranciához; 
o az ESBA-garancialapból 100 millió eurót rendelnek az InnovFin kkv-garanciaeszközhöz; 
o az ESBA infrastrukturális és innovációs keretéből 250 millió eurót rendelnek a kkv-támogatási eszközökhöz; 
o az ESBA kkv-keretéből 150 millió eurót csoportosítanak át a hosszabb távú beavatkozásoktól a rövidebb távú 

beavatkozásokhoz. 

Költségvetési 
szabályok 

A tagállamok támogatása azáltal, hogy biztosítják számukra az elégséges likviditást, illetve az uniós költségvetési szabályok 
rugalmasságának felhasználásával, elsősorban a következő módon: 

o a Covid19-válság miatti további kiadások figyelembevétele az uniós költségvetési szabályok betartásának 
értékelésekor; 

o a tagállamoktól megkövetelt költségvetési élénkítés kiigazítása, figyelembe véve országspecifikus helyzetüket  
a negatív növekedés vagy a tevékenység jelentős visszaesése esetén; 
Ezeket a kezdeti intézkedéseket felváltotta a Stabilitási és Növekedési Paktum általános mentesítési záradékának 
aktiválása. 



  80 

 

Intézmény  Intézkedés  Leírás 

Szükséghelyzeti 
munkanélküliségi 
kockázatokat 

mérséklő ideiglenes 
támogatást nyújtó 
európai eszköz 

(SURE) 

Egy új kezdeményezés, amely tagállami garanciarendszerrel fedezett hitel formájában összesen 100 milliárd euróig pénzügyi 
támogatást nyújt minden tagállamnak. A SURE elsősorban a nemzeti rövid távú munkaprogramok és hasonló, a 
munkanélküliség és a jövedelemvesztés kockázata elleni intézkedések finanszírozásához nyújt segítséget a tagállamoknak, 
valamint kiegészítő jelleggel egyes egészséggel kapcsolatos, különösen munkahelyi egészségvédelmi intézkedések 
finanszírozásához. 

Európai Központi 
Bank 

Pandémiás 
vészhelyzeti vásárlási 

program 
(PEPP) 

Ideiglenes program a magán‐ és közszektor értékpapírjainak rugalmas felvásárlására, hogy fellépjenek a Covid19‐válság 
gazdasági hatásaival szemben. A PEPP teljes összege 750 milliárd euró, és kiegészíti a 120 milliárd euró összegű további 
eszközvásárlási intézkedéseket. 

Kereskedelmi 
értékpapírok 
vásárlása 

Megfelelő hitelminősítésű értékpapírok vásárlása, hogy bővítsék az elfogadható biztosíték körét az EKB refinanszírozási 
műveleteiben. 

Refinanszírozási 
műveletek 

Likviditás rendelkezésre bocsátása 3 billió euró összegig refinanszírozási műveleteken keresztül, különösen  
a bankoknak adott olcsó hitelek formájában, amelyek hosszú lejáratú refinanszírozási műveletek (LTRO) néven is ismertek, 
valamint a meglévő „célzott” hitelezési programok könnyített feltételein keresztül. 

Európai 
bankfelügyeleti 

szervek 

A becslések szerint 120 milliárd euró banki többlettőke felszabadítása, ami jelentős kapacitással támogathatja  
az euróövezet bankjait: 
o Tőkepuffer és likviditási tartalék – az EKB megengedi a bankok számára, hogy ideiglenesen a 2. pillérre vonatkozó 

iránymutatásban meghatározott tőkeszint, a tőkefenntartási puffer és a likviditásfedezeti ráta alatt működjenek. 
o Tőkeösszetétel a 2. pillér követelményei tekintetében – a bankoknak megengedik, hogy a 2. pillér követelményeinek 

teljesítése céljából ideiglenesen olyan tőkeinstrumentumokat használjanak, amelyek nem minősülnek elsődleges 
alapvető tőkének. Ezzel egy olyan intézkedés bevezetését hozzák előre, amelynek hatálybalépését a 
tőkekövetelményekről szóló irányelv (CRD V) felülvizsgálata során 2021. januárra tervezték. 

o Felügyeleti intézkedések – az EKB a bankspecifikus felügyeleti intézkedések végrehajtása során mérlegeli a működési 
rugalmasságot is. 
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Intézmény Intézkedés Leírás 

Európai Beruházási 
Bank 

Kkv-knak nyújtott 
támogatás 

Az EBB/EBA célja, hogy áthidalja a kkv-k Covid19 miatt keletkező rövid távú finanszírozási szükségleteit a következőkkel: 
o a bankoknak szóló garanciarendszerek, amelyek az azonnal bevethető létező programokon alapulnak, és akár 

8 milliárd euró finanszírozást tudnak mozgósítani; 
o a bankoknak nyújtott likviditási keret annak biztosítására, hogy 10 milliárd euró értékben további működőtőke-

támogatást nyújtsanak a kkv-knak és közepes tőkeértékű vállalatoknak; 
o az eszközfedezetű értékpapírok vásárlási programja, hogy átvállalják a kkv-hitelekből álló portfóliókkal kapcsolatos 

kockázatokat, és ezzel további 10 milliárd euró támogatást mozgósítsanak. 

EBB garanciaalap 
Egy 25 milliárd euró összegű Páneurópai Garanciaalap létrehozása, amely akár 200 milliárd eurót mozgósíthat a beruházások 
számára, hogy a helyi bankokon és más pénzügyi közvetítőkön keresztül támogassák a reálgazdaságot.  
Az alapot az Európai Unió tagállamai finanszírozzák az EBB-ben lévő részesedésük arányában. 

Európai Stabilitási 
Mechanizmus 

A pandémiás 
válsághelyzet 

kezelését célzó 
támogatás 

(PCS) 

Az ESM szigorított feltételekhez kötött hitelkerete alapján a PCS egy adott euróövezeti ország gazdasági kibocsátásának 2%-
át támogathatja, hogy fedezze a Covid19-válság bizonyos költségeit (az összesített volumen kb. 240 milliárd euró, ha mind a 
19 ország lehívja a hitelkeretet). 

Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-

hatóság 

Az üzletmenet-
folytonosság,  

a pénzügyi stabilitás 
és a 

fogyasztóvédelem 
biztosítására irányuló 

Intézkedések  

Az olyan intézkedések, mint a felügyeleti rugalmasságra vonatkozó ajánlások a beszámolási határidőkkel és a nyilvánosságra 
hozatallal kapcsolatban, arra irányulnak, hogy segítsék a biztosítókat ügyfeleik további kiszolgálásában. Ezenkívül, tekintettel 
arra, hogy általános a bizonytalanság a válság mértékét és időtartamát illetően, az EIOPA arra ösztönzi a biztosítókat és a 
nyugdíjalapokat, hogy körültekintő megközelítést alkalmazva mérsékeljék a Covid19 hatásait, például minden diszkrecionális 
osztalékfizetés és részvényvisszavásárlás ideiglenes felfüggesztésével, a tőke megőrzése és a pénzügyi stabilitáshoz való 
hozzájárulás céljából. Végül az EIOPA felkérte a biztosítókat, hogy azonosítsák a Covid19 által érintett termékeiket, és 
mérlegeljék arányos korrekciós intézkedések meghozatalát azokban az esetekben, amikor felmerülhet az ügyfelekkel szembeni 
tisztességtelen bánásmód lehetősége. 

Forrás: Európai Számvevőszék. 
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V. melléklet. A Covid19-válságra válaszul hozott állami 
támogatási intézkedések főbb típusainak áttekintése 

Intézkedés Leírás 

Vissza nem térítendő 
támogatások és 

tőkeinjekciók 

Célkitűzés: a vállalatok sürgős likviditási szükségleteinek kezelése. 

Küszöbérték: 800 000 euró vállalatonként (az intézkedések teljes 
névleges értéke)/ 120 000 euró vállalatonként a halászati és 
mezőgazdasági vállalatok esetében/ 100 000 euró vállalatonként a 
mezőgazdasági termékek előállítása terén működő vállalatok esetében. 

Támogatott (állami) 
hitelek 

Célkitűzés: annak biztosítása, hogy a bankok továbbra is hitelezzenek a 
vállalkozásoknak, hogy azok fedezni tudják a működő tőkével és a 
beruházásokkal kapcsolatos azonnali igényeiket. 

Küszöbérték: nulla kamatláb csak a legfeljebb 800 000 euró (névleges 
összegű) hitelekre. 

Garanciák 
Célkitűzés: a rászoruló vállalatok támogatása. 

Küszöbérték: a legfeljebb 800 000 euró (névleges összegű) hitelek 
esetén a garancia a 100%-ot is fedezheti. 

Hitelbiztosítás 

Célkitűzés: az európai exportőrök védelme a külföldi vevő 
nemfizetésének kockázatával szemben. 

Küszöbérték: a koronavírus-járvány miatt minden tagállam lekerült a 
„piacképes kockázatú” országok listájáról. 

Adókedvezmények és 
visszafizetendő előlegek 

Célkitűzés: a válság által leginkább sújtott ágazatok, régiók és 
vállalattípusok támogatása. 

Küszöbérték: lásd a vissza nem térítendő támogatásoknál és 
tőkeinjekciónál. 

Bértámogatás és a 
társadalombiztosítási 
járulékok elhalasztása 

Célkitűzés: a folyamatban lévő válság által leginkább sújtott 
ágazatokban és régiókban működő vállalatok támogatása, amelyeknek 
támogatás nélkül munkavállalókat kellene elbocsátaniuk. 

Küszöb: Nincsen uniós küszöbérték. 

Ágazatspecifikus 
intézkedések: bankok 

Célkitűzés: a hitelintézetek ösztönzése, hogy vállaljanak döntő szerepet 
az Unió gazdasági tevékenységének támogatásában. 

Küszöb: Nincsen uniós küszöbérték. 

A magánháztartásokat 
célzó intézkedések 

Célkitűzés: a kieső jövedelem pótlása. 

Küszöb: Nincsen uniós küszöbérték. 

Forrás: Európai Bizottság. 
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Glosszárium 
A fizetésképtelenség vagy valószínűleg fizetésképtelenné válás értékelése (FOLTF-
értékelés): A bankfelügyelet értékelése, amikor egy bank a következő helyzet(ek)ben 
van: i. megsért, vagy valószínűsíthetően hamarosan meg fog sérteni bizonyos 
szabályozási követelményeket oly módon, hogy ez indokolná működési engedélyének 
visszavonását; ii. eszközeinek összege kisebb vagy a közeljövőben valószínűsíthetően 
kisebb lesz a forrásai összegénél; iii. nem tudja vagy a közeljövőben valószínűsíthetően 
nem fogja tudni megfizetni az esedékessé váló tartozásait vagy egyéb kötelezettségeit; 
iv. rendkívüli állami pénzügyi támogatásra szorul. 

Államadósság: Az a pénz, amellyel a központi kormányzat tartozik belföldi és külföldi 
hitelezőknek, ami néha magában foglalja az állami tulajdonú vállalatok és szociális 
biztonsági rendszerek adósságát is. 

Állami támogatás: Vállalkozásnak vagy szervezetnek nyújtott közvetlen vagy közvetett 
kormányzati támogatás, amely annak számára előnyt jelent versenytársaival szemben. 

Bankfelügyelet: A bankok figyelemmel kísérése és szükség szerint felügyeleti 
intézkedések meghozatala azt biztosítandó, hogy biztonságosan, prudens módon és az 
alkalmazandó szabályokat és rendeleteket betartva működjenek. 

Bankok: Ebben az áttekintésben banknak tekintjük az alkalmazandó uniós jog hatálya 
alá tartozó hitelintézeteket és befektetési vállalkozásokat. 

Eurórendszer: Gyűjtőfogalom: az Európai Központi Bank, valamint az eurót bevezetett 
országok nemzeti központi bankjai. 

Feltőkésítés: Egy vállalatnak a saját tőke/hitel arány javítása érdekében adott 
tőkeinjekció. 

Makroprudenciális felügyelet: A pénzügyi rendszer egészének stabilitására vonatkozó 
felügyelet. 

Mikroprudenciális felügyelet: Az egyes pénzügyi intézményekre mint a pénzügyi 
rendszer alkotóelemeire összpontosító felügyelet. 

Nemteljesítő hitel (NPL): Olyan hitel, amelynek törlesztése egy meghatározott 
időtartam óta (általában 90 napja) késedelemben van, illetve bizonyíték utal arra, hogy 
a teljes törlesztés nem valószínű. 

Nemzeti illetékes hatóság (NCA): Bizonyos pénzügyi szervezetek és piacok (például 
bankok, biztosítók, nyugdíjalapok, befektetési alapok és piaci infrastruktúrák) 
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felügyeletéért felelős nemzeti szerv, amelynek hatásköre van bizonyos funkciók 
ellátására. 

Pénzügyi piac: A pénzügyi eszközök, például részvények, kötvények, valuták és 
származtatott termékek vételének és eladásának piaca. 

Pénzügyi támogatás: A pénzügyi nehézségekkel küzdő országoknak nyújtott uniós 
pénzügyi támogatás (pl. vissza nem térítendő támogatás), hogy helyreállítsák 
makrogazdasági vagy pénzügyi stabilitásukat, és biztosítsák, hogy képesek legyenek 
eleget tenni a közszférával vagy a fizetési mérleggel kapcsolatos kötelezettségeiknek. 

Stressztesztelés: Azt értékelni hivatott szimuláció, hogy egy pénzügyi intézmény 
mennyire képes ellenállni különböző válságforgatókönyveknek. 

Szanálás: Egy fizetésképtelen pénzügyi intézmény rendezett felszámolása, hogy 
biztosítsák alapvető funkcióinak folytonosságát, megőrizzék a pénzügyi stabilitást, és a 
közpénzből nyújtandó pénzügyi támogatás minimalizálásával megvédjék a 
közpénzeket. 

Szavatolótőke-szükséglet: A szavatolótőkének az az összege, amellyel a biztosítóknak 
és viszontbiztosító társaságoknak az Unióban rendelkezniük kell. 

Tőkeáttételi mutató: A bank eszközeinek és mérlegen kívüli kötelezettségeinek mérete 
– kockázati súlyozás nélkül – az (alapvető tőkeként meghatározott) szavatolótőkéjéhez 
viszonyítva. 

Tőkekövetelmény: Az ahhoz szükséges szavatolótőke összege, hogy kockázattal 
súlyozott eszközeihez képest a bank jobban felkészülten tudja elviselni a nem várt 
veszteségeket. 
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Rövidítések jegyzéke 
AIF: Alternatív befektetési alap 

AIFMD: Alternatívbefektetésialap-kezelői irányelv 

BU Bankunió 

CCP: Központi szerződő fél 

CMU: Tőkepiaci unió 

CRA: Hitelminősítő intézet 

CRD: A tőkekövetelményekről szóló irányelv 

CRR II: A felülvizsgált tőkekövetelmény-rendelet 

CRR/CRD IV: Tőkekövetelmény-rendelet és a IV. tőkekövetelmény-irányelv 

CRR: A tőkekövetelményekről szóló rendelet 

DG: Főigazgatóság 

EBA: Európai Beruházási Alap 

EBH: Európai Bankhatóság 

ECFIN: A Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatósága. 

EDIS: Európai betétbiztosítási rendszer 

EDP: Túlzott hiány esetén követendő eljárás 

EFH Európai felügyeleti hatóság 

EFSF: Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz 

EFSM: Európai pénzügyi stabilizációs mechanizmus 

EIOPA: Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság 

EIP: Túlzott egyensúlyhiány esetén követendő eljárás 

EKB: Európai Központi Bank 

EKT: Európai Költségvetési Tanács 
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EMIR: Európai piaci infrastruktúra-rendelet 

ERKT: Európai Rendszerkockázati Testület 

ESBA: Európai Stratégiai Beruházási Alap 

ESM: Európai Stabilitási Mechanizmus 

ESMA: Európai Értékpapír-piaci Hatóság 

ESZA: Egységes Szanálási Alap 

ESZT: Egységes Szanálási Testület 

EU: Európai Unió 

FISMA: A Pénzügyi Stabilitás, a Pénzügyi Szolgáltatások és a Tőkepiaci Unió 
Főigazgatósága. 

FOLTF: Fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló (intézmény) 

FSB: Pénzügyi Stabilitási Tanács 

GDP: Bruttó hazai termék 

GMU: Gazdasági és monetáris unió 

IAIS: Biztosításfelügyelők Nemzetközi Szövetsége 

IFRS: Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok 

IGS: Biztosítási garanciarendszer 

IMF: Nemzetközi Valutaalap 

IORP Foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmény 

IORP II: A foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységeiről és 
felügyeletéről szóló rendelet 

Kkv Kis- és középvállalkozás 

LCR: Likviditásfedezeti ráta 

MiFID: A pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv 

MiFIR: A pénzügyi eszközök piacairól szóló rendelet 
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MIP: A makrogazdasági egyensúlyhiány kezelésére szolgáló eljárás 

NCA Nemzeti illetékes hatóság 

NPL Nemteljesítő hitel 

NRA Nemzeti szanálási hatóság 

OMT: Végleges értékpapír-adásvételi művelet 

OTC: Tőzsdén kívüli 

PCS: A pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás 

PEPP: Pandémiás vészhelyzeti vásárlási program 

PFER: Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere 

SCP Stabilitási és konvergenciaprogram 

SNP: Stabilitási és Növekedési Paktum 

SRM: Egységes szanálási mechanizmus 

SSM: Egységes felügyeleti mechanizmus 

SURE: A szükséghelyzeti munkanélküliségi kockázatokat mérséklő ideiglenes 
támogatás 

Szolvencia II. irányelv A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló irányelv 
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A számvevőszéki munkacsoport 
Számvevőszéki áttekintés – Hogyan vette figyelembe az Európai Unió a 2008 és 2012 
közötti pénzügyi és államadósság-válság tanulságait? 

Az áttekintést az Alex Brenninkmeijer számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara fogadta 
el. Az áttekintés elkészítését Ivana Maletić számvevőszéki tag vezette Sandra Diering 
kabinetfőnök, Tea Japunčić kabinetattasé, Paul Stafford ügyvezető, Jacques Sciberra 
feladatfelelős, valamint Mathias Blaas és Adrian Savin számvevők támogatásával. 

A Covid19 járvány és a szigorú kijárási korlátozás miatt nem tudunk képet közölni az 
ellenőrző csoportról. 
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