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A jelentésről: 

Az Egységes Szanálási Mechanizmus az euróövezeten belüli, fizetésképtelenné vált 
bankok szanálásának irányítására szolgáló uniós rendszer, amelyben a Bizottság és  
a Tanács mellett az Egységes Szanálási Testület (ESZT) tölt be központi szerepet. 
Az ESZT felügyeli az Egységes Szanálási Alapot (a továbbiakban: az Alap), amely a 
bankszanálás támogatásához vehető igénybe. Az Európai Számvevőszék köteles 
évente jelentést készíteni a felmerülő függő kötelezettségekről. 

Az Alap igénybevételére mindeddig nem került sor, de jelentősen megnőtt az első 
szanálással és más határozatokkal, valamint az Alapba fizetendő előzetes 
hozzájárulásokkal kapcsolatos, folyamatban lévő bírósági eljárások száma. A 2021. 
pénzügyi évre a Bizottság és a Tanács nem számolt be függő kötelezettségekről. 
Az azt megelőző évben kiadott jelentésünkben megfogalmazott ajánlásaink nyomán 
az ESZT módszert dolgozott ki a jogi panaszokhoz kapcsolódó előzetes 
hozzájárulások kiszámítására és a 2020. évi beszámolókban feltüntetettnél jóval 
kisebb összegről számolt be. Az ESZT nem számolt be szanálási határozathoz 
kapcsolódó függő kötelezettségekről. Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely 
lényegi szempontból ellentétes lenne az ESZT értékelésével. Megjegyezzük azonban, 
hogy az Alapba fizetett előzetes hozzájáruláshoz kapcsolódó egyes bírósági eljárások 
az ESZT kiszámítási módszerének konkrét aspektusait célozzák, és az értékelés 
szerint bizonyos esetekben fennáll a kockázata a gazdasági erőforrások 
kiáramlásának. 
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Összefoglaló 
I Jogszabályban előírt kötelességünk évente jelentést készíteni az Egységes Szanálási 
Testület, a Bizottság, illetve a Tanács szanálási feladatai teljesítésének következtében 
felmerülő függő kötelezettségeiről. Értékeltük, hogy az ESZT, a Bizottság és a Tanács 
feltüntette-e pénzügyi kockázatait a megfelelő függő kötelezettségek és céltartalékok 
révén. 2021. évi beszámoló 2022. júniusi lezárásakor még voltak folyamatban lévő 
bírósági eljárások, amelyeket az uniós bíróságokon, illetve nemzeti szinten folytattak  
az ESZT-vel és a Bizottsággal szemben (a Tanáccsal szemben azonban nem) szanálási 
feladataikkal kapcsolatban. 

II 2022 júniusában a Banco Popular Español (BPE) 2017. évi szanálásához 
kapcsolódóan 95 uniós szintű ügy volt folyamatban. Ezek közül a Törvényszék 
kezdetben hat próbapert választott ki elsőbbségi eljárásra. Ezek az ügyek és egy 
kapcsolódó fellebbezés időközben elutasításra kerültek. Emellett a Banco Popular 
Español S.A. szanálásával kapcsolatban nemzeti szinten továbbra is folyamatban van 
919 közigazgatási eljárás és bírósági ügy. Emellett folyamatban volt kettő, a szanálástól 
való eltekintésről szóló ESZT-határozat megsemmisítése iránt a Törvényszékhez 
benyújtott kereset is. 

III Az Egységes Szanálási Testület nem tüntetett fel függő kötelezettségeket e 95 ügy 
kapcsán, mivel az velük járó kockázatot valószínűtlennek ítélte. A kapcsolódó nemzeti 
ügyek esetében az ESZT nyilvánosságra hozta az ezen peres eljárásokkal kapcsolatos 
függő kötelezettségek jellegét, de nincs abban a helyzetben, hogy számszerűsíteni 
tudja a lehetséges pénzügyi hatást. 

IV Az Egységes Szanálási Testület fizetendő előzetes hozzájárulásokat szed be az 
Alapba, amelyeket a bankok szanálásának támogatására lehet felhasználni. 2021 
júniusában uniós szinten 63 olyan ügy volt folyamatban, amelyet az előzetes 
hozzájárulásokra vonatkozó határozatokkal szemben indítottak. A Bíróság 2022. júliusi 
ítélete és a 2020. évi jelentésünkben megfogalmazott ajánlásunk nyomán az ESZT új 
számítási módszert dolgozott ki annak érdekében, hogy pontosabban tudja feltüntetni 
az ilyen eljárásokból fakadó tényleges pénzügyi kockázatokat. Ennek eredményeképp 
az ESZT 5,5 millió euró függő kötelezettséget tüntetett fel az Alapból esetlegesen 
visszafizetendő összegekre. Ezenkívül az ESZT feltüntetett 2,55 millió euró függő 
kötelezettséget az esetleges jogi költségek ellentételezésére. Az ESZT nem tett közzé 
függő kötelezettségeket az előzetes hozzájárulásokról szóló határozatokkal szemben 
nemzeti szinten folyó bírósági eljárások tekintetében, mivel az ezekkel járó kockázatot 
valószínűtlennek ítéli. 
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V A Bizottság – önmagában vagy az ESZT-vel közösen – szintén érintett az uniós 
bíróságok előtt zajló, a Banco Popular Español S.A. szanálásához kapcsolódó bírósági 
eljárásokban. A Bizottság nem számolt be semmilyen függő kötelezettségről, mivel az 
ehhez kapcsolódó gazdasági forráskiáramlást valószínűtlennek értékelte. 
Megjegyezzük, hogy a Törvényszék 2022. június 1-jén az összes folyamatban lévő 
próbapert elutasította. A Tanácsot szanálási feladataihoz kapcsolódóan nem érintette 
jogi panasz, ennélfogva nem számolt be semmilyen függő kötelezettségről. 

VI A lefolytatott eljárások, a megszerzett bizonyítékok és a 2021. évi beszámoló 
lezárásakor rendelkezésünkre álló információk alapján semmi olyasmi nem jutott 
tudomásunkra, ami miatt azt kellene feltételeznünk, hogy az Egységes Szanálási 
Testület, a Bizottság és a Tanács szanálási feladatainak ellátásából eredő függő 
kötelezettségeket lényeges hibák jellemezték volna. 

VII Javasoljuk, hogy az Egységes Szanálási Testület: 

o a nemzeti eljárásokról közvetlenül a nemzeti szanálási hatóságoktól kérjen írásbeli 
nyilatkozatot; 

o finomítsa a jogi költségek rendezéséhez kötődő függő kötelezettségek 
számszerűsítésére szolgáló módszert; 

o javítsa a függő kötelezettségek közzétételét azokban az esetekben, amikor az 
Egységes Szanálási Alapból való kifizetés kockázatát valószínűnek értékelik, de a 
pénzügyi kitettség nem becsülhető meg megbízhatóan. 
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Bevezetés 
01 A 806/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel (ESZM-rendelet) 
létrehozott Egységes Szanálási Mechanizmus (ESZM) az Unió bankuniójának második 
pillére. A célja, hogy a fizetésképtelenné vált vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló 
bankok szanálásának irányításával minimálisra csökkenjenek a reálgazdaságra 
gyakorolt hatások és az állami pénzeszközök igénybevétele. E mechanizmus 
kulcsszereplője az Egységes Szanálási Testület (ESZT), amely az euróövezetben 
letelepedett összes jelentős bank1, valamint a kevésbé jelentős, de határokon átnyúló 
tevékenységeket folytató bankcsoportok2 szanálási hatósága. Az ESZT 2015. január 1-
jén vált független szervvé, és 2016. január 1-je óta rendelkezik teljes körű szanálási 
hatáskörrel. 

02 A valamely bank szanálásáról szóló határozat meghozatalához vezető 
folyamatban az Európai Központi Bank (EKB), az ESZT, a Bizottság és esetleg az Európai 
Unió Tanácsa (a Tanács) vesz részt3. Bizonyos feltételek mellett az Egységes Szanálási 
Alap (az Alap, lásd: 12. bekezdés) igénybe vehető a szanálás támogatásához. Az ESZT-t 
és az Alapot teljes egészében a bankszektor finanszírozza. 

03 Az ESZM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdése előírja számunkra, hogy készítsünk 
jelentést az ESZT, a Tanács és a Bizottság rendelet szerinti feladatai teljesítésének 
következtében felmerülő minden függő kötelezettségről (akár az ESZT, akár a Tanács, 
akár a Bizottság tekintetében, akár máskülönben). 

  

                                                        
1 Jelentésünkben a „bank” kifejezés az ESZM-rendelet 2. cikkében meghatározott 

jogalanyokat jelöli. 
2 Azon bankok jegyzéke, amelyek tekintetében az ESZT szanálási hatósági feladatokat lát el, 

az alábbi linken található: 
3 Az ESZM-rendelet 18. cikke. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://www.srb.europa.eu/en/content/banks-under-srbs-remit
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
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Az ellenőrzés hatóköre és módszere 

Az ellenőrzés hatóköre 

04 Ellenőrzési jelentésünkben azt értékeltük, hogy az ESZT, a Bizottság és a Tanács 
megfelelően feltüntette -e az ESZM-rendelet szerinti feladataiból4 eredő pénzügyi 
kockázatokat, különösen a függő kötelezettségeket és a céltartalékokat. 
A költségvetési rendelettel összhangban értékeltük a 2021-es pénzügyi évre 
vonatkozóan e tekintetben feltüntetett céltartalékok és függő kötelezettségek 
megállapításait. 

05  A 2021 során felmerült függő kötelezettségeken kívül a számvitelért felelős 
tisztviselő köteles figyelembe venni a végleges beszámoló bemutatásának napjáig 
tudomására jutott vonatkozó információkat is5. Ezért a beszámoló megbízható és valós 
bemutatásához kiigazításokra vagy további közzétételekre lehet szükség, és a 
beszámoló 2022. júniusi lezárásáig megszerzett információkat is tartalmazhat. A 2021. 
december 31-i helyzetet tükröző végleges beszámolót a következő időpontokban 
tették közzé: 

o az ESZT 2022. június 15-én; 

o a Bizottság 2022. június 17-én; 

o a Tanács 2022. június 7-én. 

06 Az ESZT6, a Bizottság és a Tanács7 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó éves 
beszámolóját is ellenőriztük. Ezen ellenőrzések eredményeit más jelentések 
tartalmazzák. 

                                                        
4 Az ESZM-rendelet 92. cikkének (4) bekezdése. 
5 Az (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 98. cikkének (4) bekezdése. 
6 Az uniós ügynökségekről szóló 2021. évi éves jelentés (2022.10.27.) 
7 2021. évi éves jelentés (2022.10.13.) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=HU
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=62271
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=61254
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07 A 19. számú nemzetközi költségvetési számviteli standardon („Céltartalékok, 
függő kötelezettségek és függő követelések”) alapuló 10. számú uniós számviteli 
szabály értelmében a függő kötelezettségeket be kell mutatni az éves beszámolóban 
(lásd: 1. háttérmagyarázat). A függő kötelezettségek és a céltartalékok lényegében azt 
a pénzügyi kockázatot tükrözik, amelynek az intézmény ki van téve. 

1. háttérmagyarázat. 

A függő kötelezettség fogalommeghatározása 

A függő kötelezettség: 

o olyan lehetséges kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, és 
amelynek létezését csak egy vagy több, nem teljesen az Európai Unió 
ellenőrzése alatt álló, bizonytalan jövőbeli esemény bekövetkezése vagy be 
nem következése fogja megerősíteni; 

o vagy olyan meglévő kötelem, amely múltbeli eseményekből származik, de 
nem mutatták ki, mert nem valószínű, hogy a kötelem kiegyenlítése gazdasági 
hasznot vagy szolgáltatáspotenciált megtestesítő gazdasági erőforrások 
kiáramlását fogja igényelni, vagy a kötelem összege nem mérhető megfelelő 
megbízhatósággal. 

08 Annak meghatározásához, hogy egy függő kötelezettségről be kell-e számolni 
vagy a céltartalékot meg kell-e jeleníteni, értékelni kell a gazdasági (rendszerint 
pénzbeli) forráskiáramlás valószínűségét. Ha a jövőbeni forráskiáramlás: 

o valószínű, céltartalékot kell megjeleníteni; 

o lehetséges, függő kötelezettségről kell beszámolni; 

o valószínűtlen, akkor nem áll fenn beszámolási kötelezettség. 

09 Az ESZT, a Bizottság és a Tanács saját számviteli politikájukban részletesebben 
meghatározták e valószínűségeket. Az ESZT és a Tanács a piacon alkalmazott 
módszerekkel összhangban a 10%-nál kisebb valószínűséget „valószínűtlenként”, a 10% 
és 50% közötti valószínűséget pedig ennélfogva „lehetségesként” határozza meg (lásd: 
1. ábra). A Bizottság a 20%-nál kisebb valószínűséget határozza meg 
„valószínűtlenként”, a 20% és 50% közötti valószínűséget pedig „lehetségesként”. 
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1. ábra. A függő kötelezettségekre és céltartalékokra vonatkozó 
valószínűségi küszöbértékek 

 
Forrás: Az ESZT, a Bizottság és a Tanács számviteli gyakorlata. 

Ellenőrzési koncepció 

10 A beszámoló közzétételének időpontjában bírósági eljárások voltak folyamatban 
az ESZT-vel és a Bizottsággal szemben az ESZM-rendelet szerinti feladataikkal 
kapcsolatban (lásd: 1. táblázat). A Tanáccsal szemben nem volt folyamatban bírósági 
eljárás. A 2021. évi pénzügyi évre az ESZT 5,5 millió euró (2020: 5561,1 millió euró) 
függő kötelezettséget tüntetett fel olyan folyamatban lévő bírósági eljárásokra, 
amelyek esetében a hozzájárulások újraszámítását követően valószínűnek értékelte a 
gazdaságiforrás-kiáramlás kockázatát. A megelőző évhez képest mutatkozó jelentős 
eltérést az új ítélkezési gyakorlat és az ESZT által alkalmazott új módszer eredményezte 
(lásd: 33. bekezdés). Az ESZT feltüntetett továbbá 2,55 millió euró függő 
kötelezettséget (2020: nem volt ilyen) az ellenérdekű fél jogi képviseletének 
költségeire azokban az esetekben, amelyekben a felperes sikerét valószínűnek 
értékelték. Valamennyi feltüntetett függő kötelezettség az Alap részére fizetett 
előzetes hozzájárulásokhoz kapcsolódik. A korábbi évekhez hasonlóan a Bizottság nem 
tett közzé függő kötelezettségeket. Az ellenőrzésünkhöz 46, az uniós bíróságok előtt 
folyamatban lévő ügyből mintát állítottunk össze, és áttekintettük a vonatkozó 
ügyiratokat. 

Egységes 
Szanálási 
Testület

Európai 
Bizottság

Az Európai 
Unió 

Tanácsa
kisebb mint 

10%
kisebb mint 

10%
kisebb mint 

20%

nagyobb 
mint 50%

nagyobb 
mint 50%

nagyobb 
mint 50%

VALÓSZÍNŰTLEN
LEHETSÉGES
VALÓSZÍNŰ

legalább 10% és legfeljebb 50% legalább 20% és legfeljebb 50% legalább 10% és legfeljebb 50%
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1. táblázat. Az ESZT-vel, illetve a Bizottsággal szemben az ESZM-rendelet 
szerinti feladataikkal kapcsolatban indított, folyamatban lévő bírósági 
eljárások (2022. június 15.) 

Az alábbiakkal kapcsolatos ügyek 
Az uniós 
bíróságok előtt 
lévő ügyek 

A nemzeti bíróságok előtt 
lévő vagy közigazgatási 
eljárás keretében folyó 
ügyek 

A Banco Popular Español S.A. (BPE) 
szanálása 95 919 

Az ABLV és a PNB Banka 
szanálásától való eltekintésről 
szóló határozatok 2 Nem alkalmazandó 

A „hitelezők egyike sem járhat 
rosszabbul” elvhez kapcsolódó 
határozat a BPE esetében 6 Nem alkalmazandó 

Előzetes hozzájárulások 63 711 

Igazgatási hozzájárulások 0 Nem alkalmazandó 

ÖSSZESEN 166 1 630 
Forrás: Európai Számvevőszék, az ESZT-nek és a Bizottságnak a beszámoló aláírásának időpontjában 
rendelkezésre álló adatai alapján. Ezek nem tartalmazzák a kizárólag dokumentumokhoz való 
hozzáférést kérő ügyeket, illetve az olyan, adatvédelemmel vagy emberi erőforrással kapcsolatos 
ügyeket, amelyek az ESZT ESZM-rendelet szerinti feladatai szempontjából nem relevánsak. 

11 A bírósági ügyekből álló minta mellett az ellenőrzési bizonyítékok magukban 
foglalták a lefolytatott interjúk során szerzett információkat, az ESZT, a Bizottság és a 
Tanács dokumentumait, valamint a külső jogászoktól származó teljességi 
nyilatkozatokat. Értékeltük az ESZT által az előzetes hozzájárulási ügyekhez kapcsolódó 
függő kötelezettségek becslésére kidolgozott új módszert és a nemzeti szinten folyó 
eljárások nyomon követésére kialakított új belső rendszert. Megvizsgáltuk továbbá a 
nemzeti szanálási hatóságoktól kapott bizonyítékokat, valamint a nyilvánosan 
hozzáférhető adatokat. Áttekintettük még az ESZT éves beszámolójának ellenőrzéséért 
felelős független külső ellenőr dokumentációját is8. 

  

                                                        
8 Az (EU) 2019/715 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 104. cikkének (1) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0715&from=HU
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Észrevételek 

I. rész: Az ESZT függő kötelezettségei 

12 Az ESZT beszámolója két részből áll (lásd: 2. ábra). Az I. rész az ESZT napi 
működését mutatja be. Az ESZT finanszírozása az összes bank éves igazgatási 
hozzájárulásaiból történik. Ezeket a hozzájárulásokat az ESZT igazgatásához és 
működéséhez veszik igénybe. A II. rész az Alappal foglalkozik, amelyet az ESZT kezel. 
Az Alapot éves előzetes hozzájárulások formájában a bankok finanszírozzák, amíg el 
nem érik az Alap célszintjét (lásd: 3. háttérmagyarázat). Bizonyos körülmények között 
az ESZT ezenfelül rendkívüli utólagos hozzájárulásokat is beszedhet9. Szükség esetén az 
Alap pénzügyi forrásai külön eszközökön keresztül vehetők igénybe a szanálás 
támogatásához, ha teljesülnek bizonyos feltételek10. 

2. ábra. Az Egységes Szanálási Testület költségvetése 

 
*Bizonyos korlátozások mellett. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a 806/2014/EU rendelet alapján. 

A szanálásról és szanálástól való eltekintésről szóló határozatokat követő 
bírósági eljárásokhoz kapcsolódó függő kötelezettségek 

13 Uniós szinten 2017. június 7-én született meg az első szanálási határozat a BPE 
kapcsán. Az ESZT elfogadta a BPE szanálási programját, amelyet a Bizottság 
jóváhagyott. Azóta az ESZT több bank esetében döntött arról, hogy az adott bankot 

                                                        
9 Lásd: az ESZM-rendelet 71. cikke. 

10 Lásd: az ESZM-rendelet 76. cikke. 

FINANSZÍROZÁS

KIADÁSOK

MŰVELETEK EGYSÉGES
SZANÁLÁSI ALAP

Igazgatási hozzájárulások

ESZT személyzeti állomány, 
hivatalok, műveletek Szanálásfinanszírozás*

Előzetes 
hozzájárulások

I. rész II. rész

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
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szanálják vagy nemzeti fizetésképtelenségi eljárás alá vonják-e (lásd: 2. táblázat). Az 
I. melléklet rövid összefoglalást ad az Európai Unió Bíróságának munkarendjéről (EUB), 
valamint az uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek határozataival 
szemben rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekről. A II. melléklet bemutatja a 
bankok szanálásához vagy a nemzeti fizetésképtelenségi eljárásokhoz vezető döntések 
láncolatát. 

2. táblázat. Az ESZT határozatai 

Dátum Bank Határozat Indokolás 

2017. június 7. Banco Popular 
Español S.A. Szanálás Likviditáshiány és 

közérdek 

2017. június 23. 

Banca 
Popolare di 
Vicenza S.p.A. 

Nemzeti 
fizetésképtelenségi 
eljárás 

Tőkehiány, de nem 
közérdek 

Veneto Banca 
S.p.A. 

Nemzeti 
fizetésképtelenségi 
eljárás 

Tőkehiány, de nem 
közérdek 

2018. február 24. ABLV Bank, AS 
Nemzeti 
fizetésképtelenségi 
eljárás 

Pénzmosás elleni 
fellépés hiányosságai, 
de nem közérdek 

2019. augusztus 15. AS PNB Banka 
Nemzeti 
fizetésképtelenségi 
eljárás 

Tőkehiány, de nem 
közérdek 

2022. március 1. 

Sberbank 
Europe AG 

Nemzeti 
fizetésképtelenségi 
eljárás 

Likviditáshiány, de 
nem közérdek 

Sberbank d.d. Szanálás Likviditáshiány és 
közérdek 

Sberbank 
banka d.d 

Szanálás Likviditáshiány és 
közérdek 

Forrás: Európai Számvevőszék, az ESZT és az EKB adatai alapján. 

A Banco Popular Español szanálási határozatával szemben benyújtott keresetek 

14 2017 júniusában a BPE „fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló” 
minősítést kapott az EKB-tól. Az ESZT arra a következtetésre jutott, hogy nem volt 
észszerű kilátás arra, hogy a magánszektor bármilyen olyan alternatív intézkedéssel 
álljon elő, amely megakadályozhatja a BPE csődjét, továbbá hogy a szanálás közérdekű 
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volt. Ez a tőkeinstrumentumok leírását és átalakítását, valamint a bank 1 euróért való 
eladását eredményezte. 

15 Tekintettel a BPE szanálásával és a hasonló jogalapokkal kapcsolatos ügyek 
számára és összetettségére, a Törvényszék hat próbapert jelölt ki elsőbbségi 
eljárásra11, míg az összes többi ügyet a próbaperek rendezéséig felfüggesztette. 2019. 
október 24-én a Törvényszék elutasította és elfogadhatatlannak nyilvánította az első 
próbapert12. A felperesek fellebbezést nyújtottak be a Bírósághoz, amely 2021. 
március 4-i ítéletében fenntartotta a Törvényszék végzését13. 

16 A BPE szanálási programjával kapcsolatos fennmaradó öt próbaperben a 
Törvényszék 2022. június 1-jén hozott határozatot. A felperesek mind az öt esetben  
a szanálási határozat megsemmisítését szerették volna elérni, és az egyik ügyben14  
a felperes emellett még kártérítést is követelt. A Törvényszék a keresetet elutasította 
(lásd: 2. háttérmagyarázat). 

2. háttérmagyarázat 

A Törvényszék elutasította valamennyi Banco Popular próbapert 

A Törvényszék 2022. június 1-jén a felperesek által felhozott valamennyi jogalapot 
elutasította, és az összes ügyet az ESZT nyerte. 

A Törvényszék megerősítette a Banco Popular Español szanálására vonatkozó 
ESZT-határozat, valamint a szanálási programot jóváhagyó bizottsági határozat 
jogszerűségét. A kártérítési igényt elutasították és a felpereseket kötelezték az 
ESZT és a Bizottság perköltségeinek viselésére. 

A Törvényszék megállapította, hogy a szanálási programról hozott ESZT-határozat 
nem előkészítő, hanem jogilag kötelező erővel bíró jogi aktus, amely az uniós 
bíróságok előtt támadható. 

A Törvényszék tisztázta, hogy az ESZT által elfogadott szanálási program ellen az 
azt jóváhagyó bizottsági határozat megtámadása nélkül is lehet keresetet 
benyújtani. 

                                                        
11 Az ESZT 2020. évi éves jelentése, 5.4.1. szakasz. 

12 A T-557/17. számú ügy. 

13 A C-947/19 P. sz. ügy. 

14 A T-523/17. sz. ügy. 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/Annual%20Report%202020_Final_web.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-557/17&language=hu
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-947%252F19P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&num=T-523/17
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A Törvényszék korlátozottnak tekinti saját felülvizsgálatát, mivel a szanálási 
programok nagyon összetett gazdasági és technikai értékeléseken alapulnak. 

Azon feltevést illetően, hogy a független értékelő értékelése nem volt „méltányos, 
prudens és reális”15 a Törvényszék kijelentette, hogy a rendelkezésre álló időkeret 
és információk szűkössége miatt az ideiglenes értékelések nem mentesek a 
bizonytalanságoktól és a megközelítő értékektől. A helyzet sürgősségére 
tekintettel a Bizottság helyesen ítélte meg úgy, hogy az ESZT támaszkodhat erre az 
értékelésre a szanálási program elfogadása során. 

Az ESZT-vel és a Bizottsággal szemben benyújtott kártérítési kereset kapcsán a 
Törvényszék kimondta, hogy a felperesek nem tudták bizonyítani, hogy az ESZT 
vagy a Bizottság jogellenesen járt volna el. A felperesek nem bizonyították, hogy az 
ESZT és a Bizottság bizalmas információkat hoztak volna nyilvánosságra, 
következésképp nem szegték meg szakmai titoktartási kötelezettségüket. 

17 A Törvényszék határozatai ellen a határozat közlésétől számított két hónap és tíz 
napon belül a Bírósághoz lehet fellebbezni, kizárólag jogi kérdésekben. 
A próbaperekben hozott törvényszéki határozatok16 közül néggyel szemben öt 
fellebbezést nyújtottak be. 

18 A 2021. évi végleges beszámolójában az ESZT nem szerepeltetett függő 
kötelezettségeket a BPE folyamatban lévő szanálási ügyeiből kifolyólag. 
Az alkalmazandó jogi keret komplexitása, a felvetett kérdések újszerűsége és a 
vonatkozó ítélkezési gyakorlat szűkössége miatt ugyan nehéz az ilyen bírósági eljárások 
kimenetelét előre látni, de nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmondott 
volna az ESZT azon határozatának, hogy nem tüntet fel függő kötelezettségeket a 
2021. évi beszámolójában. 

A Banco Popular Español utólagos végleges értékelésének elhagyásáról szóló 
határozattal szemben benyújtott keresetek 

19 Három megsemmisítés iránti keresetet nyújtottak be az ESZT ellen a végleges 
utólagos értékelés hiánya miatt: a Törvényszék valamennyit elfogadhatatlannak 
nyilvánította és elutasította17. Két elutasítási végzés ellen indított fellebbezés18 

                                                        
15 Az 806/2014/EU rendelet 20. cikkének (10) bekezdése. 

16 C-448/22 P. sz. ügy, C-535/22 P. sz. ügy, C-539/22 P. sz. ügy, C-541/22 P. sz. ügy, C-551/22 
P. sz. ügy. 

17 A T-2/19. sz. ügy, T-599/18. sz. ügy, T-512/19. sz. ügy. 
18 A C-874/19 P. sz. ügy, C-934/19 P. sz. ügy. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-448%252F22P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B535%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0535%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B539%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0539%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B541%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0541%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-01%252F01&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&cid=832137
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=hu&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/fiche.jsf?id=C%3B551%3B22%3BPV%3B1%3BP%3B1%3BC2022%2F0551%2FP&nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C&num=C-551%252F22&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=hu&lg=&cid=3159758
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219287&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=219002&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260268&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=223151&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=225052&pageIndex=0&doclang=HU&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2395138
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kapcsán 2021. december 21-én kiadott ítéleteiben a Bíróság kimondta, hogy a 
Törvényszék helyesen állapította meg: a jelen ügyek körülményei között az utólagos 
értékelés semmi esetre sem lett volna hatással a fellebbező jogi helyzetére. Kimondta 
továbbá, hogy a vagyonátruházási eszköz alkalmazása nem tartozik az ESZM-rendelet 
20. cikkének (12) bekezdésében említett azon esetek közé, amelyekben a végleges 
utólagos értékelés alapján kompenzáció nyújtható. 

20 A 2021. évi végleges beszámolójában az ESZT nem szerepeltetett függő 
kötelezettségeket az utólagos végleges értékelési ügyekhez kapcsolódóan. A Bíróság 
2021. december 21-i ítéleteit és a Törvényszék 2022. június 1-jei, a Bíróság indokolását 
megismétlő végzéseit (lásd: 2. háttérmagyarázat) figyelembe véve nem találtunk 
olyan bizonyítékot, amely ellentmondott volna az ESZT azon határozatának, hogy e 
tekintetben nem tüntet fel függő kötelezettséget. 

A Banco Popular Español szanálására irányuló nemzeti végrehajtási határozat ellen 
benyújtott keresetek 

21 Az ESZM-rendelet úgy rendelkezik, hogy szanálási határozatot követően bizonyos 
körülmények esetén az ESZT-nek kártalanítania kell a nemzeti szanálási hatóságot azon 
kártérítésekért, amelyek megfizetésére azt nemzeti bíróság kötelezte19. Éppen ezért 
fontos, hogy az ESZT tudja a részt vevő tagállamokban a nemzeti szanálási hatóságok 
ellen indított, folyamatban lévő kártérítési eljárásokról. 

22 A BPE szanálási programjának bizottsági jóváhagyását követően a spanyol 
nemzeti szanálási hatóság, a Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) 
2017 júniusában végrehajtási határozatot adott ki20. A FROB határozatával szemben 
számos közigazgatási jogorvoslati kérelmet és felelősség megállapítása iránti keresetet 
nyújtottak be, illetve számos bírósági eljárást indítottak. Mivel a végrehajtási határozat 
nemzeti jogon alapul, ezért nemzeti bírósági felülvizsgálat tárgyát képezi. A spanyol 
nemzeti szanálási hatóságnak havi jelentést kell készítenie az ESZT részére a szanálási 
program végrehajtásáról, valamint a kapcsolódó jogorvoslati kérelmekről és 
keresetekről21. 

23 A FROB 2022. júniusi jelentése szerint ez a hatóság 118 közigazgatási jogorvoslati 
kérelmet kapott a fent említett végrehajtási határozattal szemben, és mindegyiket 
elutasította vagy elfogadhatatlannak nyilvánította. A FROB emellett 1073 olyan 

                                                        
19 Az ESZM-rendelet 87. cikkének (4) bekezdése. 
20 A FROB irányítóbizottságának határozata a Banco Popular Español S.A.-ról, 2017. június 7. 
21 Az ESZM-rendelet 28. cikke (1) bekezdése b) pontjának iii. alpontja. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://www.frob.es/en/Resoluciones-del-FROB/Paginas/Resoluciones.aspx?k=2017
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU


 17 

 

kérelmet is kapott, amely arra irányult, hogy a spanyol nemzeti jog alapján indítson 
közigazgatási eljárást az állam szerződésen kívüli felelősségével kapcsolatban. 
A felelősség megállapítása iránti ezen keresetek közül 414-et elutasítottak. 
A felperesek 260 bírósági ügyet indítottak a FROB ellen, de ezek mindegyikét 
felfüggesztette a spanyol felsőbíróság közigazgatási kamarája. 

24 Megjegyezzük, hogy a nemzeti eljárások nagymértékben függnek a szanálási 
program érvényességétől és a Bizottság jóváhagyó határozatától. Megállapításunk 
szerint az FROB rendszeresen tájékoztatta az ESZT-t a nemzeti eljárásokról. 
Amennyiben a nemzeti bíróságokon folyamatban lévő, a FROB által fizetendő 
kártérítést kilátásba helyező 260 eljárás a fellebbezők számára kedvező módon zárul, 
az Egységes Szanálási Testület kötelezhető a megfelelő összegek részleges vagy teljes 
visszafizetésére22. Az ESZT nem írta elő a FROB számára teljességi nyilatkozat 
benyújtását, amely értékelné a 2021. évi beszámoló lezárása előtti forráskiáramlás 
valószínűségét. Kérésünkre az ESZT bekérte és meg is kapta a teljességi nyilatkozatot. 
Az ESZT nyilvánosságra hozta az ezzel a peres eljárással kapcsolatos függő 
kötelezettségek jellegét, de úgy véli, hogy nincs abban a helyzetben, hogy 
számszerűsíteni tudja a pénzügyi hatást. Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely 
ellentmondott volna az ESZT azon határozatának, hogy e tekintetben nem tüntet fel 
függő kötelezettséget. 

Szanálástól való eltekintésről szóló határozat elleni keresetek 

25 2018 májusában két keresetet nyújtottak be a Törvényszékhez az ESZT azon 
határozata ellen, hogy nem hoz szanálási intézkedéseket az ABLV Bank AS és 
leányvállalata, az ABLV Bank Luxembourg kapcsán. A 2021. évi éves beszámoló 
tekintetében az ESZT fenntartja azon álláspontját, hogy ezen ügyek kapcsán nem áll 
fenn a gazdaságiforrás-kiáramlás kockázata23, ezért nem tett közzé függő 
kötelezettségeket24. 2022. július 6-ig a Törvényszék mindkét ügyet elutasította, az 
ítélkezési gyakorlattal összhangban azonban azt is kimondta25, hogy megtámadható 
jogi aktusnak minősül az olyan határozat, amely egy hitelintézet kapcsán nem fogad el 
szanálási eszközöket. A Törvényszék kimondta, hogy az ESZT – figyelembe véve annak 

                                                        
22 Az ESZM-rendelet 87. cikkének (4) bekezdése. 
23 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 41. o. 
24 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 41. o. 
25 A Törvényszék T-282/18. sz. Bernis és társai kontra ESZT ügyben 2020. május 14-én, illetve a 

T-280/18. sz. ABLV Bank AS kontra ESZT ügyben 2022. július 6-án hozott ítélete. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=hu&td=%3BALL&language=hu&num=T-282/18&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-280%252F18&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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mérlegelési jogkörét – nem követett el nyilvánvaló értékelési hibát, amikor 
megállapította, hogy a felperes fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné 
válik. Emellett arra a következtetésre jutott, hogy az ESZT-nek jogában áll az EKB 
„fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló” értékelésére hagyatkozni 
annak bizonyítására, hogy nincs észszerű kilátás arra, hogy egyéb alternatív 
intézkedések belátható időn belül megakadályozhatják az érintett bank csődjét. 
Az ABLV Bank AS-t kötelezték az ESZT perköltségeinek megfizetésére. 

26 Ezenkívül az ESZT 2019 augusztusában – azt követően, hogy az EKB értékelése 
szerint a bank fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik – 
megállapította, hogy az AS PNB Banka szanálása nem szükséges a köz érdekében. 
A PNB Bankára vonatkozó szanálási programot elutasító határozatot a bank és néhány 
részvényese a Törvényszék előtt megtámadta. 2022 májusában a Törvényszék úgy 
határozott, hogy felfüggeszti az eljárást, amíg a kapcsolódó ügyekben26 végleges 
határozat nem születik. Az ESZT továbbra is valószínűtlennek ítéli a gazdaságiforrás-
kiáramlás lehetőségét, ezért nem tüntetett fel függő kötelezettségeket a 2021. évi 
beszámolóban27. Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmond az ESZT 
értékelésének. 

27  Oroszország Ukrajnával szemben indított agresszív háborúját követően az Unió 
és az Egyesült Államok szankciókat vetett ki egyes orosz bankokra. A horvát 
Sberbank d.d. és a szlovén Sberbank banka d.d. a likviditási helyzetük romlása miatt 
„fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló” értékelést kaptak28. Az ESZT 
ezért úgy határozott, hogy a Sberbank d.d. és a Sberbank banka d.d. tekintetében 
szanálási programot fogad el. Az ESZT határozata szerint az érintett szanálási program 
keretében a Sberbank d.d., illetve a Sberbank banka d.d. által kibocsátott valamennyi 
részvényt átruházzák a Hrvatska Poštanska Banka d.d., illetve a Nova ljubljanska 
banka d.d. bankokra. Az ESZT arról is rendelkezett, hogy a Sberbank Europe AG 
tekintetében nem fogad el szanálási programot. Az ESZT 2021. évi végleges 
beszámolójának aláírásáig nem indítottak bírósági eljárást e szanálással szemben. 
Az ESZT ezért nem számolt be függő kötelezettségekről vagy céltartalékokról29. 

                                                        
26 A T-275/19. sz. PNB Banka kontra EKB, T-301/19. sz. PBN Banka kontra EKB és T-330/19. sz. 

PNB Banka kontra EKB ügy. 
27 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 41. o. 
28 Az EKB „fizetésképtelen vagy valószínűleg fizetésképtelenné válik” értékelése, 2022. 

február 28. 
29 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 47. o. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ssm.pr190815%7Eb8e2038aa9.en.html
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-275%252F19&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lgrec=en&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-301%252F19&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=2400928
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-330%252F19&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220228%7E3121b6aec1.en.html
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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A beszámolót követően azonban a Sberbank Europe és az orosz Sberbank több 
keresetet nyújtott be az ESZT, a Bizottság és a Tanács ellen30. Ezeket az ügyeket tehát 
csak a 2022. évi beszámoló elkészítése során fogják figyelembe venni. 

„A hitelezők egyike sem járhat rosszabbul” elvhez kapcsolódó függő 
kötelezettségek 

28 A tulajdonhoz fűződő alapvető jogok tiszteletben tartása érdekében az ESZM-
rendelet úgy rendelkezik, hogy a hitelezők egyike sem járhat rosszabbul a szanálás 
során, mint a rendes fizetésképtelenségi eljárásban járt volna. „A hitelezők egyike sem 
járhat rosszabbul” elv alapján a hitelezők kártérítésre jogosultak az Alapból, ha rendes 
fizetésképtelenségi eljárás során jobb elbánásban részesültek volna. A hitelezők és a 
részvényesek kezelésének vizsgálatához értékelni kell a fizetésképtelenségi eljárás és a 
szanálás közötti különbséget. A hat folyamatban lévő ügyben 2021-ben nem történt új 
fejlemény a „hitelezők egyike sem járhat rosszabbul” elv kapcsán. Lásd: a 2020. évre 
vonatkozó jelentésünk. 

Az Egységes Szanálási Alapba fizetendő banki hozzájárulásokhoz 
kapcsolódó függő kötelezettségek 

29 A bankunió bankjai jogilag kötelesek hozzájárulást fizetni az Alapba (lásd: 
3. háttérmagyarázat és III. melléklet) egyéni kockázati profiljuk – amelyet az 
(EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározott módszer szerint kell 
kiszámítani –, illetve az ESZT által kiszámított célszint alapján. 

3. háttérmagyarázat 

Az Egységes Szanálási Alap (az Alap) 

Az Alap 2023 végére előirányzott célszintje a bankunió biztosított betétei 
összegének legalább 1%-a. A biztosított betétek jelenlegi éves növekedését 
figyelembe véve, ez mintegy 80 milliárd eurót tenne ki. 2022-ben 2896 bankot 
értesítettek az éves hozzájárulásról, amely összesen 13,67 milliárd eurót tett ki. 
A 2022. évi ciklus előzetes hozzájárulásaival együtt az Alap keretében 
rendelkezésre álló pénzügyi eszközök hozzávetőleg 66 milliárd euró összeget érnek 
majd el. 

                                                        
30 A T-450/22., T-523/22., T-524/22., T-525/22., T-526/22., T-527/22., T-571/22. és T-572/22. 

sz. ügyek. 

https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=60060
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=HU&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-450%252F22&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=289957
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0523&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0524&from=HU
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Megjegyzés: A különbözetet 2023-ig évente kiigazítják. 

2021. január 27-én és február 8-án az Európai Stabilitási Mechanizmusban részt 
vevő tagállamok aláírták az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló 
szerződés módosítására vonatkozó megállapodást. A módosítások révén az Alap 
költségvetési védőhálót kapott: ez a Kormányzótanács határozattervezetének 
értelmében egy olyan hitelkeretet jelent, amelynek névleges felső határa 
68 milliárd euró31. A megreformált szerződés akkor lép hatályba, ha azt az Európai 
Stabilitási Mechanizmus mind a 19 tagállamának parlamentje ratifikálja32. 

Forrás: ESZT, az Európai Stabilitási Mechanizmus. 

Előzetes hozzájárulásokhoz kapcsolódó uniós szintű bírósági eljárásokból eredő 
függő kötelezettségek 

30 Az ESZT 2021. évi végleges beszámolójának aláírásakor 63, az előzetes 
hozzájárulásokhoz kapcsolódóan, az ESZT-vel szemben a Törvényszéknél (62) és a 
Bíróságnál (1) indított eljárás volt folyamatban (2020: 44 eljárás). Nem terjesztettek elő 
keresetet az ESZT 2022. évi előzetes hozzájárulásra vonatkozó határozatai kapcsán. 
A beszámolók aláírását követően 24 keresetet nyújtottak be a 2022. évi előzetes 
hozzájárulások kapcsán33 (lásd: 3. ábra). Ezeket az ügyeket tehát csak a 2022. évi 
beszámoló elkészítése során fogják figyelembe venni. 

                                                        
31 Európai Stabilitási Mechanizmus. 

32 Megállapodás az Európai Stabilitási Mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés 
módosításáról. 

33 A 2021. június 21-én benyújtott T-347/21. sz. ügy volt az első olyan kereset, amelyet az 
ESZT 2021. évi előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatos határozatával szemben indítottak. 
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https://www.esm.europa.eu/legal-documents/esm-treaty-amending-agreement
https://www.esm.europa.eu/about-esm/esm-treaty-reform-explainer?_sm_au_=iVVDSDkfWT1DMWkNVkFHNKt0jRsMJ
https://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=hu
https://www.consilium.europa.eu/hu/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2019035&DocLanguage=hu
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-347%252F21&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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3. ábra. Az előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatban az uniós bíróságok 
előtt 2022 szeptemberében folyamatban lévő ügyek 

 
Forrás: ESZT. 

31 Az ESZT a 2021. évi végleges beszámolójában 5,5 millió euró (2020: 
5561 millió euró) függő kötelezettséget tüntetett fel, amely a Törvényszék előtt 
folyamatban lévő nyolc (2020: 41) bírósági ügyhöz kapcsolódik34 (lásd: 4. ábra), mivel 
ezeknél az ESZT a gazdasági erőforrások kiáramlásának kockázatát lehetségesnek 
ítélte. Feltüntetett továbbá 2,55 millió eurót, ami 51 ügyhöz kapcsolódik, a felperes 
perköltségeinek felel meg, és amit az ESZT-nek kellene kifizetnie, ha a Bíróság ilyen 
döntést hoz. 

                                                        
34 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 39–40. o. 
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https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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4. ábra. A függő kötelezettségek összegének múltbeli alakulása az ESZT 
beszámolóiban az Alapba fizetendő előzetes hozzájárulásokhoz képest 

 
Forrás: az ESZA beszámolója; 2021: 5 509 446,47 euró függő kötelezettség az előzetes hozzájárulásokhoz 
kötődő jogi ügyek kapcsán uniós szinten és 2 550 000,00 euró perköltség a folyamatban lévő ügyek 
kapcsán. 

32 A beszámolókban feltüntetett függő kötelezettségek eme jelentős változása 
elsősorban két tényezőnek tulajdonítható. Az első tényező a 2017. évi előzetes 
hozzájárulások kapcsán hozott ESZT-határozat Bíróság általi megsemmísítése, illetve az 
ebből fakadóan az előzetes hozzájárulások kiszámítására vonatkozó jogi keret 
érvényességének pontosítása (lásd: 42. bekezdés és 5. háttérmagyarázat). 
Ez jelentősen csökkentette az Alapból való kifizetés pénzügyi kockázatát. Ehelyett az 
ESZT függő kötelezettségeket tüntetett fel az eljárási hibákhoz kötődő bírósági 
költségek tekintetében. A második tényező az ESZT korábbi ajánlásainkon35 alapuló új 
módszere a függő kötelezettségek becslésére (lásd: 35. bekezdés) azokban az 
esetekben, amelyeknél az Alapból való forráskiáramlás valószínűnek tekinthető és 
megbízhatóan számszerűsíthető. 

                                                        
35 2020. évi éves jelentés a függő kötelezettségekről, 1. ajánlás, 43. o. 
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https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_HU.pdf
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33 2020. évi beszámolójában az ESZT az előzetes hozzájárulások teljes értékét függő 
kötelezettségként tüntette fel a vitatott ügyekben, ami a jogi keret érvényességére 
vonatkozó bírósági megközelítésben a Törvényszék 2020. évi ítéletét36 követően 
kialakult bizonytalanságokra vezethető vissza. 2021. évi beszámolójában az ESZT egy új 
módszer alkalmazásával tüntette fel a beszedett összegek és a 2021. évi előzetes 
hozzájárulás összegének potenciális újraszámítása közötti becsült különbséget azon 
jogi ügyek esetében, amelyekben a gazdasági erőforrások kiáramlásának kockázatát 
valószínűnek értékelték. 

34 A 2016., 2017., 2018., 2019. és 2020. évi előzetes hozzájárulási ciklusra 
vonatkozóan az ESZT a jogi költségeken kívül nem tett közzé függő kötelezettségeket, 
mivel az Alapból való gazdaságiforrás-kiáramlás kockázatát valószínűtlennek értékelte. 
Az érintett ügyek tárgyalását azt követően folytatták, hogy a Bíróság ítéletet hozott a 
2017. évi hozzájárulási ciklushoz kapcsolódó 3 ügyben37. 

Az ESZT által használt módszer az eredeti előzetes hozzájárulási határozat és a 
2021. évi előzetes hozzájárulással kapcsolatos esetekben hozott esetleges felülvizsgált 
határozat szerinti hozzájárulások közötti különbség kiszámítására 

35 A Számvevőszék ajánlását38 végrehajtva az ESZT új módszert dolgozott ki az 
eredeti előzetes hozzájárulási határozat és a vitatott kockázati mutatókból és 
kockázatkiigazítási folyamatból fakadó újraszámításon alapuló esetlegesen felülvizsgált 
határozat szerinti hozzájárulások közötti különbség kiszámítására (lásd: 5. ábra és 
6. ábra). Az új módszert azonban csak azoknál a 2021. évi előzetes hozzájárulásokhoz 
kapcsolódó ügyeknél alkalmazták, amelyeknél az érintett keresetben felhozott jogalap 
típusától függően a kockázatot valószínűnek értékelték. Az ESZT a 2016 és 2021 közötti 
előzetes hozzájárulásokra vonatkozó határozatokkal kapcsolatban folyamatban lévő 
többi ügyben valószínűtlennek ítélte a kockázatot. Ezért nem alkalmazta az új 
módszert, és nem számított ki új függő kötelezettségeket. 

                                                        
36 A C-584/20 P. és C-621/20 P. sz. Európai Bizottság és Egységes Szanálási Testület kontra 

Landesbank Baden-Württemberg egyesített ügyekben 2021. július 15-én hozott ítélet. 
37 A C-584/20 P. sz., C-621/20 P. sz., C-663/20 P. sz., C-664/20 P. sz. ügyek. 

38 2020. évi éves jelentés a függő kötelezettségekről, 1. ajánlás, 43. o. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=10197300
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_HU.pdf
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5. ábra. Az előzetes hozzájárulás kiszámítása: az intézmények kockázati 
profiljának meghatározása 

 
Forrás: Az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az SRB/ES/2021/22. sz. ESZT-
határozat (136) preambulumbekezdésében foglalt táblázat és a 2021. évi előzetes hozzájárulási ciklussal 
kapcsolatos jogi ügyek. 

A leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelményen felül tartott 
szavatoló tőke, valamint leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségek
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A kockázatkiigazítás bankok által vitatott elemei a 2021. évi előzetes hozzájárulási ciklushoz kapcsolódóan

Az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet 7. cikke szerinti kockázati súly (kockázati pillér %-os súlya × kockázatmutató
%-os súlya)

Az ESZT által a 2021. évi előzetes hozzájárulásokban alkalmazott tényleges kockázati súly (kockázati pillér %-os súlya ×
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6. ábra. A kockázat-kiigazítási tényezők kiszámításának lépései 

 
Forrás: Az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelet és a 2021. évi előzetes hozzájárulási ciklussal 
kapcsolatos jogi ügyek. 

36 Néhány felperes azzal érvel, hogy mivel valamely intézményvédelmi rendszerhez 
(IPS) tartozik, ezért egyenlő védelem illeti meg őt, méretétől, üzleti tevékenységétől 
vagy kockázatprofiljától függetlenül. Sőt azt is kijelentik, hogy a szabályozási keret 
jogszerűtlen, mivel az uniós jog általános elveit megsértve lehetőséget biztosít az ESZT 
számára, hogy eltérő IPS-mutatókat határozzon meg és az IPS-tényezőkre aránytalan 
mértékben alkalmazzon kockázat-kiigazítási szorzókat. A felvetett problémák 
összetettsége és újszerűsége miatt az ESZT úgy értékelte, hogy az eljárás kedvezőtlen 
végeredményt hozhat, ami valószínűsíti a gazdaságiforrás-kiáramlást, ezért az érintett 
ügyekre nézve függő kötelezettséget számított. 

37 Vannak olyan esetek is, amikor a kérelmezők arra hivatkoznak, hogy az ESZT 
megsérti az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet az általános 
származtatott kockázati pozíciónak a „kereskedési tevékenység, mérlegen kívüli 
kitettségek, derivatívák, összetettség és szanálhatóság” kockázati mutató keretében 
történő figyelembevétele, valamint a kockázat-kiigazítási szorzó alkalmazása 
tekintetében. Az ESZT valószínűnek ítélte az gazdasági forrás kiáramlásának kockázatát 
és függő kötelezettséget állapított meg. 
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meghatározása az összetett mutató újrabesorolásával
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=HU&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
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38 Más keresetek azon az alapon támadják az (EU) 2015/63 rendelet ESZT általi 
értelmezését, hogy számításában az ESZT nem vett figyelembe bizonyos 
kockázatmutatókat, nevezetesen „a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelményeken (MREL) felül az intézmények által tartott 
szavatoló tőke, valamint leírható, illetve átalakítható kötelezettségeket”, a „nettó 
stabil forrásellátottsági rátát”, valamint az „összetettség” és a „szanálhatóság” 
almutatókat (lásd: 5. ábra, 4. ábra és Glosszárium). Az ESZT valóban nem vette 
figyelembe ezeket a kockázatmutatókat számításaiban, és ennek okaként az összes 
bankra vonatkozó összevethető adatok hiányát és az egyenlő bánásmód 
szükségességét nevezte meg. Az ESZT például nem tudta kiszámítani „a 
szavatolótőkére ás a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmények” tekintetében az összes bank számára rendelkezésre álló 
többletet, mivel a MREL-re nézve az ESZT és a nemzeti szanálási hatóságok még nem 
állapítottak meg a saját hatáskörükbe tartozó valamennyi bank számára kötelező erejű 
célértékeket. Erre a problémára korábbi jelentéseinkben39 felhívjuk a figyelmet. Noha 
néhány ilyen ügy esetében az ESZT valószínűnek ítélte a gazdasági erőforrások 
kiáramlásának átfogó kockázatát, a releváns adatok hiány miatt mégsem tüntetett fel 
függő kötelezettségeket az érintett érdemi jogalapokra vonatkozóan a releváns adatok 
hiánya miatt (lásd: 4. háttérmagyarázat). Emellett beszámolójában az ESZT nem 
indokolja a kapcsolódó függő kötelezettségek feltüntetésének hiányát sem. 

4. háttérmagyarázat 

A bankok által kifogásolt kockázatmutatók, amelyekre nézve az ESZT 
nem számította ki a pénzügyi kitettséget 

A „nettó stabil forrásellátottsági ráta” standardról való beszámolás 2021 
júniusában lett érdemi prudenciális követelmény40. Az (EU) 2019/876 rendelet 
100%-os nettó stabil forrásellátottsági rátára vonatkozó felügyeleti követelményt 
vezetett be, amely 2021. június 28-tól alkalmazandó41. Ezt megelőzően nem állt 
rendelkezésre a kötelező erejű harmonizált forrásellátottsági arányra vonatkozó 
standard. Ezért az ESZT úgy döntött, hogy nem alkalmazza azt a 2021. évi előzetes 
hozzájárulási ciklusra. Az ESZT a nettó stabil forrásellátottsági ráta mutatóját a 
2023. évi előzetes hozzájárulási ciklustól kezdve fogja alkalmazni. 

                                                        
39 A 23/2017. sz. különjelentés 2a. ajánlása és a 01/2021. sz. különjelentés 73. bekezdése. 
40 EBA/ITS/2020/05 Final Draft implementing technical standards on supervisory reporting 

requirements for institutions under Regulation (EU) No 575/2013. 
41 Az (EU) 2019/876 rendelet (45)–(48) preambulumbekezdése, 2. cikkének (4) bekezdése és 

3. cikkének (2) bekezdése. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=HU
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_23/SR_SRB-BU_HU.pdf
https://www.eca.europa.eu/hu/Pages/DocItem.aspx?did=57531
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2020/ITS/ITS%20on%20supervisory%20reporting%20changes%20related%20to%20CRR2%20and%20Backstop%20Regulation/886494/Final%20draft%20ITS%20on%20supervisory%20reporting%20requirements%20for%20institutions%20under%20Regulation%20EU%20No%205752013.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0876&from=HU
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Az ESZT egyik olyan ügy esetében sem tudta kiszámítani az eredeti előzetes 
hozzájárulási határozatok és az esetleges felülvizsgált határozatok szerinti 
hozzájárulások közötti különbséget, amelyekben „a szavatolótőkére és a leírható, 
illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeket 
meghaladó kötelezettségekre” vonatkozó kockázatmutatóhoz kapcsolódó 
jogalapra hivatkoztak. Így az ESZT ezekben az ügyekben nem számszerűsített függő 
kötelezettségeket az érintett jogalapok tekintetében. 

AZ ESZT kijelentette, hogy sértené az egyenlő bánásmód elvét, ha „a leírható, 
illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeken felül 
az intézmények által tartott szavatoló tőke, valamint leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségek” kockázatmutatóját kizárólag azokra az intézményekre 
alkalmazná, amelyekre nézve már megállapítottak célértéket a szavatolótőkére és 
a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmények tekintetében. 

Hasonlóképpen, az „összetettségre” és a „szanálhatóságra” vonatkozó almutatók 
esetében nem állnak rendelkezésre harmonizált formában adatok a részt vevő 
tagállamok valamennyi intézményére vonatkozóan a 2019-es referenciaévre 
(2021. évi előzetes hozzájárulási ciklus) nézve. Az ESZT ezért úgy ítélte meg, hogy 
nem alkalmazhatja ezeket az almutatókat a 2021. évi előzetes hozzájárulási 
ciklusra. 

39 Figyelembe véve a nagyfokú bizonytalanságot és az összetett szabályozási 
keretet, arra a következtetésre jutottunk, hogy az előzetes hozzájárulási ügyekre 
vonatkozó függő kötelezettségek becslésére szolgáló új módszer alkalmazása javította 
a nyilvánosságra hozott összeg pontosságát. 

Fejlemények az ESZT előzetes hozzájárulásokra vonatkozó 2016. évi határozataival 
kapcsolatos ügyekben 

40 Az NRW Bank 2019 szeptemberében fellebbezést42 nyújtott be a Törvényszék T-
466/16. sz. ügyben 2019 júniusában hozott ítélete ellen, amely a keresetet 
elfogadhatatlannak nyilvánította és elutasította. 2021 októberében a Bíróság hatályon 
kívül helyezte a Törvényszék ítéletét és érdemi határozathozatalra visszautalta az ügyet 
a Törvényszékhez. Az ESZT valószínűtlennek értékelte a kockázatot, és nem tüntetett 
fel függő kötelezettségeket. Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmondana az 
ESZT értékelésének. 

                                                        
42 A C-662/19 P. sz. ügy. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-466%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-662%252F19P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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Fejlemények az ESZT előzetes hozzájárulásokra vonatkozó 2016. évi felülvizsgált 
határozataival kapcsolatos ügyek terén 

41 2019. november 28-án a Törvényszék eljárási okokra hivatkozva megsemmisítette 
az ESZT által három bank 2016. évi előzetes hozzájárulására vonatkozóan hozott 
határozatokat43. Mivel a számítás továbbra is érvényes maradt, az ESZT a vitatott 
2016. évi előzetes hozzájárulásokról új határozatot hozott egy felülvizsgált eljárási 
megközelítés keretében. A három bank 2020 májusában, júniusában és augusztusában 
az ESZT 2016. évi előzetes hozzájárulásra vonatkozó új határozatának megsemmisítése 
iránti kérelmet nyújtott be a Törvényszékhez. A Törvényszék mindhárom ügyben44 
folytatta az eljárást azt követően, hogy a Bíróság ítéletet hozott a három 2017. évi 
előzetes hozzájárulási ügyben45. Az ESZT ezen ügyek esetében valószínűtlennek 
értékelte a kockázatot és nem tüntetett fel függő kockázatot. Nem találtunk olyan 
bizonyítékot, amely ellentmondana az ESZT értékelésének. 

Fejlemények az előzetes hozzájárulásokra vonatkozó 2017. évi határozatokkal 
kapcsolatos ügyek terén 

42 2021. július 15-én a Bíróság nagytanácsa egy ügyben hatályon kívül helyezte a 
Törvényszék végzését46. A Bíróság az indokolás elégtelensége miatt megsemmisítette 
az ESZT előzetes hozzájárulásra vonatkozó határozatát, és fenntartotta az (EU) 2015/63 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet47 vitatott rendelkezéseinek érvényességét. 
Az ítéletet követően az ESZT 2021. december 15-én új határozatot hozott. A bank 
2022. március 15-én kérte ezen új határozat megsemmisítését48. Az ESZT fellebbezést 
nyújtott be a Törvényszék másik két 2020. szeptember 23-i ítélete ellen is, a Bíróság 
pedig 2022. március 3-án hozta meg ítéletét49 (lásd: 5. háttérmagyarázat). 

                                                        
43 A T-365/16. sz. ügy, a T-377/16., T-645/16. és T-809/16. sz. egyesített ügyek, valamint  

a T-323/16. sz. ügy. 
44 A T-336/20. sz., T-339/20. sz., T-499/20. sz. ügy. 

45 A C-584/20 P. sz., C-621/20 P. sz., C-663/20 P. sz., C-664/20 P. sz. ügyek. 
46 A T-411/17. sz., Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT ügyben 2020. szeptember 23-

án hozott ítélet. 
47 A C-584/20 P. és C-621/20 P. sz. Európai Bizottság és Egységes Szanálási Testület kontra 

Landesbank Baden-Württemberg egyesített ügyek. 
48 A T-142/22. sz. Landesbank Baden-Württemberg kontra ESZT ügy. 

49 A C-663/20 P. sz. ESZT kontra Hypo Vorarlberg Bank és a C-664/20 P. sz. ESZT kontra 
Portigon és Bizottság ügy. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=HU&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=HU&_sm_au_=iVVcsTbVfK2QQqj5VkFHNKt0jRsMJ
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-365%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-377%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-645%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-809%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-323%252F16&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-336%252F20&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-339%252F20&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?lgrec=hu&td=%3BALL&language=hu&num=T-499/20&jur=T
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=hu&num=T-411/17
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:62022TN0142
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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5. háttérmagyarázat 

Az ESZT előzetes hozzájárulásokra vonatkozó 2017. évi határozatáról 
szóló, 2021. július 15-i bírósági ítélet általános következményei 

A Bíróság két bank tekintetében megsemmisítette az ESZT 2017. évi előzetes 
hozzájárulási határozatát50, a korábbi, 2021. július 15-i ítéletében kijelölt 
irányvonalat követve. A Bíróság konkrétan a következőket tisztázta: 

1) Az ESZT 2017. évi előzetes hozzájárulási határozatát és annak mellékletét 
megfelelően hitelesítették. 

2) Az ESZT előzetes hozzájárulásokra vonatkozó 2017. évi határozata nem volt 
kellően indokolt, viszont az ESZT indokolási kötelezettségét egyensúlyba kell 
hozni a többi bank bizalmas adatainak védelmére vonatkozó 
kötelezettségével. Az ESZT indokolási kötelezettségének terjedelme 
tekintetében a Bíróság e tárgyban hozott ítéletére és végzéseire 
hivatkozunk51. 

A Bíróság a 2017. évi előzetes hozzájárulási ciklusra vonatkozó új ESZT-határozat 
hatálybalépéséig, de legfeljebb hat hónapig fenntartotta az ESZT megsemmisített 
2017. évi előzetes hozzájárulási határozatának joghatásait a két bank 
tekintetében. 

Fejlemények a 2018–2020-as előzetes hozzájárulási ciklussal kapcsolatos ügyekben 

43 A Törvényszékhez benyújtott, a 2018. évi hozzájárulási ciklusokkal kapcsolatos 
egyik ügyben (T-758/18. sz. ABLV Bank kontra ESZT ügy) az ESZT a megsemmisítés 
kockázatát valószínűtlennek ítélte, és nem tett közzé semmilyen függő kötelezettséget. 
Ez összhangban van a Törvényszék ítéletével, amely 2021 januárjában elutasította a 
keresetet, és amely ellen a bank 2021 márciusában fellebbezett52. 2022 
szeptemberében a Bíróság elutasította a fellebbezést. 

44 Az ESZT azonban úgy ítélte meg: lehetséges, hogy a 2018., 2019. és 2020. évi 
hozzájárulási ciklusra vonatkozó előzetes hozzájárulási határozataival kapcsolatos 
összes többi ügyet az indokolás elégtelensége miatt eljárási okokból megsemmisítik, 
mivel azok nem felelnek meg teljes mértékben a Bíróság által három fellebbezési 
                                                        
50 A T-414/17. sz. Hypo Vorarlberg Bank kontra ESZT és T-420/17. sz. Portigon AG kontra ESZT 

és Bizottság ügyek. 
51 A C-584/20 P. sz. ügy, a C-621/20 P. sz. ügy 137. bekezdése, a C-663/20 P. sz. ügy 

102. bekezdése, a C-664/20 P. sz. ügy 105. bekezdése. 

52 A C-202/21. P. sz. ABLV Bank kontra ESZT ügy. 

https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-758%252F18&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-414%252F17&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-420%252F17&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-584%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-621%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-663%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-664%252F20P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-202%252F21P&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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ügyben megállapított indokolási normáknak (lásd: 42. bekezdés). Ezen ügyek kapcsán 
az ESZT úgy véli, hogy meglévő érdemi jogalapok ellenére sem érintené az előzetes 
hozzájárulások kiszámítását az, ha egy ítélet nyomán az előzetes hozzájárulásról szóló 
határozatokat újból elfogadják, mivel a határozatok csak az indokolást helyesbítenék. 
Ezen forgatókönyv esetén is előfordulhat, hogy a későbbiekben változik az előzetes 
hozzájárulások kiszámítása, de csak akkor, ha az érintett bankok úgy döntenek, hogy 
fellebbezést nyújtanak be, és érdemi jogalapokat hoznak fel az újra kiadott 
határozatokkal szemben. Ezért a 2018., 2019. és 2020. évi ügyek esetében az ESZT a 
gazdasági erőforrások ESZA-ból való kiáramlásának az említett ügyekből eredő 
kockázatát – a jogi költségek kivételével – valószínűtlennek értékelte, és nem 
alkalmazta az új módszert. A 2021. évi ügyek kapcsán viszont a kockázatot 
valószínűnek értékelve az ESZT alkalmazta az új módszert, mivel észszerűnek ítélte azt 
a feltételezést, hogy az uniós bíróságok a javukra döntenének az előzetes 
hozzájárulások kiszámításával kapcsolatban. 

45 Összefoglalva, nem tártunk fel olyan bizonyítékot, amely ellentmondana az ESZT 
függő kötelezettségekre vonatkozó következtetéseinek, amelyeket a beszámoló 
2021. évi lezárásakor rendelkezésre álló információk alapján vont le. 

A 2021-es előzetes hozzájárulási ciklussal kapcsolatos ügyek 

46 Huszonkét keresetet nyújtottak be a 2021. évi előzetes hozzájárulásról szóló 
határozat megsemmisítése iránt, amelyek még mindig folyamatban vannak a 
Törvényszék előtt. Azokban az esetekben, amikor a gazdasági erőforrások 
kiáramlásának kockázatát lehetségesnek értékelték, az ESZT az új módszert alkalmazta, 
és függő kötelezettséget számított ki (lásd: 35–39. bekezdés). 

47 Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmondana az ESZT arra vonatkozó 
értékelésének, hogy a 2021-es ügyek esetében fennáll-e a gazdasági erőforrások 
kiáramlásának valószínűsége. 

Visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos ügy 

48 Egy másik ügy53 van folyamatban a Törvényszék előtt a 2015/81 tanácsi 
végrehajtási rendelet 7. cikke (3) bekezdésének az ESZT-vel kötött, visszavonhatatlan 
fizetési kötelezettségvállalásokra vonatkozó megállapodásokkal összefüggésben 
történő értelmezésével kapcsolatban. A felperes – amely megszüntette hitelintézeti 
tevékenységét – megítélése szerint az ESZT megszegte szerződéses kötelezettségeit 

                                                        
53 A T-688/21. sz. BNP Paribas Public Sector kontra ESZT ügy. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=HU
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=T-688%252F21&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
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azzal, hogy megtagadta a visszavonhatatlan fizetési kötelezettségvállalásokra nyújtott 
készpénzgarancia címén a 2015–2021-es időszakban kifizetett összegek visszafizetését. 
Az ESZT az Alapból való gazdaságiforrás-kiáramlás kockázatát valószínűtlennek ítéli. 
Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmondana az ESZT következtetéseinek. 

Az ellenérdekű fél jogi költségeihez kapcsolódó függő kötelezettségek becslése 

49 Az ESZT a 2021. évi végleges beszámolójában első alkalommal tüntette fel külön 
az ellenérdekű fél jogi képviseletével kapcsolatos jogi költségek kifizetésére vonatkozó 
függő kötelezettségeket azokban az esetekben, amikor úgy ítéli meg, hogy a felperes 
számára fennáll a per megnyerésének lehetősége (ami nem feltétlenül vonja magával 
az Alapból történő kifizetést). Az ESZT valamennyi folyamatban lévő ilyen ügy teljes jogi 
költségét 2,55 millió euróra becsülte. Az ESZT becslését arra alapozta, amikor legutóbb 
került sor hasonló jellegű ügy rendezésére54. Az ESZT elemzése azonban nem vette 
kellően figyelembe azt, hogy az érintett ügyek összetettsége és időtartama eltérő, ami 
befolyásolja a felmerülő jogi költségeket. 

50 Az ESZT öt esetben – amelyekben valószínűnek ítélte a gazdasági erőforrások 
kiáramlásának kockázatát – 242 750 euró összegű céltartalékot ismert el az 
ellenérdekű fél jogi képviseletének költségeire. Ezzel összefüggésben megjegyezzük, 
hogy az ESZT közvetlenül költségként számolta el a jogi költségek kifizetését egy 2021 
januárjában lezárt ügyben, a 2020. évi beszámolóban erre az ügyre elkülönített 
céltartalék felhasználása nélkül. 

Előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatos nemzeti szintű bírósági eljárásokból eredő 
függő kötelezettségek 

51 A fenti ügyeken kívül négy tagállamban (Ausztria, Olaszország, Finnország, 
Németország) több bank is közigazgatási vagy bírósági eljárást indított az előzetes 
hozzájárulásaikról szóló határozatokkal szemben. A vitatott 4712 millió eurós összeg 
(lásd: 3. táblázat) a nemzeti szinten fellebbezés alatt álló előzetes hozzájárulási 
határozatokhoz kapcsolódik (702 közigazgatási fellebbezés és 9 fellebbezés a négy 
érintett ország nemzeti bíróságainál). Az esetek zömét Németországban indították. 
Megjegyezzük, hogy a vitatott összegek mértéke összességében nőtt 2020-hoz képest. 

52 Egy 2019. decemberi ítélet ellenére (melyben a Bíróság megállapította, hogy csak 
az Bíróság vizsgálhatja felül az Alaphoz való előzetes hozzájárulásokra vonatkozó ESZT-

                                                        
54 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 

beszámolója, 41. o. 

https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
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határozatok jogszerűségét)55, nemzeti szinten továbbra is vannak új ügyek. Az ESZT 
valószínűtlennek ítéli az előzetes hozzájárulásokkal szemben nemzeti szinten indított 
ügyekből eredő gazdaságierőforrás-kiáramlás kockázatát, ezért ilyen esetek kapcsán 
nem számolt be függő kötelezettségekről56. 

3. táblázat. Az Alap részére fizetendő előzetes hozzájárulások nemzeti 
szinten vitatott összegeinek alakulása 

Az alábbi évekhez 
kapcsolódó 
hozzájárulás 

Ügyek 
száma 

2022 

Vitatott összegek 

2022 

(millió euró) 

Ügyek 
száma 

2021 

Vitatott összegek 

2021 

(millió euró) 

2022 3 232 n. a. n. a. 

2021 57 1 402 28 632 

2020 30 679 30 679 

2019 135 646 136 662 

2018 113 566 113 566 

2017 131 559 132 578 

2016 238 544 239 545 

2015 4 84 4 84 

Összesen 711 4 712 682 3 746 
Forrás: Európai Számvevőszék, az ESZT adatai alapján; minden összeg az adott év májusi állapot szerint; 
az összegek millióra kerekítve. 

53 Bár az ESZT a 2021. évi beszámolójában nem tünteti fel a nemzeti ügyeket és a 
vitatott összegeket, továbbra is nyomon követi az ESZT előzetes hozzájárulási 
határozataival kapcsolatban a nemzeti bíróságokhoz benyújtott ügyeket. Továbbá 
korábbi ajánlásunkkal57 összhangban az ESZT független külső ellenőre megbízásából 
írásbeli nyilatkozatokat kért és kapott a nemzeti szanálási hatóságoktól. 

54 Az egyes nemzeti szanálási hatóságok igen eltérő szintű információkat 
szolgáltattak. Az egyik nemzeti szanálási hatóság az általa nyújtott írásbeli bizonyosság 
részeként kijelentette, hogy a 2016. évi, valószínűtlen kockázatúnak ítélt ügyek 
kivételével nem volt abban a helyzetben, hogy felmérje milyen a semmissé nyilvánítás 
                                                        
55 A Bíróság C-414/18. sz. ügyben 2019. december 3-én hozott ítélete. 

56 Az Egységes Szanálási Testület 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó végleges éves 
beszámolója, 40. o. 

57 2020. évi éves jelentés a függő kötelezettségekről, 2. ajánlás, 44. o. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_HU.pdf
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?nat=or&mat=or&pcs=Oor&jur=C%2CT%2CF&num=C-414%252F18&for=&jge=&dates=&language=hu&pro=&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&oqp=&td=%3BALL&avg=&lg=&page=1&cid=9233902
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221243&pageIndex=0&doclang=HU&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2411217
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.srb.europa.eu/en/content/annual-accounts
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SRM_2020_contingent_liabilities/SRM_2020_contingent_liabilities_HU.pdf
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valószínűsége a nemzeti közigazgatási vagy bírósági eljárás tárgyát képező előzetes 
határozatokban. Egy másik nemzeti szanálási hatóság kijelentette, hogy a kapcsolódó 
ügyeket nem lehet értékelni. Egy harmadik nemzeti szanálási hatóság pedig 
valószínűtlennek értékelte az ügyeihez kötődő kockázatot. 

Az igazgatási hozzájárulásokkal kapcsolatos függő kötelezettségek 

55 Az igazgatási hozzájárulásról szóló értesítések elleni fellebbezéseket az értesítés 
kiadásától számított hat héten belül lehet benyújtani az ESZT fellebbezési 
testületéhez58. A fellebbezési testület határozatai megtámadhatók a Törvényszék előtt. 
2021-ben a bankok nem nyújtottak be fellebbezést igazgatási hozzájárulásról szóló 
értesítések ellen. Az ESZT ezért nem számolt be igazgatási hozzájárulásokhoz 
kapcsolódó függő kötelezettségekről. 

További információk 

56 Az ESZT bizonyította, hogy megfelelő belső kontrollmechanizmusokat 
működtetett, amelyek áttekintést adnak az uniós és nemzeti bíróságokon folyamatban 
lévő releváns jogvitákról. A nemzeti szintű eljárások jellege miatt azonban az ESZT 
nagymértékben függ az érintett nemzeti szanálási hatóságok együttműködésétől. 
Megállapításunk szerint az ESZT jogi munkatársai a peres eljárások mindegyik 
kategóriájára nézve indokolással ellátott belső kockázatértékelést végeztek, és azt a 
számvitelért felelős tisztviselő rendelkezésére bocsátották. A fejleményekről 
rendszeresen beszámolnak az ESZT állandó tagjainak. 

II. rész: A Bizottság függő kötelezettségei 

57 2021. december 31-i beszámolójában a Bizottság nem tüntetett fel az ESZM-
rendelet szerinti feladatainak végrehajtásából eredő függő kötelezettségeket. 

58 Azt követően, hogy a Bizottság jóváhagyta a BPE szanálására irányuló, az ESZT 
által elfogadott programot59, 26 olyan jogi eljárás volt folyamatban a Törvényszék 
előtt, amelyet a Bizottság ellen indítottak. Négy további ügyben, amelyekben a 
Bizottság alperes volt, a Törvényszék 2022. június 1-jén az ügyeket teljes egészében 

                                                        
58 Az ESZM-rendelet 85. cikkének (3) bekezdése. 
59 A Banco Popular Español S. A. (BPE) szanálási programjának jóváhagyása. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
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elutasító ítéleteket hozott (lásd: 2. háttérmagyarázat). Ezért ezekben az esetekben 
nem került sor gazdasági erőforrások kiáramlására. 

59 A Bizottság két előzetes hozzájárulási ügyben is alperes, más előzetes 
hozzájárulási akták esetében pedig beavatkozó fél. Mivel azonban a Bizottság nem vesz 
részt az előzetes hozzájárulások döntéshozatali folyamatában, nem tett közzé 
semmilyen függő kötelezettséget. 

60 Nem találtunk olyan bizonyítékot, amely ellentmondana az egységes szanálási 
mechanizmussal kapcsolatos bizottsági feladatokra vonatkozóan folyamatban lévő 
peres eljárásra irányuló bizottsági értékelésnek. 

III. rész. A Tanács függő kötelezettségei 

61 A Tanács megerősítette, hogy 2020. december 31-én nem voltak az ESZM-
rendelet szerinti feladatainak végrehajtásából eredő függő kötelezettségei. 

62 A Tanács 2022 júniusáig nem volt érintett egyetlen szanálási határozatban sem. 
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Következtetések és ajánlások 
63 A szanálásról és a szanálástól való eltekintésről szóló határozatokkal kapcsolatos 
eljárások tekintetében az ESZT és a Bizottság az Alapból való gazdaságiforrás-kiáramlás 
kockázatát valószínűtlennek értékelte, következésképp nem tett közzé függő 
kötelezettségeket (lásd: 18., 20., 25., 26. és 57. bekezdés). 

64 2021. évi beszámolójában az ESZT 5,5 millió eurót kitevő függő kötelezettséget 
tüntetett fel az előzetes hozzájárulásokról 2021-ben hozott ESZT-határozatokkal 
szemben folyamatban lévő ügyek kapcsán az Alapból esetlegesen kifizetendő 
összegekre. Az ESZT egy 2,55 millió euró összegű függő kötelezettséget is feltüntet az 
ellenérdekű fél jogi képviselete jogi költségeinek fedezésére. Ez érinti a 2016–2021-es 
időszakra vonatkozó előzetes hozzájárulási határozatokkal kapcsolatos, folyamatban 
lévő ügyek többségét (lásd: 31. bekezdés és 4. ábra). Az ESZT elemzése azonban nem 
vette kellően figyelembe azt, hogy az eljárások összetettsége és időtartama eltérő, ami 
befolyásolja a felgyülemlő jogi költségeket (lásd: 49. bekezdés). 

65 Azokban a 2021. évi ügyekben, amelyekben az ESZT valószínűnek ítélte a 
gazdasági erőforrások Alapból való kiáramlásának kockázatát, olyan számítási 
módszert alkalmazott, amellyel megbecsülte az előzetes hozzájárulásról szóló eredeti 
határozat szerinti összeg és a potenciális újraszámítás közötti különbséget. Így jobban 
lehet tükrözni az ilyen ügyek tényleges pénzügyi kockázatát. A módszer azonban csak 
azokat az eseteket vette figyelembe, amelyeket az ESZT megbízhatóan számszerűsíteni 
tudott. Azokban az esetekben, amikor a kockázatot valószínűnek értékelték, de az ESZT 
úgy ítélte meg, hogy nem tudja számszerűsíteni a potenciális pénzügyi kitettséget, nem 
adta meg a bizonytalanságok jellegét és indokát (lásd: 38. bekezdés). 

66 Az ESZT nem alkalmazta az új módszert a 2021 előtti ügyekre, mivel ezeknél a 
gazdasági erőforrások kiáramlásának kockázatát valószínűtlennek értékelte. Az ESZT 
úgy ítélte meg: lehetséges, hogy a 2018., 2019. és 2020. évi hozzájárulási ciklusra 
vonatkozó előzetes hozzájárulási határozataival kapcsolatos összes többi ügyet az 
indokolás elégtelensége miatt eljárási okokból megsemmisíthetik, mivel azok nem 
felelnek meg teljes mértékben a Bíróság által megállapított indokolási normáknak. 
Az ESZT értékelése szerint az ilyen megsemmisítés nem érintené az előzetes 
hozzájárulások összegének kiszámítását, de következményekkel járhat a perköltségek 
megtérítésére vonatkozó kötelezettségre nézve (lásd: 44. bekezdés). 
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67 A korábbi pénzügyi évekre vonatkozó beszámolókhoz hasonlóan az ESZT nem tett 
közzé az előzetes hozzájárulásokkal szemben folyó nemzeti eljárásokhoz kapcsolódó 
függő kötelezettségeket. Ez összhangban van a Bíróság előzetes döntésével, amely 
szerint a nemzeti bíróságok nem rendelkeznek hatáskörrel az Alap részére fizetendő 
előzetes hozzájárulásokra vonatkozó ESZT-határozatok felülvizsgálatára (lásd: 52. 
bekezdés). 

68 A lefolytatott eljárások, megszerzett bizonyítékok és a 2021. évi beszámoló 
lezárásakor rendelkezésünkre álló információk alapján semmi olyasmi nem jutott 
tudomásunkra, ami miatt azt kellene feltételeznünk, hogy az Egységes Szanálási 
Testület, a Bizottság és a Tanács szanálási feladatainak ellátásából eredő függő 
kötelezettségeket lényeges hibák jellemezték volna. Megjegyezzük azonban, hogy 
nagyon nehéz bármiféle értékelést adni a szanálásról és a szanálástól való eltekintésről 
szóló határozatok kapcsán az ESZT-vel és a Bizottsággal szemben indított bírósági 
eljárások eredményéről, mivel a szanálás jogi kerete még viszonylag új, és egy 
összetett, sajátos és minden korábbitól eltérő jogi helyzetet teremt (lásd: 18. 
bekezdés). Megjegyezzük továbbá, hogy az Alapba fizetett előzetes hozzájáruláshoz 
kapcsolódó egyes bírósági eljárások az ESZT kiszámítási módszerének konkrét 
aspektusait célozzák, és az értékelés szerint bizonyos esetekben nem zárható ki 
teljesen a gazdasági erőforrások kiáramlásának kockázata (lásd: 36. és 37. bekezdés). 

69 A számvitelért felelős tisztviselőnek minden releváns információt be kell szereznie 
ahhoz, hogy a beszámoló megbízható és valós képet nyújtson. Az ESZT 2021. évi 
beszámolójának elkészítéséhez a Testület számvitelért felelős tisztviselőjének 
rendelkezésére bocsátották az ESZT jogi szolgálatánál akkor folyamatban lévő peres 
ügyek egyes kategóriáira vonatkozó kockázatértékelést és a függő kötelezettségek új 
kiszámítási módszerének részletes elemzését. A kockázatértékelés némi mögöttes 
indokolást is tartalmazott (lásd: 56. bekezdés). A számvitelért felelős tisztviselő 
azonban nem kapott írásbeli nyilatkozatot az FROB-től a Banco Popular Español 
szanálása kapcsán indított nemzeti eljárásokról (lásd: 24. bekezdés). Erre csak a 
végleges beszámolót követően került sor. A 2020. évi jelentésünk 2. ajánlásának 
megfelelően az ESZT megkapta a független külső ellenőre megbízásából kért írásbeli 
nyilatkozatot az illetékes nemzeti szanálási hatóságtól az előzetes hozzájárulásokkal 
kapcsolatos nemzeti eljárásokról (lásd: 53. bekezdés). 
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1. ajánlás. A nemzeti eljárásokkal kapcsolatos írásbeli 
nyilatkozat közvetlen kérése 

Az ESZT az éves beszámolójának lezárása előtt, közvetlenül a nemzeti szanálási 
hatóságoktól kérjen írásbeli nyilatkozatokat, amelyekben azok értékelik, hogy mekkora 
a valószínűsége az Alapból való gazdaságierőforrás-kiáramlásnak a szanálással vagy 
előzetes hozzájárulásokkal kapcsolatos nemzeti eljárások miatt. 

Megvalósítás céldátuma: Az ESZT 2022. évi beszámolójának benyújtása 

2. ajánlás. Az esetlegesen megtérítendő jogi költségek 
kiszámítására szolgáló módszer további javítása 

Az ellenérdekű fél jogi képviseletével kapcsolatos jogi költségek rendezéséhez 
kapcsolódó függő kötelezettségek számszerűsítése során az ESZT finomítsa az érintett 
ügyek elemzését, figyelembe véve azok összetettségét, beleértve az eljárás lehetséges 
hosszát is. 

Megvalósítás céldátuma: Az ESZT 2022. évi beszámolójának benyújtása 

3. ajánlás. Az Egységes Szanálási Alapból történő lehetséges 
visszatérítések feltüntetése 

Azon előzetes hozzájárulási ügyek esetében, amelyeknél az ESZT valószínűnek ítéli  
a gazdasági erőforrások kiáramlását, de nem tudja megbízhatóan számszerűsíteni  
a függő kötelezettséget, az ESZT a beszámolójában tüntesse fel a bizonytalanság 
jellegét és indokait. 

Megvalósítás céldátuma: Az ESZT 2022. évi beszámolójának benyújtása 
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A jelentést 2022. november 8-i luxembourgi ülésén fogadta el a Mihails Kozlovs 
számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara. 

a Számvevőszék nevében 

Tony Murphy 
elnök 
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Mellékletek 

I. melléklet. Az Európai Unió Bírósága és az uniós intézmények, 
szervek, hivatalok és ügynökségek határozataival szemben 
rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségek 
Az Európai Unió Bírósága (lásd: 7. ábra) a Bíróságból és a Törvényszékből áll. 
A Bíróságon belül a főtanácsnokok véleményt nyilvánítanak az ügyekről, hogy segítsék 
a Bíróság tanácskozásait. A Törvényszéket azzal a céllal hozták létre, hogy csökkentse  
a Bíróságra nehezedő terheket. Főként a magánszemélyek és vállalkozások által az őket 
közvetlenül érintő uniós jogi aktusokkal és szabályozási aktusokkal szemben benyújtott 
keresetekkel, valamint azokkal a keresetekkel foglalkozik, amelyek az uniós 
intézmények, szervek, hivatalok vagy ügynökségek által okozott károk megtérítésére 
irányulnak. A Törvényszék határozatai ellen két hónapon belül a Bírósághoz lehet 
fellebbezni, de csak jogi kérdésekben. 

7. ábra. Az Európai Unió Bíróságának összetétele 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

Az uniós intézmények, szervek és hivatalok határozatait megtámadni kívánó 
természetes és jogi személyek számára különböző bírósági jogorvoslati lehetőségek 
állnak rendelkezésre (lásd: 8. ábra). Az egyik ilyen jogorvoslat a – vagy egy adott 

Bíróság Törvényszék
A FELSŐBÍRÓSÁG

X11 X27 X54
Főtanácsnokok Tagállamonként 

egy-egy bíró
Tagállamonként 

két-két bíró

csökkenti 
a Bíróság terheit

pártatlan véleményükkel 
segítik a Bíróság 
tanácskozásait
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személynek címzett, vagy az adott személyt közvetlenül és személyében érintő – 
jogilag kötelező érvényű határozat megsemmisítése iránti kereset. Az Unió vagy 
valamely uniós szerv határozatának megsemmisítéséhez a panaszosnak a szóban forgó 
határozat közzétételétől számított két hónapon belül kell beadványt benyújtania60. 

8. ábra. Bírósági jogorvoslati lehetőségek az uniós intézmények, szervek 
és hivatalok határozataival szemben 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, az EUMSZ és az ítélkezési gyakorlat alapján. 

A jogorvoslat egy másik típusa a kártérítési igény, amely azon alapul, hogy az Unió 
szerződésen kívüli felelőssége a kártérítés megfizetése. Ezeket az igényeket61 csak öt 
éven belül lehet benyújtani. A sikeres kártérítési keresethez a panaszosnak a 
következőket kell bizonyítania: a szóban forgó intézmény kellően súlyosan megsértett 
valamely, az egyéneknek bizonyos jogokat biztosító jogszabályt, a panaszos 
ténylegesen kárt szenvedett, valamint a jogellenes cselekvés és a kár között közvetlen 
ok-okozati összefüggés áll fenn. 

                                                        
60 Az EUMSZ 263. cikke úgy határozza meg a határidőt, hogy az eljárásokat az intézkedés 

kihirdetésétől vagy a felperessel történő közlésétől, illetve ennek hiányában attól a naptól 
számított két hónapon belül kell megindítani, amikor arról a felperes tudomást szerzett. 

61 Az EUMSZ 268. cikke, az ESZM-rendelet 87. cikkének (5) bekezdése és a Bíróság 
alapokmányának 46. cikke. 

MEGSEMMISÍTÉS IRÁNTI 
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Jogilag kötelező erejű jogi aktus Jogellenes magatartás

Közvetlenül és személyében 
érintett Tényleges és biztos kár

Felperesnek kedvez Közvetlen ok-okozati 
összefüggés

JOGALAP

HATÁRIDŐ
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:HU:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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Minden egyes bírósági eljárás a panaszos beadványának benyújtásával – amelyben 
részletesen ismerteti a jogalapot és az érveket –, valamint a kereseti kérelemmel veszi 
kezdetét. Az alperes két hónapon belül62 köteles írásbeli védekezést előterjeszteni. 

Jellemzően a panaszos válaszolhat az ellenkérelemre és az alperes viszontválasszal 
szolgálhat. Azok a felek, akik bizonyítani tudják, hogy érdekeltek az ügy kimenetelében, 
az egyik fél megállapításait alátámasztó beavatkozási beadvány benyújtásával 
beavatkozhatnak az eljárásba. Az uniós bíróságok továbbá úgy is dönthetnek, hogy 
konkrét kérdéseket tesznek fel a feleknek, amelyekre azok kötelesek válaszolni. Az 
írásbeli eljárás végén az uniós bíróságok dönthetnek úgy, hogy nyilvános szóbeli 
meghallgatást tartanak az EUB előtt. A bírák ezt követően megvitatják az 
elhangzottakat, majd nyilvános meghallgatás keretében kihirdetik az ítéletet (lásd: 
9. ábra). A Törvényszék ítéleteivel szemben a Bíróságnál lehet fellebbezni a feleknek a 
határozatról való értesítését követő két hónapon és tíz napon belül63. Ha ezen időszak 
alatt nem nyújtanak be fellebbezést, az ítélet jogerőre emelkedik. 

9. ábra. Az EUB előtt folyó ügyek tipikus menete 

 
Forrás: Európai Számvevőszék. 

  

                                                        
62 Kivételes körülmények között, az alperes indokolt kérésére ez a határidő 

meghosszabbítható a Törvényszék eljárási szabályzatának 81. cikke alapján (HL L 105., 
2015.4.23., 1. o.). A BPE szanálásával kapcsolatos legtöbb ügyben ez történt. 

63 Az Európai Unió Bíróságának alapokmánya, 56. cikk. 

ÍRÁSBELI ELJÁRÁS NYILVÁNOS MEGHALLGATÁS

Kérelem Védelem Írásbeli 
információcsere

Szóbeli 
meghallgatás(ok)

Ítélet

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-11/tra-doc-en-div-t-0000-2018-201810296-05_01.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-08/tra-doc-en-div-c-0000-2016-201606984-05_00.pdf
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II. melléklet. Szanálási eljárás és határozat 
10. ábra. Az Egységes Szanálási Mechanizmus (fizetésképtelenné vált 
bankok szanálása) 

 
Forrás: Európai Számvevőszék és a vonatkozó jogi keret (az Európai Parlament és a Tanács 2014. 
július 15-i 806/2014/EU rendelete). 

DÖNTÉSHOZATALI LÁNC DÖNTÉSHOZÓ
Fizetésképtelen vagy valószínűleg 

fizetésképtelenné váló (FOLTF) 
bankként azonosított bank

Vannak időben elérhető alternatív 
magánszektorbeli intézkedések?

IGEN NEM

A szanálás a közérdek
miatt szükséges?

Nincs szanálás

IGEN NEM

A közérdek szempontjából megvizsgálandó 
tényezők

kritikus funkciók folytonossága; a pénzügyi stabilitás 
védelme; a közpénzek védelme; a betétesek védelme; az 

ügyfelek pénzeszközeinek és vagyonának védelme.

Szanálási 
program 

elfogadása

A bank 
felszámolása 

rendes 
fizetésképtelenségi 

eljárás keretében

EKB/ESZT ügyvezetői 
testület

ESZT ügyvezetői testület 
az EKB-val együttműködve

ESZT ügyvezetői testület

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
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11. ábra. A szanáláshoz vezető határozathozatali folyamat és a jelenlegi 
jogviták 

 
* Az EKB-re nem terjed ki az ellenőrzés hatóköre. 

Forrás: Európai Számvevőszék, a jogi keret alapján. 

  

Kérelmezők

Jogi lépések

Fizetésképtelenség vagy 
valószínűleg 

fizetésképtelenné válás 
értékelése

Szanálási program

Jóváhagyó határozat

Végrehajtási határozat

BANKUNIÓ
Jogi keret

Európai Parlament

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa

Európai Bizottság

Európai Központi Bank*

Egységes Szanálási Testület

Egységes Szanálási Testület

Nemzeti szanálási hatóság
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III. melléklet. Az előzetes hozzájárulás kiszámítása és beszedése 
Az Egységes Szanálási Alap részére fizetett előzetes hozzájárulások beszedésének 
folyamata 

2016 óta az ESZT felel az Alap részére fizetett hozzájárulások kiszámításáért64, 
amelynek során szorosan együttműködik a nemzeti szanálási hatóságokkal. Az egyes 
bankok hozzájárulását a kis (nem kockázatos) bankok esetében átalány jellegű 
hozzájárulás, a nagyobb vagy kockázatosabb bankok esetében pedig arányos (adott 
esetben kockázattal kiigazított) hozzájárulás alapján számolják ki65 (lásd: 12. ábra). 

12. ábra. Az előzetes hozzájárulások kiszámításának módszere 

 
Forrás: ESZT. 

A számításhoz szükséges információkat a bankok az adatok összegyűjtését végző 
nemzeti szanálási hatóságokon keresztül bocsátják az ESZT rendelkezésére. Az ESZT ezt 
követően tájékoztatja határozatáról az egyes nemzeti szanálási hatóságokat. Elküldi 
számukra indokolással ellátott határozatát, rendelkezésükre bocsát egy 
formanyomtatványt, amely tartalmazza a hatáskörébe tartozó egyes bankokra 
vonatkozó információkat (többek között a fizetendő előzetes hozzájárulások összegét), 
a részletes számításokat és a bank bemeneti adatait (együttesen: harmonizált 
melléklet). Az ESZT által megadott számítási módszer alapján a nemzeti szanálási 

                                                        
64 Az (EU) 2015/81 bizottsági végrehajtási rendelet 4. cikke. 
65 Az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 4. cikkének (1) bekezdése. 

ÉVES
CÉLSZINT
A célérték elosztása az 
intézmények között 

NEM 
KOCKÁZATOS

KIS INTÉZMÉNYEK 

KOCKÁZATOS

NAGY 
INTÉZMÉNYEK 

ÁTALÁNYKEZELÉS

INTÉZMÉNY 
BÁZISA/MÉRETE

AZ INTÉZMÉNY 
KOCKÁZATA

AZ ALAPBA TARTOZÓ ÖSSZES INTÉZMÉNY
TELJES BÁZISA/MÉRETE ÉS KOCKÁZATA

INTÉZMÉNY BÁZISÁNAK/MÉRETÉNEK KISZÁMÍTÁSA 

Összes 
kötelezettség Szavatolótőke Biztosított 

betétek

Származtatott 
eszközök 

kiigazítása

Csoporton belüli 
kötelezettségek

Az intézmény 
egyedi 

levonásai

KOCKÁZATI 
TÉNYEZŐ 

KIIGAZÍTÁSA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0081&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R0063&from=HU
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hatóságok beszedik a hozzájárulásokat és az összeget átutalják az Alapba66, amelyet az 
ESZT kezel (lásd: 13. ábra). E számítási és értesítési eljárás során számos formális 
eljárási követelményt kell teljesíteni. 

13. ábra. Előzetes hozzájárulások beszedési folyamata jogorvoslati 
lehetőségekkel 

 
Forrás: Európai Számvevőszék, a jogi keret alapján. 

 

                                                        
66 A Tanács 2014. május 14-i megállapodása az Egységes Szanálási Alapba fizetendő 

hozzájárulásoknak az Alapba való átutalásáról és közös felhasználásúvá tételéről. 

Nemzeti bíróságok 
előtt zajló 
közigazgatási 
fellebbezések vagy 
bírósági eljárások

Az Európai Unió 
Bírósága előtt 
zajló bírósági 
eljárások*

Hozzájárulás 
kifizetése

Hozzájárulás
átutalása

ÉRTESÍTI a 
bankot 
(számla)

ELKÜLDI 
a releváns 

adatokat

ELKÜLDI 
az összegyűjtött 

adatokat

KÖZLI a 
hozzájárulás 
összegét

HATÁROZ 
az előzetes 
hozzájárulásokról

KISZÁMÍTJA 
az előzetes 
hozzájárulásokat

Bank

NSZH

ESZT

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8457-2014-INIT/hu/pdf
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IV. melléklet. Az előző évi ajánlások hasznosulása 

Kibocsátás éve Ajánlás Státusz Részletezés 

2021 

Az ESZT értékeljen és dolgozzon ki egy 
módszert az eredeti előzetes hozzájárulási 
határozatok és az esetleges felülvizsgált 
határozatok szerinti hozzájárulások közötti 
becsült különbség kiszámítására. 

Végrehajtva 

Az ESZT kidolgozott egy módszert arra, hogy 
megbecsülje azokat az összegeket, amelyekért a 
vitatott esetekben felelős lenne a hozzájáruló 
intézmények felé, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a 
peres eljárás a kérelmező számára kedvezően 
végződhet; a 2021. évi beszámolóban csak a kapott 
összegek és az esetleges felülvizsgált határozatok 
közötti különbséget jelenítik meg függő 
kötelezettségként ezekben az esetekben. 

2021 

Az ESZT újra vezesse be az ilyen ügyek 
nyomon követésére szolgáló eljárást, 
felkérve a nemzeti szanálási hatóságokat, 
hogy minden évben szolgáltassanak írásbeli 
bizonyosságot a benyújtott információkról 
és értékeljék az előzetes hozzájárulással 
szemben folyó eljárások sikerének 
valószínűségét. 

Végrehajtva 

A 2021. évi beszámoló tekintetében az ESZT 2022 
januárjában felkérte a nemzeti szanálási hatóságokat, 
hogy nyújtsanak be külső ellenőrének – valamint 
másolatban az ESZT-nek – az előzetes 
hozzájárulásokhoz kapcsolódó, függőben lévő 
közigazgatási fellebbezések és nemzeti bírósági ügyek 
várható kimeneteléről szóló értékelést, valamint 
becsüljék meg az e fellebbezésekből esetlegesen eredő 
kötelezettségeket. 
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Rövidítések 
Mozaikszó vagy rövidítés Jelentés 

Alap Egységes Szanálási Alap 

BPE Banco Popular Español S.A. 

EKB Európai Központi Bank 

ESZM Egységes Szanálási Mechanizmus 

ESZM-rendelet 

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

ESZT Egységes Szanálási Testület 

EUB Az Európai Unió Bírósága 

EUMSZ Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 

FROB Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 
(spanyol nemzeti szanálási hatóság) 

IPS: Intézményvédelmi rendszerek 

NSZH Nemzeti szanálási hatóság 

Számvevőszék Európai Számvevőszék 
 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020JC0018
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Glosszárium 
A szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény: A pénzügyi intézmények számára előírt követelmény, 
amelynek értelmében elegendő eszközzel kell rendelkezniük ahhoz, hogy fedezzék a 
veszteségeiket vagy feltőkésítsék magukat, ha pénzügyi nehézségekbe kerülnek és 
szanálás alá kerülnek. 

Elsődleges alapvető tőke: A legmagasabb minőségű tőke, amelyet a pénzügyi 
intézmények a kockázatok vagy veszteségek fedezésére – azok felmerülésekor – 
korlátozás nélkül és azonnal felhasználhatnak. 

Harmonizált melléklet: Az Egységes Szanálási Testületnek a pénzügyi intézmények 
Egységes Szanálási Alaphoz való éves hozzájárulásáról szóló határozatának melléklete, 
amelynek alapján a pénzügyi intézmények ellenőrizhetik hozzájárulásuk kiszámítását. 

Nettó stabil forrásellátottsági mutató: Likviditási standard, amely előírja a pénzügyi 
intézmények számára, hogy elegendő stabil finanszírozási forrással rendelkezzenek 
hosszú lejáratú eszközeik fedezésére azok futamideje alatt. 

Szanálás: Egy fizetésképtelen, vagy valószínűleg fizetésképtelenné váló pénzügyi 
intézmény rendezett felszámolása, amelynek célja, hogy biztosítsák az intézmény 
alapvető funkcióinak folytonosságát, megőrizzék a pénzügyi stabilitást, és a közpénzből 
nyújtandó pénzügyi támogatás minimalizálásával megvédjék a közpénzeket. 

Szanálási program: Olyan határozat, amely leírja, hogy milyen eszközöket kell 
használni egy fizetésképtelen pénzügyi intézmény felszámolása során. 

Szanálási terv: A pénzügyi intézmény jellemzőinek és szanálási stratégiájának 
ismertetése, amelyben az intézmény leírja hogyan kezeli a szanálás előtt álló 
akadályokat, és hogyan teljesíti a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményeket. 
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Az Egységes Szanálási Testület válasza 
Az ESZT válasza a 4. észrevételre 

Az ESZT hangsúlyozni kívánja, hogy mivel nem állnak rendelkezésre harmonizált adatok, 
az (EU) 2015/63 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 20. cikkének (1) 
bekezdésével összhangban a Testület nem alkalmazta a „forrásellátottsági stabilitás és 
diverzifikáció” pilléren belül a nettó stabil forrásellátottsági ráta kockázati mutatót. 

Az ESZT elfogadja az 1., 2. és 3. észrevételt. 
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A Bizottság válasza 
„A Bizottság tudomásul vette az Európai Számvevőszék jelentését.” 
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A Tanács válasza 
A Tanács tudomásul vette az Európai Számvevőszék jelentését. 
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Ellenőrző csoport 
Az Egységes Szanálási Mechanizmus létrehozásáról szóló 806/2014/EU rendelet 
92. cikkének (4) bekezdése alapján az Európai Számvevőszék minden évben jelentést 
készít az Egységes Szanálási Testület, a Bizottság és a Tanács e rendelet szerinti 
feladatai teljesítésének következtében felmerülő minden függő kötelezettségről. 

Ezt a jelentést a piacszabályozás és versenyalapú gazdaság ellenőrzésére szakosodott, 
Mihails Kozlovs számvevőszéki tag elnökölte IV. Kamara készítette. Az ellenőrzést 
Rimantas Šadžius számvevőszéki tag vezette Mindaugas Pakstys kabinetfőnök, 
Matthias Blaas kabinetattasé, Joanna Metaxopoulou igazgató, Michał Machowski 
ügyvezető, Leonidas Tsonakas feladatfelelős, Carlos Soler Ruiz, Armin Hosp, 
Nadiya Sultan, Ioannis Sterpis számvevők, valamint Andreea-Maria Feipel-Cosciug, 
Klotildi Kantza jogi tanácsadó és Giuliana Lucchese grafikai tervező támogatásával. 

 

Balról jobbra: Leonidas Tsonakas, Mindaugas Pakstys, Rimantas Šadžius, 
Andreea-Maria Feipel-Cosciug, Klotildi Kantza, Matthias Blaas, Carlos Soler Ruiz, 
Ioannis Sterpis. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=HU
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