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A szabályozás és a felügyelet 
erősítése

Felkészülés a Bázel III. végrehajtására az EU-ban

Az Európai Bizottság tanácsadási 
felhívása a Bázel III. válság utáni 
reformjainak végrehajtásáról

A globális prudenciális standardok kulcs-
fontosságúak a  nemzetközi szinten működő 
bankok egyenlő versenyfeltételeinek biztosí-
tásához. Az Unióban történő bevezetésüknek 
hitelesnek és arányosnak kell lennie, és figye-
lembe kell vennie az uniós bankpiac sajátos-
ságait.

2018. május 4-én az EBH tanácsadási felhí-
vást kapott az Európai Bizottságtól a  Bázel 
III. válság utáni reformjainak végrehajtásával 
kapcsolatban, amelynek fő célja az volt, hogy 
csökkentsék a kockázattal súlyozott eszközök 
túlzott ingadozását, és javítsa a bankok tőke-
megfelelési mutatójának összehasonlítható-

ságát. Emellett további tanácsokat is kértek 
az EBH-tól a piaci kockázatokra vonatkozó fe-
lülvizsgált keret Unión belüli végrehajtásáról, 
azaz a kereskedési könyv alapvető felülvizsgá-
latáról.

A Bizottság felhívására válaszul az EBH vé-
leményt készített, amely a felülvizsgált bázeli 
keret konkrét szakpolitikai értékelését tartal-
mazta a hitelkockázatok, az értékpapír-finan-
szírozási ügyletek, a működési kockázatok és 
az eredményküszöb területén; emellett elvé-
gezte a felülvizsgált keret szakpolitikai értéke-
lését a hitelértékelési korrekció (CVA) kocká-
zata és a piaci kockázat tekintetében, továbbá 
a Bázel III. reformjainak makrogazdasági ha-
tásvizsgálatát. Mindkét értékelést figyelembe 
veszik a Bázel III. EU-ban történő végrehajtá-
sáról szóló bizottsági jogalkotási javaslatban.
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A Bázel III. bankokra és gazdaságra 
gyakorolt hatásának értékelése

Az Európai Bizottságtól érkező felkérés telje-
sítése érdekében az EBH adatgyűjtést kezde-
ményezett és kvalitatív felmérést végzett, hogy 
19 uniós tagállam összesen 189 bankjától ösz-
szegyűjtse az összes releváns adatot.

Az EBH elemzése kimutatta, hogy 2027-re 
– a reform teljes körű végrehajtásának dátu-
ma  (1) – az uniós bankok kötelesek lesznek 
23,6%-kal több alapvető tőkét tartani, mint 
2018 júniusában.

Az Európai Központi Bankkal (EKB) együtt-
működve az EBH értékelt a  szélesebb érte-
lemben vett gazdaság számára jelentkező 
költségeket és hasznot is. Az EKB makrogaz-
dasági modelljének felhasználásával elvégzett 
szimulációk szerint a  reformok végrehajtása 
mértékelt átállási költségekkel jár. Másrész-
ről a Bázel III. jelentős hosszú távú előnyöket 
teremt a súlyos gazdasági recesszió előfordu-
lásának kisebb valószínűsége miatt. Ezek az 
előnyök egyértelműen felülmúlják a költsége-
ket.

Tanácsadás a Bázel III. Unión belüli 
végrehajtásáról

A végleges Bázel III. keret hitelkockázatok 
tekintetében történő végrehajtásról szóló vé-
leményének elkészítésekor az EBH gondosan 
mérlegelte mind az egyes reformok, mind 
pedig a  teljes körű végrehajtás következmé-
nyeit az uniós bankok szempontjából. Az EBH 
megállapította, hogy a Bázel III. hitelkockázati 
keret összességében alkalmas az EU-ban tör-
ténő végrehajtásra, főleg hogy a  keretrend-
szeren elvégzett számos változtatás figye-
lembe vesz több meglévő uniós gyakorlatot. 
Összességében a  jelentés 94 szakpolitikai 
ajánlást fogalmaz meg a hitelkockázattal kap-
csolatban: 39 szakpolitikai ajánlás kifejezetten 
a sztenderd módszert érintette; 48 szakpoliti-
kai ajánlás a belső minősítésen alapuló (IRB) 
módszert; 7 szakpolitikai ajánlás pedig mind 

(1) 2020. március 27-én a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság bejelentette, hogy a 2023. január 1-jére 
halasztja el a Bázel III. végrehajtását. Azt is 
bejelentette, hogy 1 évvel meghosszabbítja az 
eredményküszöbre vonatkozó kapcsolódó átmeneti 
szabályozást.

a  sztenderd módszerre, mind az IRB mód-
szerre alkalmazható.

A partnerkockázatok területén az EBH ta-
nácsadást nyújtott a  Bázel III. értékpapír-fi-
nanszírozási ügyletekkel kapcsolatos válság 
utáni reformjának végrehajtásáról; e reformok 
célja, hogy új szabályokat vezessenek be ezen 
ügyletek kitettségi értékeinek számítására.

Az eredményküszöb megköveteli, hogy a bel-
ső modellen alapuló módszert alkalmazó in-
tézményekre vonatkozó tőkekövetelmények 
ne essenek a  sztenderd módszer alapján ki-
számított tőkekövetelmények 72,5%-a alá. Az 
EBH a kvantitatív hatástanulmány elemzésé-
nek segítségével megállapította, hogy a  Bá-
zeli Bankfelügyeleti Bizottság által kalibrált 
eredményküszöb hatékonynak tűnik az uniós 
bankokra vonatkozó célkitűzések teljesítésé-
ben. Ennek ellenére az EBH értékelte az ered-
ményküszöb működését, és különböző meg-
valósítási megközelítéseket vett figyelembe.

Az EBH értékelést készített – és szakpolitikai 
ajánlásokat terjesztett elő – a hitelértékelési 
korrekció (CVA) kockázata és a piaci kockázat 
felülvizsgált keretrendszeréről is.

A CVA-kockázattal kapcsolatos tanácsadás 
elsősorban a  CVA-kockázati tőkekövetel-
mények hatálya alá vont ügyletek körének 
meghatározását, a  CVA-kockázat egyszerű-
sített megközelítésének meghatározását és 
a CVA-kockázattal szemben korlátozottan ki-
tett intézmények azzal kapcsolatos jogosult-
ságát érinti, hogy ezeket az arányosság céljá-
ból használják fel.

A piaci kockázatot illetően az EBH tanácsai 
azt támogatták, hogy a  Bázel II újrakalibrált 
sztenderd módszerét használják a piaci koc-
kázatokra mint a  piaci kockázatnak korláto-
zott mértékben kitett intézményekre vonatko-
zó egyszerűsített sztenderd módszert. A piaci 
kockázatokkal kapcsolatos tanácsadáshoz az 
adatgyűjtés és a bankok által 2019 első felé-
ben kitöltött kvalitatív kérdőív szolgáltatott in-
formációkat, amelyek a Bázeli Bankfelügyeleti 
Bizottság által 2019 januárjában véglegesített 
FRTB-standardokon alapultak.
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Az uniós jogszabályok jelentős új elemei 
alkalmazásának előkészítése

A kockázatcsökkentési 
intézkedéscsomag ütemterve

A kockázatcsökkentési csomag – a tőkeköve-
telményekről szóló irányelv (CRD), a tőkeköve-
telményekről szóló rendelet (CRR), a  bankok 
helyreállításáról és szanálásáról szóló irányelv 
(BRRD) és az Egységes Szanálási Mechaniz-
musról szóló rendelet (SRMR) módosításait 
tartalmazza – több mint 100 új megbízatást ad 
az EBH-nak. Ezek a megbízatások aktualizál-
ják és kiegészítik az egységes szabálykönyvet 
és a szabályozási gyakorlatok nyomon követé-
sét. Az EBH úgy döntött, hogy az irányítás és 
a  javadalmazás, a  jelentős kitettségek, a  2. 
pillér követelményei, a  szanálás, valamint 
a  prudenciális adatszolgáltatás és közzété-
telek területével egy csomagban foglalkozik, 
amely kiegészíti a  többi egyedi ütemtervet, 
például a  piaci kockázatra és a  fenntartha-
tó finanszírozásra vonatkozó ütemterveket. 

Ezen ütemtervek kiadását az indokolta, hogy 
információkat szolgáltassanak a  megbízatá-
sok ütemezéséről és fontossági sorrendjük 
felállításáról. Az ütemtervekben az EBH elő-
zetes áttekintést adott arról, hogyan értelmezi 
a megbízatásokat, és összekapcsolta ezt né-
hány szakpolitikai iránymutatással.

Az értékpapírosításra vonatkozó 
közös uniós keret megerősítése, 
hangsúlyt helyezve az egyszerűségre, 
az átláthatóságra és az egységesítésre

2019 januárjában a három európai felügyeleti 
hatóság, azaz az EBH, az Európai Értékpapír-
piaci Hatóság (ESMA) és az Európai Biztosí-
tás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) 
a vegyes bizottság keretében létrehozta az ér-
tékpapír-bizottságot annak biztosítása érde-
kében, hogy az uniós értékpapírosítási keretet 

1. ábra: Az EBH kockázatcsökkentési csomaggal kapcsolatos ütemterve – megbízatások
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felügyeleti szempontból valamennyi szektor-
ban következetesen alkalmazzák. Az európai 
felügyeleti hatóságok, a nemzeti illetékes ha-
tóságok, az Európai Bizottság és az EKB kép-
viselőiből álló értékpapír-bizottság számos 
fontos témán dolgozott, többek között: (i) az 
értékpapírosításról szóló (EU)2017/2402 ren-
delet joghatósági alkalmazási körének értel-
mezése; (ii) az intézményi befektetőkre vonat-
kozó átvilágítási követelmények az EU-ban; és 
(iii) a  keret alkalmazási körének pontosítása 
a harmadik országok tekintetében.

A befektetési vállalkozásokra vonatkozó 
prudenciális keret megvalósítása és az 
EBH következő szabályozási termékei

Az EBH – a  2017-ben közzétett tanácsadási 
felhívásra válaszolva – magas szintű támoga-
tást és tanácsadást nyújtott az Európai Bizott-
ságnak a befektetési vállalkozásokra vonatko-
zó új prudenciális keret kidolgozásához.

Az új keret célja olyan prudenciális követel-
mények létrehozása a befektetési vállalkozá-
sok számára, amelyek egyszerűbbek és ará-
nyosabbak a CRD 4 és a CRR alapján jelenleg 
alkalmazott követelményeknél, és amelyek 
figyelembe veszik a befektetési vállalkozások 
tevékenységeinek méretét, jellegét és össze-
tettségét.

Az új keret jelentős számú megbízást határoz 
meg az EBH számára a következő területeken: 
a CRR hatálya alá tartozó befektetési vállalkozá-
sokra vonatkozó küszöbértékek és kritériumok, 
tőkekövetelmények és tőkeszerkezet, adatszol-
gáltatás és közzététel, javadalmazás és irányí-
tás, felügyeleti konvergencia és a  felügyeleti 
felülvizsgálati folyamat; valamint a  környezeti, 
társadalmi és irányítási (ESG) kockázatok.

Az EBH négy fázisban tervezi benyújtani az 
ezekre a megbízatásokra vonatkozó szabályo-
zási termékeket.

Az IRB javítási programjának 
folytatása és a belső modellek 
teljesítményértékelése

Az EBH elvégezte éves felügyeleti teljesítmény-
értékelését, amelynek célja a  kockázattal sú-
lyozott eszközök belső modellekkel történő 
kiszámítása során a kiugró értékek azonosítá-
sa. E gyakorlatok mindegyikét két horizontális 
jelentés közzététele zárja le, amelyek össze-

foglalják a hitelkockázat és a piaci kockázat fő 
megállapításait. A kockázattal súlyozott eszkö-
zök összehasonlító vizsgálatainak legnagyobb 
kihívást jelentő aspektusa a  kockázatalapú 
mozgatórugók és a gyakorlatorientált mozgató-
rugók hatása közötti különbségtétel. Ezért 
a teljesítményértékelési módszerek a hitelkoc-
kázat és a piaci kockázat esetében eltérnek.

2019 márciusában az EBH iránymutatásokat 
tett közzé a  visszaesés miatti nemteljesítés-
kori veszteségráta (LGD) becsléséről, és ilyen 
módon véglegesítette az IRB-módszer sza-
bályozási felülvizsgálatát, ahogy azt az egyik 
2016  februárjában közzétett jelentés eredeti-
leg is előírta. Az eddigi eredményeket és a ter-
vezett következő lépéseket az IRB ütemtervé-
nek 2019 júliusában közzétett előrehaladási 
jelentése ismertette, amely a szabályozási fe-
lülvizsgálatok végrehajtásának felülvizsgált 
ütemtervét is meghatározta.

Az IRB ütemterv fő célkitűzése a piaci szerep-
lők belső modellek kimenetelével kapcsolatos 
bizalmának helyreállítása, valamint egyenlő 
versenyfeltételek és szavatolótőke-követel-
mények biztosítása, amelyek megfelelően 
tükrözik az intézmények által vállalt kockázat 
szintjét. Az IRB ütemterv végrehajtása várha-
tóan jelentősen javítani fogja a kockázatbecs-
lések és a kockázattal súlyozott eszközök in-
tézmények közötti összehasonlíthatóságát.

Az irányítási és javadalmazási politikák 
kiigazítása

A 2019. május 20-án elfogadott (EU) 2019/878 
irányelv (CRD V) többek között az irányítási és 
javadalmazási rendelkezések tekintetében 
módosítja a 2013/36/EU irányelvet (CRD), hogy 
egy harmonizáltabb és arányosabb megköze-
lítést biztosítson az Unióban.

Különösen az Európai Bizottság 2016. július 
28-i jelentésében szereplő ajánlások nyomán 
az új rendelkezések egyértelművé teszik, hogy 
a  kismértékben változó javadalmazású kis 
intézmények és alkalmazottaik mentesülnek 
2013/36/EU irányelvben a  halasztott javadal-
mazásra és az instrumentumokban törté-
nő kifizetésre, valamint a  nyugdíjpolitikára 
meghatározott elvek alól. A CRD 5-ben adott 
megbízatással összhangban az EBH 2019-ben 
megkezdte a megbízható javadalmazási poli-
tikára vonatkozó iránymutatásainak módosí-
tását, hogy meghatározza az arányosság al-
kalmazására vonatkozó feltételeket, valamint 
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a csoportokra történő alkalmazással, a rész-
vényhez kapcsolt eszközökkel és a halasztási 
időszakkal kapcsolatos egyéb szempontokat. 
Emellett – mivel a CRD 5 egy új rendelkezést 
vezet be, amely megköveteli, hogy a  javadal-
mazás nemi szempontból semleges legyen 
– az EBH elkezdte az ehhez kapcsolódó irány-
mutatások kidolgozását.

Az EBH elkezdte az igazgatótanácsi tagok és 
a  kiemelten fontos feladatkört betöltő sze-
mélyek szakmai alkalmasságának és üzleti 

megbízhatóságának értékelésére vonatkozó 
iránymutatások felülvizsgálatát, hogy figye-
lembe vegye a  CRD  5 módosításait, amelyek 
a  kockázatkezelés javítására, az igazgatóta-
nácsnak a kockázatkezelés felügyeletébe való 
nagyobb fokú bevonására és annak tisztázá-
sára irányulnak, hogy a  pénzmosási/terro-
rizmusfinanszírozási (ML/TF) kockázat része 
a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljá-
rásnak (SREP) és ezáltal a megalapozott irá-
nyítási intézkedéseknek is.

A szanálási, prudenciális és fogyasztóvédelmi 
követelmények, valamint a fizetésekre és pénzmosás 
elleni küzdelemre vonatkozó követelmények 
végrehajtásának nyomon követése és felügyeleti 
konvergenciája az Unióban

A hitelintézetek, befektetési 
vállalkozások és pénzügyi piaci 
infrastruktúrák hatékony és 
összehangolt válságkezelésének 
előmozdítása az EU-ban

2019 februárjában az EBH kézikönyvet adott 
ki a  szanálás céljából végzett értékelésről, 
annak érdekében, hogy elősegítse az értéke-
lési gyakorlatok konvergenciáját és követke-
zetességét, valamint Unió-szerte a  független 
értékelőkkel folytatott együttműködést. Az 
EBH egy fejezettel egészítette ki a  kéziköny-

vet, amely azzal foglalkozott, hogy a  vezetői 
információs rendszerek (MIS) milyen szerepet 
játszanak a szanálás céljából végzett értéke-
lésben.

A felügyeleti gyakorlatok közelítésének 
értékelése

Az EBH 2019-re konvergenciatervet dolgozott 
ki annak érdekében, hogy Unió-szerte elő-
mozdítsa a  felügyeleti konvergenciát. A  terv, 
amely meghatározta a  kiemelt prudenciális 
felügyeleti figyelem fő témáit, arra irányult, 
hogy tájékoztassa az illetékes hatóságokat 
a 2019-re vonatkozó felügyeleti prioritások ki-
választásának folyamatairól, valamint felhívja 
a  figyelmüket egyes szakpolitikai termékek 
következetes végrehajtására.

Az illetékes hatóságok várhatóan biztosítják, 
hogy az intézmények belső irányítási intézke-
déseinek felügyelete figyelembe vegye az EBH 
belső irányításra vonatkozó felülvizsgált irány-
mutatásait és az EBH–ESMA vezetőségi tagok 
és kiemelten fontos feladatkört betöltő sze-
mélyek alkalmasságának értékeléséről szóló 
közös iránymutatásait, amelyek 2018. június 
30-án léptek hatályba. Emellett az illetékes ha-
tóságok felülvizsgálták az intézményeknek az 
információs és kommunikációs technológiákat 
(ikt) érintő kockázatok értékelésére és mér-
séklésére vonatkozó módszereit és eljárásait.



A  2 0 1 9 .  É V I  É V E S  J E L E N T É S  Ö S S Z E F O G L A L Ó J A

7

Végezetül pedig 2019-ben a  kiemelt felügye-
leti témák közé felvették az intézmények mér-
legében lévő nemteljesítő hitelek csökkenté-
sének értékelését és nyomon követését, hogy 
figyelemmel kísérjék, hogyan készülnek fel 
a felügyeleti szervek a nemteljesítő hitelekkel 
szembeni kitettségek és az átstrukturált ki-
tettségek kezelésére vonatkozó iránymutatá-
sok (2) végrehajtására.

A modellekben lévő változékony 
tényezők csökkentése és az 
összehasonlító teljesítményértékelés 
kiterjesztése a 9. nemzetközi pénzügyi 
beszámolási standardra

A bankok által a  9.  nemzetközi pénzügyi be-
számolási standard (IFRS 9) szerinti modelle-
zéssel kapcsolatban alkalmazott gyakorlatok 
átfogó megértése volt az a  kiemelt terület, 
amelyre az EBH 2019-ben összpontosított, 
és ezt a  következő években is folytatni fog-
ja. 2019  júliusában az EBH közzétette az 
IFRS 9-re vonatkozó ütemtervet, és elindította 
az IFRS 9 összehasonlító teljesítményértéke-
lését. (3) A folyamatban lévő munka felügyeleti 
szempontból elengedhetetlen, mivel a várható 
hitelezési veszteségek mérése közvetlenül be-
folyásolja a szavatoló tőke szintjét és a szabá-
lyozásban előírt arányszámokat. Ez a  kezde-
ményezés az első lépése annak a mélyreható 
munkának, amelyet azoknak a következetlen-
ségeknek az azonosítása érdekében végez-
nek, amelyek a  prudenciális adatok túlzott/
indokolatlan változékonyságát okozhatják. 
Bonyolultsága miatt ez egy közép- és hosszú 
távú célkitűzés, amelyet fokozatos megközelí-
tés keretében kell elérni.

A kiszervezési igényekre, a strukturális 
devizafedezetre és a szanálásra 
vonatkozó prudenciális politikák 
működtetése

A digitalizációval, valamint az informatikai és 
pénzügyi technológiák egyre nagyobb jelentő-
ségével összefüggésben a  kiszervezés az új 
technológiákhoz való viszonylag könnyű hoz-
záférés és a méretgazdaságosság elérésének 
egyik módja. Az EBH frissítette a kiszervezés-
re vonatkozó iránymutatásait, hogy egyértel-

(2) Ezek 2019. június 30-tól voltak alkalmazandók.

(3) https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-
on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-
benchmarking-exercise

mű keretet és jogbiztonságot nyújtson, amikor 
az intézmények szolgáltatókat vesznek igény-
be a  funkciók kiszervezésére, különösen az 
olyan technikailag innovatív területeken, mint 
a  felhőalapú számítástechnika és más infor-
matikai (IT) szolgáltatások.

A strukturális devizapozíciókra (FX) vonat-
kozó rendelkezés fogalmát és konkrét alkal-
mazását láthatóan többféleképpen értelmezik 
mind a  felügyeleti hatóságok, mind az intéz-
mények, és emiatt a rendelkezést nem követ-
kezetesen hajtották végre az EU-ban. Az Uni-
óban a harmonizált értelmezés és végrehajtás 
biztosítása érdekében az EBH 2019 októberé-
ben konzultációs anyagot tett közzé a struktu-
rális devizapozíciók illetékes hatóságok általi 
kezelésére vonatkozó iránymutatások terve-
zetéről.

A szanálás területén az EBH a hitelezői feltő-
késítési folyamat operatív működésére fordí-
tott figyelmet, hogy növelje annak hatékonysá-
gát. Az egyik jelentős munkaterület a hitelezői 
feltőkésítés folyamata és az értékpapírokra 
vonatkozó európai jogszabályok közötti kap-
csolat vizsgálata volt. A másik fontos munka-
területet a hitelezői feltőkésítés és az összeol-
vadások és állami támogatások jóváhagyására 
vonatkozó uniós rendeletek kölcsönhatása ké-
pezte.

Konvergencia a pénzforgalmi 
szolgáltatások és a fogyasztóvédelmi 
követelmények felügyelete terén

2019 folyamán az EBH folytatta munkáját 
a pénzforgalmi szolgáltatások területén, hogy 
segítsen a  pénzforgalmi szolgáltatásokról 
szóló felülvizsgált irányelv (PSD  2) céljainak 
elérésében, valamint annak biztosításában, 
hogy az irányelv követelményeit és az EBH ide-
vágó technikai standardjait és iránymutatásait 
Unió-szerte hatékonyan, eredményesen és 
következetesen alkalmazzák. Ebben az ösz-
szefüggésben az EBH tisztázta az ágazat által 
a PSD 2-ben megkövetelt hozzáférési interfé-
szek megvalósításával kapcsolatban felvetett 
kérdéseket. Az EBH emellett foglalkozott az 
ágazat előtt álló gyakorlati kihívásokat érintő 
kérdésekkel, amelyek az erős ügyfél-hitelesí-
tésről, valamint a  közös és biztonságos nyílt 
kommunikációról szóló (EU)  2018/389 felha-
talmazáson alapuló bizottsági rendelet (az 
erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és 
biztonságos nyílt kommunikációs standardok-
ra vonatkozó szabályozástechnikai standar-

https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
https://eba.europa.eu/eba-publishes-its-roadmap-on-ifrs-9-deliverables-and-launches-ifrs-9-benchmarking-exercise
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dok) 2019. szeptember 14-i alkalmazási idő-
pontjához közeledve merültek fel. Az iparág 
előtt álló kihívások jobb megértése érdekében 
az EBH 2019 januárjában a  PSD2 keretében 
munkaprogramot hozott létre az alkalmazás-
programozási felületekről, amely 30 iparági 
résztvevőből és az illetékes nemzeti hatósá-
gokból állt, biztosítva a főbb érdekelt felek ki-
egyensúlyozott és egyenlő képviseletét szerte 
az Unióban.

A fogyasztóvédelem területén az EBH 2019 
júliusában jelentést tett közzé a  termékfel-
ügyeletre és az irányítási intézkedésekre vo-
natkozóan 2015-ben közzétett és 2017 óta 
alkalmazott iránymutatások végrehajtásáról. 
A jelentés számos jó és rossz gyakorlatot azo-
nosított, és felvázolta a  következő lépéseket, 
amelyeket az EBH a  felügyeleti konvergenci-
ára vonatkozó megbízatásának teljesítése ér-
dekében fog megtenni.

A pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási 
(ML/TF) kockázatok 
figyelembevételének biztosítása 
a prudenciális keretben

Az EBH 2019 júliusában véleményt tett közzé 
a felügyelt szervezeteknek szóló kommuniká-
cióról, miután az Európai Tanács 2018 végén 
cselekvési tervet adott ki, amely hangsúlyoz-
ta, hogy javítani kell a pénzmosás és a terro-
rizmus finanszírozása elleni küzdelem (AML/

CFT) felügyeletének hatékonyságát, valamint 
az illetékes hatóságok és a  prudenciális fel-
ügyeleti hatóságok közötti információcserét 
és együttműködést, különösen a  határokon 
átnyúló tevékenységekben. A véleményben az 
EBH rámutatott arra, hogy milyen fontos sze-
repe van a  pénzmosási/terrorizmusfinanszí-
rozási (ML/TF) kockázatoknak a  prudenciális 
összefüggésben és az egységes piacon.

Az EBH megkezdte az AML/CFT-szempontok 
beépítését a  prudenciális felügyeletbe annak 
biztosítása érdekében, hogy az ML/TF-koc-
kázatokat figyelembe vegyék a  felügyeleti fo-
lyamatokban, ideértve az engedélyezést és 
a folyamatos felügyeletet és különösen a fel-
ügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárást 
(SREP), ami részét képezte a  kockázatok, az 
üzleti modellek, a hitelműveletek, az irányítás 
és a belső kockázatkezelés felülvizsgálatának. 
Ez a munka 2020-ban és azt követően is foly-
tatódik.

Végezetül pedig az EBH végrehajtotta az ille-
tékes hatóságok által a bankok AML/CFT-fel-
ügyeletével kapcsolatban követett módszerek 
többéves felülvizsgálati programjának 1.  fá-
zisát, hogy értékelje az illetékes nemzeti ha-
tóság által a bankok AML/CFT-felügyeletével 
kapcsolatban követett módszerek eredmé-
nyességét, és támogassa az egyes illetékes 
hatóságok erőfeszítéseit az AML/CFT terüle-
tén. Az EBH 2020-ban is folytatni fogja az AML/
CFT végrehajtási felülvizsgálatait.

Policy recommendations
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Az uniós pénzügyi szektort érintő 
horizontális prioritások

A technológiasemlegesség biztosítása a szabályozási 
és felügyeleti megközelítésekben

A big data technológia és a fejlett 
elemzési technikák bevezetésével 
kapcsolatos trendek értékelése

Az EBH a  pénzügyi szolgáltatások terén ígé-
retes és egyre terjedő technológiai újításként 
határozta meg a big data technológia, valamint 
a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás 
(AI/ML) hasznosítását. Az EBH mélyrehatóan 
megvizsgálta a big data technológia és a fej-
lett elemzési technikák (BD&AA) alkalmazá-
sát a bankszektorban, és 2020. januárban je-
lentést tett közzé a big data technológiáról és 
a fejlett elemzési technikákról. A jelentés célja 
a  jelenlegi gyakorlatokkal kapcsolatos isme-
retek megosztása az érdekelt felek között, va-
lamint a  bizalom fő pilléreinek és elemeinek 
bemutatása, amelyeknek a  BD&AA alkalma-
zását kell kísérniük.

Az uniós jog kriptoeszközökre 
való alkalmazhatóságának és 
alkalmasságának értékelése

2019-ben az EBH jelentést tett közzé az uni-
ós jog kriptoeszközökkel kapcsolatos tevé-
kenységekre való alkalmazhatóságáról és 
alkalmasságáról. Az EBH viszonylag alacsony 
szintű aktivitást figyelt meg a  kriptoeszkö-
zök terén az EU-ban, és megállapította, hogy 
a  kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékeny-
ségek kívül esnek a bankokra, fizetésekre és 
elektronikus pénzre (e-pénz) vonatkozó uniós 
szabályozás hatályán, ami fedezetlen kocká-
zatokat eredményez.

Az EBH kiemelte, hogy átfogó költség-ha-
szon elemzést kell végezni, figyelembe véve 
a pénzügyi szektoron belüli és kívüli kérdése-
ket, annak meghatározása érdekében, hogy 
milyen uniós szintű lépésekre van szükség 

a  fogyasztókat érintő azonosított kockázatok 
kezelése, a  működési reziliencia biztosítása 
és az egyenlő versenyfeltételek megteremtése 
érdekében.

Az innovációk nyomon követése és 
a kockázatok kezelése

Az EBH figyelemmel kíséri a  technológián 
alapuló pénzügyi innovációkat, és értékeli az 
általuk nyújtott lehetőségeket, valamint az 
ezekből eredő esetleges ikt-, kiberbiztonsági 
vagy működési reziliencia kockázatokat annak 
érdekében, hogy szükség esetén készen álljon 
megfelelő szakpolitikai válaszlépésekre.

2019-ben az EBH újratervezte az innováció 
nyomon követésének folyamatát, és e  célból 
egy online innovációátvilágítási eszközt ho-
zott létre, amely segít lépést tartani a legújabb 
innovációs fejlesztésekkel, továbbá felmérni 
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azok fontosságát, meghatározva ezáltal a ki-
emelt területeket, és irányt mutatva az inno-
vatív termékekkel foglalkozó alcsoport mun-
kájának.

A kockázatkezelés oldaláról az EBH 2019-ben 
fontos iránymutatásokat tett közzé az ikt- és 
a biztonsági kockázatok kezeléséről, amelyek 
célja az uniós banki és pénzforgalmi szektor 
rezilienciájának növelése.

A pénzügyi technológia által 
a pénzforgalmi intézmények és 
elektronikuspénz-intézmények üzleti 
modelljére gyakorolt hatás értékelése

2019-ben az EBH elemezte a  pénzügyi tech-
nológia által a pénzforgalmi intézményekre és 
az elektronikuspénz-intézményekre gyakorolt 
hatást, hogy javítsa az ismeretek szabályozó 
és felügyeleti szervek közötti megosztását.

Az elemzés megállapításai szerint összefüg-
gés van a pénzforgalmi ágazat növekedése és 
a  bankszolgáltatásokban a  pénzügyi közve-
títők kiiktatása között, mivel a  hagyományos 
hitelintézetek arról számoltak be, hogy ne-
gatív hatás érte a  pénzforgalmi üzletágakból 
származó bevételeiket. A  legtöbb intézmény 
jelenlegi stratégiája láthatóan az, hogy bővítik 
termékeiket és szolgáltatásaikat, és új pia-
cokra lépnek be.

A legkiemelkedőbb újítások közé felhőalapú 
számítástechnika és a digitális/mobil pénztár-
cák tartoztak, és egyre nagyobb érdeklődést 
mutatnak az AI/ML, BD&AA és a biometrikus 
azonosítás iránt.

Az innovációsegítők megjelenésének 
figyelemmel kísérése és a bevált 
gyakorlatok bemutatása

2019 januárjában az európai felügyeleti ható-
ságok jelentést tettek közzé az innovációsegí-
tőkről, amelyben áttekintést adtak a meglévő 
rendszerekről, és bemutatták a  kialakításuk 
és működésük a bevált módszereit.

A jelentés összehasonlító elemzést ad az in-
novációsegítőkről, és ezen elemzés alapján 

egy sor bevált gyakorlatot mutat be, amelyek 
célja (i) a  következetesség előmozdítása az 
egységes piac az innovációsegítők kialakítása 
és működése terén; (ii) az innovációsegítők-
kel összefüggésében folytatott együttműkö-
désből származó szabályozási és felügyeleti 
szakpolitikai eredmények átláthatóságának 
előmozdítása; és (iii) a  nemzeti hatóságok 
közötti együttműködés elősegítése, beleértve 
a fogyasztóvédelmi és adatvédelmi hatóságo-
kat is.

A határokon átnyúló pénzügyi 
szolgáltatás akadályainak azonosítása

2019 októberében az EBH jelentést tett köz-
zé, amelyben elgondolkodott azon, hogyan 
lehet felhasználni a  digitális megoldásokat 
a  határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatások 
támogatására, és azonosította a  határokon 
átnyúló banki és pénzforgalmi szolgáltatások 
nyújtásának potenciális akadályait, amelyek 
a  fogyasztóvédelem, az üzletvitel és az AML/
CFT-követelmények eltéréseiből fakadnak. 
A jelentés azt javasolta az Európai Bizottság-
nak, hogy a határokon átnyúló szolgáltatások 
nyújtásának támogatása érdekében tegyen lé-
péseket e kérdések kezelésére.

A pénzügyi technológiai 
tevékenységekkel kapcsolatos 
szabályozási hatókör és engedélyezési 
megközelítések elemzése

2019 júliusában az EBH jelentést tett közzé 
a  pénzügyi technológiai tevékenységekkel 
kapcsolatos szabályozási hatókörről, szabá-
lyozási jogállásról és engedélyezési megkö-
zelítésekről. A  jelentés megállapította, hogy 
a  pénzügyi technológiai cégeket, amelyek-
re nem vonatkozik semmilyen szabályozási 
rendszer, nem szükséges szabályozni, mivel 
kiegészítő/nem pénzügyi jellegű tevékenysé-
geket és szolgáltatásokat nyújtanak. Az en-
gedélyezési megközelítésekkel kapcsolatban 
az EBH megállapította, hogy az arányosság 
és a rugalmasság elvét az illetékes hatóságok 
ugyanolyan módon alkalmazzák, függetlenül 
attól, hogy a  kérelmező hagyományos vagy 
innovatív üzleti modellt és/vagy teljesítési me-
chanizmust mutat be.
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A környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) tényezők 
beépítése az EBH munkájába

Egy ESG cselekvési terv meghatározása 
a bankszektor számára

2019-ben az EBH közzétette a  fenntartható 
finanszírozással kapcsolatos cselekvési ter-
vét, amelyben meghatározta a  fenntartható 
finanszírozással kapcsolatos megbízásait, 
valamint kijelölte a piacelemzésre és az érde-
kelt felekkel való kapcsolattartásra vonatkozó 
technikai előkészítő munkát. Az uniós illeté-
kes hatóságokkal együtt létrehozta az EBH 
fenntartható finanszírozási hálózatát, hogy egy 
együttműködési csatornát alakítson ki, és há-
rom technikai munkaértekezletet szervezett 
az uniós bankokkal, az illetékes hatóságokkal 
és a kutatókkal.

Az EBH-nak ezek a tevékenységei az Európai 
Bizottság által a  fenntartható növekedés fi-
nanszírozására kidolgozott cselekvési tervre 
adnak választ, amely arra szólítja fel az eu-
rópai felügyeleti hatóságokat, hogy konkrét 
feladatok ellátásával nyújtsanak közvetlen tá-
mogatást a  terv végrehajtásához. Az európai 
felügyeleti hatóságoknak iránymutatást kell 
adniuk arról, hogyan lehet ténylegesen figye-
lembe venni a fenntarthatósági szempontokat 
a  pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
jogszabályokban, és segítséget kell nyújtania 
a meglévő hiányosságok azonosításában

2. ábra: Az EBH fenntartható finanszírozással kapcsolatos megbízatásai

EBH-RENDELET

Nyomon követési rendszer a jelentős 
ESG-kockázatok értékelésére

Az ESG-tényezők figyelembevétele az EBH 
munkájában

FENNTARTHATÓSÁGI 
KÖZZÉTÉTELEKRŐL SZÓLÓ 

RENDELET

Az európai felügyeleti hatóságok 
fenntarthatósági szabályozástechnikai 
standardjai a következőkről:
(i) szerződéskötést megelőző tájékoztatók;
(ii) weboldalak tartalma;
(iii) rendszeres jelentések;
(iv) a fenntartható finanszírozásra vonatkozó 

információk bemutatása.

CRD ÉS IFD

Az ESG-kockázatok lehetséges 
bevonása a kockázatkezelésbe 
és a SREP-be
- Fogalommeghatározások
- Stressztesztelési eljárások
- ESG-kockázatok értékelése
- Az ESG-kockázatok hatása a hitelezésre

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
CSELEKVÉSI TERVE

Hozzájárulás a technikai szakértői 
csoport munkájához
- Taxonómia
- Zöld kötvényekre vonatkozó standard
- Az éghajlatváltozással kapcsolatos 

információk közzétételére vonatkozó 
iránymutatások

- Referenciamutatók

10. intézkedés – Tanácsadási felhívás 
az indokolatlan rövid távú nyomásról
Fenntartható finanszírozási platform

CRR ÉS IFR

Az ESG-kockázatok, fizikai és átállási 
kockázatok közzététele

A környezeti és/vagy társadalmi célokhoz 
fűződő kitettségek prudenciális 
kezelésének értékelése
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A piaci módszerek és a bankszektor 
rövid távú szemléletét mozgató 
tényezők elemzése

Az Európai Bizottság tanácsadási felhívására 
válaszul az EBH elvégezte a megfelelő elem-
zést, és a pénzügyi szektor által a vállalatokra 
kifejtett rövid távú nyomásgyakorlásról szóló 
jelentésében ismertette megállapításait. A je-
lentés három szempontot vesz figyelembe, 
amelyek a  rövid távú szemlélettel függenek 
össze: a  bankok és a  vállalatok szempontja-
it és a  fenntartható finanszírozás perspektí-
váját. A  jelentés szakpolitikai ajánlásokat is 
tartalmaz, amelyek azt szorgalmazzák, hogy 
a szakpolitikai fellépés törekedjen a releváns 
információk és ösztönzők biztosítására, ame-
lyek arra bátorítják a bankokat, hogy hosszab-
bítsák meg stratégiáik és irányításuk időhori-
zontját.

A környezeti, társadalmi és irányítási 
(ESG) megfontolások beépítése az EBH 
munkájába

Az alapító rendeletnek megfelelően az EBH-
nak hatásköreiben eljárva és feladatai ellátá-
sa során figyelembe kell vennie a fenntartható 
üzleti modelleket és az ESG-tényezők integrá-
lását. Az EBH-nak egy nyomon követési rend-
szert is ki kell dolgoznia a lényeges ESG-koc-

kázatok értékelésére, és közös módszertant 
kell készítenie a  gazdasági forgatókönyvek 
által az intézmények pénzügyi helyzetére 
gyakorolt hatás felmérésére, figyelembe véve 
a kedvezőtlen környezeti fejleményekből faka-
dó kockázatokat.

A felülvizsgált CRD 5 felszólítja az EBH-t, hogy 
dolgozzon ki kritériumokat az ESG-kockáza-
tok által az intézmények pénzügyi stabilitására 
gyakorolt hatás megértésére, határozzon meg 
stratégiákat és folyamatokat e  kockázatok 
kezelésére, és értékelje annak lehetőségét, 
hogy beépítsék az ESG-kockázatokat az illeté-
kes hatóságok által elvégzett SREP-be. A  fe-
lülvizsgált CRR  2 előírja a  nagy intézmények 
számára, hogy tegyék közzé az ESG-kockáza-
tokra vonatkozó információkat, az EBH-nak 
pedig bele kell foglalnia e közzétételek részle-
teit a 3. pillérre vonatkozó technikai standard-
ba, védve a fogyasztókat és a betéteseket, és 
hozzájárulva a biztonságos és kényelmes kis 
összegű fizetésekhez az EU-ban.

A fogyasztók védelme az Unióban

Az EBH fogyasztóvédelem területén végzett 
munkájának célja a lakossági banki termékek 
és szolgáltatások megvásárlása során a  fo-
gyasztókat érő esetleges hátrányok mértéké-
nek csökkentése. Az EBH fogyasztói trendekre 

3. ábra: A betétvédelem előnyei az uniós polgárok számára

Az EBH véleményei azt a következtetést vonták le, hogy a 100 000 EUR harmonizált kártalanítási összeghatár 
továbbra is megfelelő. Az EBH viszont fontos javításokat javasolt a rendszeren, ideértve a valós életben észlelt 
problémák megoldását, például:

Az egyéni betétesek világosabb és jobb 
tájékoztatása rendes gazdasági körülmények között 

és válsághelyzetben.

Nagyobb átláthatóság a betétbiztosítási 
rendszerekben tartott pénzeszközökkel kapcsolatban 

a betétek védelme érdekében.

Világosabb és összehangoltabb megközelítések a jelenlegi szabályokkal kapcsolatban egyes konkrét esetekben, 
mint például a 100 000 EUR-t meghaladó összegek védelme, amelyek olyan életeseményekből származnak, mint 

például egy ház eladása, vagy a betétesek nevében valaki más, például közjegyző vagy pénzforgalmi intézmény által 
tartott pénzeszközök kezelése.

Világosabb szabályok, amelyeket az összetett 
bankok csődje esetén kell alkalmazni, például ha 
pénzmosási aggályok merülnek fel egy banknál, annak 

biztosítása érdekében, hogy az ártatlan betétesek 
gyorsan visszakapják a pénzüket.

Rugalmasabb módszer az olyan betétesek 
pénzének visszafizetésére, akiknek betétje egy 
másik uniós tagállamban van, annak biztosítása 

érdekében, hogy a visszafizetés a lehető 
leghatékonyabban történjen.

> €100 000
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vonatkozó 2018/2019-es jelentése bemutatta 
az idevágó kérdéseket, valamint az alkalma-
zandó jogalkotási és szabályozási keretet, be-
leértve azokat az intézkedéseket is, amelyeket 
az EBH vállalt e kérdések kezelésére.

A betétesek védelmének javítása az 
Unióban

2019-ben az EBH értékelte a  betétbiztosítá-
si rendszerekről szóló irányelv végrehajtása 
terén az uniós tagállamokban elért előreha-
ladást. Az EBH elemezte, hogy a jelenlegi be-
tétvédelmi szabályokat hogyan alkalmazzák 
az EU-ban, azonosította a  valós életben je-
lentkező kihívásokat, és konkrét javaslatokat 
terjesztett elő a keret javítására.

2019-ben az EBH véleményt tett közzé az 
Egyesült Királyság EU-ból való kilépése követ-
keztében felmerülő betétvédelmi kérdésekről, 
amelyben felszólította a betétbiztosítási rend-
szerekért felelős kijelölt hatóságokat annak 
biztosítására, hogy a  megállapodás nélkül 
brexit esetén az egyesült királyságbeli hitelin-
tézetek EU-ban működő fiókjainak betéteseit 
az uniós betétbiztosítási rendszerek megfele-
lően védjék.

Hozzájárulás az egységes uniós 
lakossági pénzforgalmi piachoz

2019 márciusában az EBH elindította a PSD 2 
szerinti központi nyilvántartását, amely ösz-
szesített információkat szolgáltat az Európai 
Gazdasági Térségben (EGT) engedélyezett 
vagy nyilvántartásba vett összes pénzforgalmi 
intézményről és elektronikuspénz-intézmény-
ről, azok közvetítőiről és a határokon átnyúló-
an nyújtott szolgáltatásokról. A  nyilvántartás 
ingyenes, és elérhető gépileg olvasható for-
mátumban.

2019 áprilisában az EBH véleményt tett köz-
zé a  más tagállamban lévő közvetítőket és 
forgalmazókat felhasználó pénzforgalmi in-
tézmények és elektronikuspénz-intézmények 
útlevelével kapcsolatos értesítések jellegéről. 
Ez a vélemény meghatározta azokat a kritéri-
umokat, amelyeket az illetékes hatóságoknak 
alkalmazniuk kell annak meghatározásához, 
hogy „letelepedésnek” minősül-e, ha egy má-
sik tagállam területén a közvetítőket vagy for-
galmazókat jelölnek ki.

Az európai felügyeleti hatóságok vegyes bizottság 
keretében végzett ágazatközi munkája

2019-ben vegyes bizottság az EIOPA elnöksé-
ge alatt továbbra is központi szerepet töltött 
be az európai felügyeleti hatóságok egymás 
közötti, illetve az Európai Bizottsággal és az 
Európai Rendszerkockázati Testülettel foly-
tatott egyeztetésben és információcserében. 
A vegyes bizottság folytatta munkáját az olyan 
fontos ágazatközi területeken, mint a fogyasz-
tóvédelem javítása, a  pénzügyi innováció és 
a  kiberbiztonság nyomon követése, valamint 
a  pénzmosás és terrorizmus finanszírozása 
elleni küzdelem. Az európai felügyeleti ható-
ságok folytatták a  felkészülést arra, hogy az 
Egyesült Királyság kilép az EU-ból.

A fogyasztóvédelem garantálása 
a pénzügyi szolgáltatásokban és 
a pénzügyi innováció nyomon követése

A fogyasztóvédelem és a  pénzügyi innová-
ció újra kiemelt helyet kapott a  vegyes bi-

zottság napirendjén. A  lakossági befektetési 
csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú 
befektetési termékekre (PRIIP-k) vonatkozó 
kiemelt befektetői információkat szabályozó 
felhatalmazáson alapuló rendelet célzott mó-
dosításairól folytatott konzultációt követően 
az európai felügyeleti hatóságok közzétették 
végleges ajánlásaikat. Az európai felügyeleti 
hatóságok úgy döntöttek, hogy még nem ja-
vasolnak célzott módosításokat, hanem ehe-
lyett kezdeményezik a PRIIP felhatalmazáson 
alapuló rendelet átfogóbb felülvizsgálatát. En-
nek érdekében az európai felügyeleti hatósá-
gok közreműködtek az Európai Bizottság által 
lefolytatott fogyasztói tesztelésekben, 2019 
októberében pedig nyilvános konzultációt in-
dítottak a PRIIP-kre vonatkozó kiemelt befek-
tetői információkról.

Ezenkívül az európai felügyeleti hatóságok fel-
ügyeleti nyilatkozatot tettek közzé a PRIIP-kre 
vonatkozó kiemelt befektetői információkban 
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meghatározott teljesítmény-forgatókönyvek-
ről, hogy előmozdítsák a  következetes mód-
szereket, és javítsák a  lakossági befektetők 
védelmét a  PRIIP folyamatban lévő felülvizs-
gálatának lezárása előtt.

A vegyes bizottság jelentést is közzétett a la-
kossági pénzügyi szolgáltatások határokon 
átnyúló felügyeletéről. Ebben a  jelentésben 
az európai felügyeleti hatóságok azonosítot-
ták azokat a  fő kérdéseket, amelyekkel az 
illetékes nemzeti hatóságok szembesülnek 
az Unión belül határokon átnyúló lakossági 
pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi 
intézmények felügyelete során, és ajánlásokat 
fogalmaztak meg mind az illetékes nemzeti 
hatóságok, mind az uniós intézmények szá-
mára azok kezelésére.

Az európai felügyeleti hatóságok 7. fogyasztó-
védelmi napját 2019. június végén rendezték 
meg Dublinban. A  sok látogatót vonzó ren-
dezvény középpontjában a  következők álltak: 
(i) az európai felügyeleti hatóságok és a pénz-
ügyi oktatási megbízatásuk – merre tovább?; 
(ii) a  2019. évi PRIIP-felülvizsgálat – kihívá-
sok és lehetőségek előtt; és (iii) a  fogyasztók 
fenntarthatósági preferenciáinak beépítése 
a pénzügyi termékek terjesztésébe.

A fenntartható finanszírozásra 
vonatkozó közzétételek javítása terén 
az európai felügyeleti hatóságok által 
megkezdett munka

A fenntarthatósági közzétételekről szóló ren-
delet (SFDR) meghatározza az ESG-közzététe-
li követelményeket a pénzügyi piaci szereplők, 
pénzügyi tanácsadók és pénzügyi termékek 
széles köre tekintetében. Az SFDR felhatal-
mazza az európai felügyeleti hatóságokat 

olyan technikai standardok kidolgozására, 
amelyek kiterjednek a káros hatások szerve-
zeti szintű bejelentésére, valamint a  szerző-
déskötés előtti, weboldalon keresztül történő 
és az időszakos közzétételekre is.

Ágazatközi kockázatok és a piaci 
fejlemények és sebezhetőségek 
felügyelete

A vegyes bizottság továbbra is fontos fóruma 
volt a  piaci fejleményekről folyó vitának és 
a  felmerülő kockázatok mélyreható elemzé-
sének, és az ágazatközi kockázatokról szóló 
féléves jelentéseiben kijelölte azokat a  fő te-
rületeket, amelyek a  felügyelet érdeklődési 
körébe kerültek az EU-ban.

A vegyes bizottság tavaszi kockázati jelen-
tése számos kockázatot emelt ki, például az 
instabilitás lehetséges forrásait, nevezetesen 
a  kockázati felárak hirtelen átárazását, amit 
a volatilitás kiugrása és az ehhez kapcsolódó 
piaci korrekciók is megerősítettek, továbbá 
megemlítette az Egyesült Királyság EU-ból 
való kilépésének körülményeit övező folya-
matos bizonytalanságot és kibertámadásokat. 
A jelentés megismételte az európai felügyeleti 
hatóságok által a  virtuális pénznemekbe be-
fektető lakossági befektetők felé megfogal-
mazott figyelmeztetést, és felhívta a  figyel-
met az éghajlatváltozással és az alacsonyabb 
szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való át-
állással kapcsolatos kockázatokra.

A vegyes bizottság őszi kockázati jelentésében 
kiemelte a tartósan alacsony kamatok kocká-
zatát, amelyek továbbra is nyomást gyakorol-
nak a pénzügyi intézmények nyereségességére 
és hozamaira, ami a hozamvadász magatartás 
visszatéréséhez vezet. A  jelentés kiemelte 



A  2 0 1 9 .  É V I  É V E S  J E L E N T É S  Ö S S Z E F O G L A L Ó J A

15

a fenntarthatóbb gazdaságra való átállás és az 
ESG-vel kapcsolatos kockázatok figyelembe-
vételének szükségességét is, ami kihívások elé 
állíthatja az éghajlati szempontból érzékeny 
ágazatoknak nagy mértékben kitett üzleti mo-
dellek életképességét. Végül a  jelentés ismé-
telten arra ösztönözte az intézményeket, hogy 
készítsenek készenléti terveket a brexitre.

A pénzmosás és 
a terrorizmusfinanszírozás elleni 
küzdelem

A vegyes bizottság által az AML/CFT terüle-
tén végzett munka a Tanács pénzmosás elleni 
küzdelemről szóló cselekvési tervének vég-
rehajtására összpontosított. A  terv hangsúlyt 
helyezett az AML/CFT felügyeleti szervek, 
valamint az AML/CFT felügyeleti szervek és 
a prudenciális felügyeleti szervek közötti jobb 
felügyeleti együttműködésre. Ennek eredmé-
nyeként a  vegyes bizottság iránymutatásokat 
tett közzé a  felügyeleti együttműködésről, 
amelyek egy formális keretrendszert hoztak 
létre a felügyeleti szervek között az AML/CFT 
kollégiumokban folyó együttműködésre és 
információcserére a  határokon átnyúló tevé-
kenységet folytató vállalkozások tekintetében.

A vegyes bizottság kiadta második közös vé-
leményét is az uniós pénzügyi szektort érintő 
pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási (ML/
TF) kockázatokról. Az európai felügyeleti ható-
ságok az AML/CFT illetékes nemzeti hatósá-
gok által szolgáltatott adatok és információk 
alapján megállapították, hogy a  tranzakciók 
nyomon követése és a gyanús tranzakciókról 
szóló adatszolgáltatás továbbra is aggoda-
lomra adnak okot, különösen azokban az ága-
zatokban, ahol a pénzügyi intézmények üzleti 
modelljei a  gyakori tranzakciókon alapulnak. 
A vélemény arra törekedett, hogy jobban meg-
értse az ML/TF kockázatokat az EU-ban, erő-
sítve ezzel az Unió védelmét ezekkel a kocká-
zatokkal szemben.

Az európai felügyeleti hatóságok folytatták 
a kockázati tényezőkre vonatkozó iránymuta-
tások felülvizsgálatát annak biztosítása érde-
kében, hogy azok összhangban legyenek az 
5. pénzmosás elleni irányelvvel, és kezeljék 
a  kockázati tényezőket azokban az ágaza-
tokban, amelyekre még nem terjednek ki az 
iránymutatások.

Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgá-
latát és az európai felügyeleti hatóságokról 
szóló rendeletben bevezetett módosításokat 

követően 2020  januárjától az EBH az AML/
CFT-ügyekért felelős európai felügyeleti ha-
tóság. Miközben az AML/CFT-vel kapcsolatos 
munka már nem tartozik a  vegyes bizottság 
hatáskörébe, az EIOPA és az ESMA továbbra 
is szorosan részt vesz a saját ágazataival kap-
csolatos AML/CFT-munkában.

A pénzügyi konglomerátumok nyomon 
követése

A vegyes bizottság közzétette a  pénzügyi 
konglomerátumok éves listáját; ez azt mutat-
ta, hogy 77 pénzügyi konglomerátumból álló 
csoport vezetője az EU-ban/EGT-ben van, egy-
egy csoportvezető pedig Svájcban, Bermudán 
és az Egyesült Államokban. Ezen túlmenően 
a  vegyes bizottság konzultációs anyagot tett 
közzé a csoporton belüli ügyletekről és a koc-
kázatkoncentrációról a  konglomerátumok 
számára készített adatszolgáltatási sablonok-
ra javasolt technikai standardtervezetekről.

Innováció és pénzügyi technológia

Az európai felügyeleti hatóságok szabályozói 
tesztkörnyezetekről és innovációs közpon-
tokról szóló közös jelentésének 2019.  januári 
közzétételét követően a  vegyes bizottság fel-
állította az Innovációsegítők Európai Fórumát 
(EFIF). A  jelentés megállapította, hogy fellé-
pésre van szükség az innovációsegítők közötti 
nagyobb fokú koordináció és együttműködés 
előmozdítása érdekében, hogy támogassák 
a  pénzügyi technológiák terjedését egységes 
piacon. Az EFIF platformot biztosít a felügye-
leti szervek számára, hogy rendszeresen ta-
lálkozhassanak tapasztalataik megosztása és 
az innovatív termékek, szolgáltatások és üzleti 
modellek szabályozási kezelésével kapcsola-
tos közös nézetek kialakítása érdekében, fel-
lendítve a két- és többoldalú koordinációt.
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Ezenkívül 2019 áprilisában az európai felügye-
leti hatóságok két közös tanácsot tettek közzé, 
válaszul az Európai Bizottság által a pénzügyi 
technológiai cselekvési tervben megfogalma-
zott megkeresésekre: az egyik az ikt-kocká-
zatkezelési követelményekkel kapcsolatos 
jogalkotási javításokról, a másik pedig a kiber-
netikai reziliencia koherens tesztelési kereté-
ről szólt. Az európai felügyeleti hatóságok cél-
ja, hogy minden érintett szervezettel szemben 
egyértelmű, általános követelményeket kell 
támasztani az ikt irányításával kapcsolatban, 
ideértve a  kiberbiztonságot is, hogy biztosít-
sák a szabályozott szolgáltatások biztonságos 
nyújtását.

Az értékpapírosítás koordinálása

2019-ben a  vegyes bizottság keretében mű-
ködő új értékpapírosítási bizottság megkezdte 
az uniós illetékes hatóságok támogatását az 
értékpapírosítási rendelet szerinti feladata-
ik összehangolásában, fórumként szolgálva 
a felügyeleti és végrehajtási feladataikkal kap-
csolatos gyakorlati/operatív kérdések meg-
vitatására, biztosítva ezzel ágazatok közötti 
következetességet és a felügyeleti bevált gya-
korlatok népszerűsítését.

A vegyes bizottság által végzett egyéb 
fontos ágazatközi munka

2019 májusában a vegyes bizottság közzétet-
te a  CRR szerinti hitelkockázatok tekinteté-
ben a  külső hitelminősítő intézmények hitel-
minősítéseinek feltérképezésére vonatkozó 
technikai standardok második módosítását. 
A módosítás tükrözi a meglévő feltérképezés 
megfelelőségére vonatkozó nyomon követés 
eredményét.

2019 decemberében a vegyes bizottság közzé-
tette annak a szabályozástechnikai standard-
nak a  tervezetéről szóló végleges jelentést, 
amely azt javasolja, hogy az európai piaci inf-
rastruktúra-rendelet keretében módosítsák 
a  kockázatcsökkentési technikákról szóló 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendele-
tet a  központi szerződő fél által nem elszá-
molt tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 
tekintetében (kétoldalú letéti követelmények). 
A szabályozástechnikai standard tervezete az 
Egyesült Királyság EU-ból való kilépésével 
összefüggésben egy korlátozott körű men-
tesség bevezetését javasolja, hogy megköny-

nyítsék bizonyos tőzsdén kívüli származtatott 
ügyletek megújítását az uniós szerződő fe-
lek számára egy meghatározott időkeretben. 
A módosítások csak akkor alkalmazandók, ha 
az Egyesült Királyság kilépésről rendelkező 
megállapodás megkötése nélkül hagyná el az 
EU-t (a megállapodás nélküli brexit forgató-
könyve).

Fellebbviteli tanács

2019-ben két fellebbviteli ügy volt, az egyiket 
az ESMA-val, a másikat az EBH-val szemben 
nyújtották be.

2019 márciusában a  fellebbviteli tanács ha-
tározatot hozott a  négy svéd bank által az 
ESMA felügyeleti tanácsának határozatai-
val szemben benyújtott fellebbezésekről. Az 
ESMA felügyeleti tanácsa megállapította, 
hogy a  bankok gondatlanságból megsértet-
ték a  hitelminősítő intézetekről szóló rende-
letet, mivel nem hivatalos hitelminősítéseket 
szerepeltettek a  hitelkutatási jelentéseikben. 
Hirdetmény útján felügyeleti intézkedéseket 
fogadott el, és bankonként 495 000 EUR ösz-
szegű bírságot szabott ki. A fellebbviteli tanács 
helybenhagyta az ESMA felügyeleti tanácsa 
által a központi kérdésben hozott határozatot, 
azaz hogy a  bankok hitelkutatási jelentései 
a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet ha-
tálya alá tartoznak-e, de úgy ítélte meg, hogy 
a bankok (amelyek az ESMA vizsgálata során 
önként elálltak a kifogásolt gyakorlattól) nem 
jártak el gondatlanul.

2019 októberében a fellebbviteli tanács kiadta 
a  Creditreform AG hitelminősítő intézet által 
az EBH-val szemben benyújtott fellebbezés-
ről szóló határozatát. A  német hitelminősítő 
intézet fellebbezést nyújtott be bizonyos vég-
rehajtás-technikai standardok tervezeteinek 
a  vegyes bizottság általi elfogadása ellen, 
amelyeket jóváhagyás céljából az Európai 
Bizottság elé terjesztettek. A  fellebbviteli ta-
nács az Európai Unió Bíróságának állandó 
ítélkezési gyakorlatával összhangban eluta-
sította a fellebbezést, mivel az nem volt elfo-
gadható, és megállapította, hogy az előkészítő 
jellegű cselekmények, mint például a  végre-
hajtás-technikai standardok tervezetei, nem 
képezik önálló bírósági vagy kvázi bírósági 
felülvizsgálat tárgyát, felülvizsgálat tárgyát 
képezi viszont az Európai Bizottság által el-
fogadott végleges jogi aktus jogszerűségének 
ellenőrzése.
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A kockázatok, sebezhetőségek 
és adatok elemzése

A tendenciák, valamint a lehetséges kockázatok 
és sebezhetőségek azonosítása és elemzése

A fiskális arbitrázs problémáinak 
kivizsgálása

„A cum-ex botrányról: pénzügyi bűnözés és 
a jelenlegi jogi keret hiányosságai” című, 2018. 
november 29-i európai parlamenti állásfog-
lalás elfogadását követően az EBH az AML/
CFT szempontjából megvizsgálta az osztalék-
arbitrázs kereskedelmi rendszereket, valamint 
– egy általánosabb szemszögből – a  pruden-
ciális felügyeletet is. Az EBH két vizsgálatot 
indított az AML/CFT és a prudenciális felügye-
leti szervek kérdésében, 2019.  májusban és 
2019. júliusban.

Az EBH munkája az Egyesült Királyság 
Európai Unióból való kilépésével 
kapcsolatban

2019-ben az EBH továbbra is szorosan figye-
lemmel kísérte a  brexittel kapcsolatos fejle-
ményeket, hogy megértse az uniós bankokat 
és fogyasztókat érintő potenciális kockáza-
tokat, biztosítva az uniós bankszektor felké-
szültségét az Egyesült Királyság kilépésére, 
és megfelelő tájékoztatást nyújtva az uniós fo-
gyasztók számára. Kockázatelemzési és nyo-
mon követési munkája részeként az EBH az 
érintett illetékes hatóságokkal együtt továbbra  
is figyelemmel kísérte az uniós bankok, pénz-
forgalmi intézmények és elektronikuspénz- 
intézmények készenléti terveinek felkészült-
ségét és végrehajtását. Az EBH hangsúlyozta 
azt is, hogy a brexit által érintett intézmények-
nek biztosítaniuk kell a  brexittel kapcsolatos 
kockázatok, tervek és változások megfelelő 
kommunikációját az uniós ügyfeleik felé.

A kockázatok és sebezhetőségek 
értékelése a bankszektorban

Az EBH egyik alapvető szerepe abban áll, hogy 
hozzájárul az uniós bankszektor stabilitásá-
nak, integritásának, átláthatóságának és sza-
bályos működésének biztosításához. Ennek 
elérése érdekében az EBH figyelemmel kíséri 
és értékeli a piaci fejleményeket, és azonosítja 
az európai bankszektor bankjainak lehetséges 
kockázatait és sebezhetőségeit. E kockázatok 
és sebezhetőségek értékelése alapján szük-
ség esetén szakpolitikai intézkedéseket fo-
gadnak el.

Az ezeknek az elemzéseknek az elvégzésére 
használt egyik alapvető eszköz az éves kocká-
zatértékelési jelentés (RAR), amely az uniós 
bankszektor főbb fejleményeit és tendenciáit 
ismerteti egy 30 EGT-ország 183 bankjából 
álló mintán.
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A 2019. évi RAR megállapította, hogy az uniós 
bankok tőkemegfelelési mutatói stabilak ma-
radtak, miközben a nemteljesítő hitelek aránya 
tovább csökkent az év során. Az uniós bankok 
eszközei 2018 júniusa és 2019 júniusa között 
3%-kal emelkedtek, amit erősen megtámoga-
tott a  fogyasztói hitelezés, valamint a kis- és 
középvállalkozásoknak (kkv-knak) biztosított 
hitelnyújtás. A RAR elismerte, hogy a bankok 
a  kockázatosabb szegmensekre összponto-
sítanak, mivel zsugorodó kamatmarzsok és 
alacsony kamatok mellett próbálnak hozamot 
realizálni. A  nyereségesség továbbra is ala-
csony szinten maradt, és sok bank esetében 
a  tőkearányos jövedelmezőség még mindig 
alacsonyabb volt a  tőkeköltségnél. Ráadásul 
úgy tűnik, hogy a digitális banki technológiák 
elterjedése és az ML/TF-ügyek számának nö-
vekedése a folyamatosan emelkedő működési 
kockázat egyik legfontosabb mozgatórugója.

Az uniós bankrendszerben végbemenő 
fejlemények nyomon követése

A kockázatértékelési kérdőív (RAQ) egy másik 
fontos nyomon követési és értékelési eszköz, 
amelyet az EBH az uniós bankszektor főbb 
kockázatainak és sebezhető pontjainak azo-
nosítására használ. 2019-ben 65 bankok osz-
totta meg véleményét a  kockázatértékelési 
kérdőíven keresztül. E  bankok összesen 25 
országot fedtek le.

A negyedéves kockázati jelzőrendszer (RDB) 
2019-ben is olyan kiemelt eszköz volt, amely 
támogatja az EBH rendszeres kockázatér-
tékelését, és lehetővé teszi adatszolgáltatói 
szerepének betöltését. 2019 során a kockázati 
jelzőrendszer következetesen megerősítette az 
uniós bankrendszerrel kapcsolatban az elsőd-
leges alapvető tőke 14% feletti teljes rátájának, 
a  nemteljesítő hitelek kevesebb mint 3%-os 
arányának és csökkenő a  7% körüli tőkeará-
nyos jövedelmezőségének súlyozott átlagait.

Ezen rendszeres értékelések mellett az EBH 
további erőforrásokat fordít az éves tematikus 
kockázatértékelésekre, amelyek például a ban-
kok finanszírozási terveivel és eszközterhelése-
ivel foglalkoznak. Ez a két jelentés figyelemmel 
kíséri a finanszírozási források összetételét az 
EU-ban, és segítséget nyújt az uniós felügyeleti 
szerveknek a bankok fő finanszírozási forrásai 
fenntarthatóságának felmérésében.

Ezen túlmenően az EBH beszámol a nemtel-
jesítő hitelekkel kapcsolatban elért haladásról 
és a várható kihívásokról, értékelve az eszköz-

minőség főbb trendjeit. Az EBH rendszeresen 
ad hoc elemzéseket is készít az érdeklődésre 
számot tartó konkrét témákról, hogy informá-
ciókat szolgáltasson az igazgatótanács kocká-
zatokról és sebezhetőségekről folytatott meg-
beszéléseihez.

A hitelkihelyezésre és a nyomon 
követésre vonatkozó iránymutatások és 
az EBH jelentése az eszközminőségről

2020 májusában az EBH közzétette a hitelki-
helyezésre és a nyomon követésre vonatkozó 
iránymutatásokat, ez volt az EBH végleges 
terméke, amelyet a  Tanács nemteljesítő hi-
telekre vonatkozó cselekvési terve keretében 
fejezett be.

Ebben a szabályozási termékben az EBH ösz-
szekapcsolja a  hitelkockázatra, különösen 
a  hitelkihelyezésre vonatkozó prudenciális 
normákat és a  fogyasztóvédelmi intézkedé-
seket. Az iránymutatások tükrözik a  felügye-
leti prioritásokat és a  hitelnyújtás területén 
a  közelmúltban megfigyelhető politikai fejle-
ményeket, ideértve az AML/CFT-t is, továbbá 
a környezeti szempontból fenntartható finan-
szírozást, a hitelnyújtás és a fedezetértékelés 
modelljeit, valamint a technológiára alapozott 
innovációt.

Felkészülés az egész Unióra kiterjedő 
2020. évi stressztesztre, annak 
elhalasztása és vita a keret jövőbeli 
változtatásairól

Az egész Unióra kiterjedő stresszteszt egy 
fontos eszköz, amelyet az illetékes hatósá-
gok arra használnak, hogy értékeljék a  ban-
kok gazdasági és pénzügyi sokkhatásokkal 
szembeni ellenálló képességét és tőkeszük-
ségletét, valamint azonosítsák a  fennmaradt  
bizonytalan területeket és a megfelelő hatás-
mérséklő intézkedéseket. Ezenkívül a stressz-
teszt a piaci fegyelmet is erősíti azáltal, hogy 
bankok szerint lebontott következetes és rész-
letes adatokat tesz közzé.

A felügyeleti tanács 2018. decemberi ülésén 
úgy döntött, hogy 2020-ban stressztesztet 
hajt végre, ezért 2019-ben jelentős előkészítő 
munkálatok kezdődtek az egész Unióra kiter-
jedő 2020.  évi stresszteszttel kapcsolatban. 
A teszt 2020 januárjában indult el. Viszont ki-
tört a koronavírus-járvány, a bankoknak pedig 
alapvető műveleteikre és kritikus funkcióikra 
kellett összpontosítaniuk, ezért úgy döntöttek, 
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hogy 2021-ig elhalasztják a stressztesztet, he-
lyette pedig egy újabb, az egész EU-ra kiter-
jedő átláthatósági gyakorlatot hajtanak vég-
re, hogy friss információkat szolgáltassanak 
a piaci szereplőknek a bankok kitettségéről és 
eszközminőségéről.

2020. január 22-én az EBH vitaanyagot tett 
közzé az egész Unióra kiterjedő stresszteszt 
jövőbeli változásairól, és nyilvános konzultáci-
ót kezdeményezett, hogy bemutassa az egész 
Unióra kiterjedő stresszteszt jövőjéről alkotott 
elképzelését, valamint hogy észrevételeket és 
visszajelzéseket gyűjtsön a  különböző érde-
kelt felektől.

Az EBH egyre zöldebb

Az EBH elkezdte az éghajlatváltozással kap-
csolatos kockázatok értékelési keretrendsze-

rének kidolgozását, hogy eleget tegyen a CRR/
CRD-n alapuló új megbízatásának. Az EBH azt 
tervezi, hogy beépíti az éghajlati kockázato-
kat a  stresszteszt keretrendszerébe. Viszont 
nagy kihívást jelentős feladat az éghajlati 
kockázatok beépítése az egész Unióra kiter-
jedő stressztesztbe, ezért az EBH 2020-ban 
az önkéntesen vállalkozó bankok egy mintá-
ján érzékenységi elemzést készít az éghajlati 
kockázatról. Az elemzés eredménye lesz a ki-
indulópontja az EBH éghajlati kockázatokkal 
kapcsolatos jövőbeni munkájának.

A nemzeti hitelvégrehajtási 
keretrendszerek összehasonlító 
teljesítményértékelése

Miután az Európai Bizottság tanácsadási fel-
hívást tett közzé a  nemzeti hitelvégrehajtási 
keretrendszerek összehasonlító teljesítmény-

4. ábra: Az EBH hitelkihelyezéssel kapcsolatos átfogó megközelítése
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Hitelezési döntéshozatal

Kockázatkezelés és -ellenőrzés

IT és adatinfrastruktúra

Automatizált modellek 
és modellirányítás

Pénzügyi technológia

HITELKÉPESSÉGI 
ÉRTÉKELÉS

Fogyasztók, kkv-k 
és vállalatok

Automatizált modellek

ÁRAZÁS

Kockázatalapú árazás

MONITOROZÁSI KERET

Kitettségek és hitelfelvevők

A vállalati hitelfelvevők rendszeres 
hitelfelülvizsgálata

IT és adatinfrastruktúra

HITELKIHELYEZÉS 
ELJÁRÁSOK

Automatizált modellek

Környezeti szempontból fenntartható 
hitelezés

ESG-tényezők

AML/CTF

A FEDEZET 
ÉRTÉKMEGÁLLAPÍTÁSA

Ingatlan és ingó vagyon

Első értékelés, újraértékelés 
és nyomon követés

Az értékelőkre vonatkozó kritériumok

Fejlett statisztikai modellek
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értékeléséről, az EBH megkezdte a  munkát, 
hogy tájékozódjon az országos szintű hitel-
végrehajtási eljárások hatékonyságáról a be-
hajtott követelések aránya és a  behajtáshoz 
szükséges idő tekintetében. E  munka elvég-
zése érdekében az EBH 2019 második felé-

ben információkat gyűjtött az intézmények és 
hitelek reprezentatív mintája alapján, amely 
valamennyi uniós tagállamra és számos esz-
közosztályra kiterjedt. Ez volt az első alkalom, 
hogy az egész Unióra kiterjedően a  hitelek 
szintjén gyűjtöttek információt.

A banki adatok meghatározása, összegyűjtése 
és elemzése, valamint a piaci fegyelem előmozdítása 
az átláthatóságon és a közzétételen keresztül

A megbízható felügyeleti 
adatszolgáltatási keret erősítése 
és aktualizálása nagyobb arányosság 
és hatékonyság mellett

2019 novemberében az EBH közzétette a fel-
ügyeleti adatszolgáltatás ütemtervét, rövid és 
középtávú áttekintést adva a stratégiáról, va-
lamint a határidőkről, a folyamatról és az elé-
rendő eredményekről, amelyeket az EBH az 
új rendeletekkel és a következő megbízatása-
ival kapcsolatban végrehajt. Az ütemterv egy 
stratégiát is bemutat, amely foglalkozik azzal, 
hogy növelni kell az arányosságot, és biztosí-
tani kell a keret hatékony működését.

2019-ben az EBH végrehajtás-technikai stan-
dardot dolgozott ki, amely a  680/2014/EU 
rendelet (a felügyeleti adatszolgáltatásra vo-
natkozó végrehajtás-technikai standard) mó-
dosításaival foglalkozik, amelyek a  követke-
zőkre irányulnak: pénzügyi adatszolgáltatás, 
likviditásfedezeti ráta, értékpapírosítás (közös 
adatszolgáltatási keret), a  belső modellek 
összehasonlítására szolgáló adatok és a sza-
nálástervezésre szolgáló adatok.

Az EBH megkezdte a  felügyeleti adatszolgál-
tatási keret felülvizsgálatát is, és konzultációs 
anyagokat tett közzé, amelyek frissítik a finan-
szírozási tervekre vonatkozó jelenlegi adat-
szolgáltatási keretet, és foglalkoznak a nem-

5. ábra: Hatékonyabb és arányosabb felügyeleti adatszolgáltatás megvalósításának útja
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teljesítő hitelekre vonatkozó védőhálóról szóló 
rendelet módosításaival. Egy másik konzultá-
ció arra az új adaszolgáltatási és közzétételi 
csomagra összpontosított, amely a  Pénzügyi 
Stabilitási Tanács teljes veszteségviselő ké-
pességre (TLAC) vonatkozó standardját hajtja 
végre az EU-ban, és kiegészíti a szavatoló tő-
kére és a leírható, illetve átalakítható kötele-
zettségekre vonatkozó minimumkövetelményt 
(MREL), amely 2014 óta van érvényben.

Ezenkívül az EBH megkezdte az integrált 
adatszolgáltatási rendszer megvalósítható-
sági tanulmányának kidolgozását, amelyet 
2020-ban és 2022-ben különböző szakaszok-
ban fognak véglegesíteni. E munka végső célja 
az adminisztratív és pénzügyi terhek csökken-
tése mind a hatóságok, mind az intézmények 
számára, valamint a statisztikai, szanálási és 
felügyeleti adatszolgáltatás általános haté-
konyságának javítása.

Végül az EBH megkezdte annak tanulmányo-
zását is, hogy milyen megfelelési költségei 
vannak a  bankoknak a  felügyeleti adatszol-
gáltatásra vonatkozó végrehajtás-technikai 
standard tekintetében, azzal a  céllal, hogy 
módot találjon ezen adatszolgáltatási költsé-
gek csökkentésére, elsősorban a  kis méretű 
és nem összetett intézmények esetében.

A harmonizált adatszolgáltatás 
kiterjesztése a szanálásra

2019 áprilisában az EBH határozatot fogadott 
el és tett közzé arról, hogy a szanálási hatósá-
gok jelentik a szanálási adatokat az EBH-nak.

Az EBH mint uniós adatközpont 
szerepének megerősítése

Az uniós pénzügyi rendszer átláthatóságának 
biztosítása érdekében fontos az uniós bankok 
teljes populációjára vonatkozó adatok gyűjté-
se és terjesztése. E tekintetben döntő szerepe 
van annak, hogy egy megbízható, biztonságos 
és hatékony platform álljon rendelkezésre az 
összes EU/EGT bank felügyeleti adatainak ösz-
szegyűjtésére. Lehetővé teszi a pénzügyi szek-
tor mélyebb elemzését, ami viszont hozzájárul 
az egész európai bankrendszer átláthatóbbá 
és egészségesebbé tételéhez, megelőzve ez-
zel az uniós polgárokat érintő kockázatokat. 
Végül pedig segítséget nyújt abban is, hogy az 
EU-ban létrejöjjön a bankok harmonizált sza-
bályozási és felügyeleti kerete.

2019-ben a felügyeleti adatok európai közpon-
tosított infrastruktúrájára (EUCLID) irányuló 
projekt jelentős mértékben hozzájárult ah-
hoz, hogy az EBH a  banki adatok uniós köz-
pontjává váljon, amely az összegyűjtött törzs-
adatokat naprakész információforrásként 
felkínálja a felügyeleti szerveknek és nyilvános 
felhasználóknak, hogy ellenőrizzék a  hitelin-
tézetek, pénzforgalmi intézmények és elektro-
nikuspénz-intézmények helyzetét és részletes 
adatait.

A nemzeti felügyeleti szerveknek és más szer-
vezeteknek az adatok felhasználásában nyúj-
tott segítség fontos lépés az EBH mint a banki 
adatok uniós vezető központjának népszerűsí-
tésében, valamint a bankszektorra vonatkozó 
adatok közzétételének folytatásában. Ebben 
a  tekintetben az EBH továbbra is támogatta 
az információcserét az EU mintegy 200 leg-
nagyobb bankjára vonatkozóan kiszámított 
kockázati mutatók teljes halmazáról, hogy 
megteremtse a megosztás és az átláthatóság 
környezetét. Ezen túlmenően az EBH tovább 
javította a  különböző témákról és kockáza-
ti területekről szóló információk kinyerésére 
szolgáló elemzési eszközöket.

Az EUCLID véglegesítése

Az EUCLID az EBH új adatgyűjtési platformja, 
amely lehetővé teszi az EBH számára, hogy 
adatokat gyűjtsön az EGT illetékes hatósága-
itól a  térség összes hitelintézetéről és bank-
csoportjáról. Ez azt jelenti, hogy az azokból 
az intézményekből álló mintát, amelyekről az 
EBH adatokat gyűjt, az EGT mintegy 200 leg-
nagyobb intézményéről az EGT-tagállamok-
ban található összes hitelintézetet és bank-
csoportot magában foglaló halmazra bővítik. 
Ugyanezen a  platformon különböző egyéb 
adatgyűjtés is folyik, például a  bankszanálá-
si adatok gyűjtése, hogy biztosítsák a magas 
szintű adatminőséget, a minden érintett szá-
mára csökkenő terheket és az egyszerűsített 
adatszolgáltatási folyamatot.

Elmozdulás a nagyobb átláthatóság felé 
az adatok terén

Az egész Unióra kiterjedő éves átláthatósági 
gyakorlat erősíteni kívánja a  piaci fegyelmet 
és az uniós bankok adatainak következetessé-
gét. A 2019-es gyakorlat a hatodik kiadás volt, 
amelyben 27 uniós tagállam és EGT-ország 
131 bankja vett részt. A közzétett adatok rész-
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letesebbek voltak, mivel negyedévente gyűj-
tötték őket, nem pedig félévente, mint az előző 
gyakorlatban. Az átláthatósági eredmények 
nagyobb fokú részletezettsége javítja az EU 
és az EGT bankszektorának átláthatóságát, és 
adatokat szolgáltat az elemzőknek az ágazat 
részletesebb tanulmányozásához.

A 3. pillér szerinti közzétételek mint 
a piaci fegyelem erősítésének eszközei

2019 novemberében az EBH közzétette ütem-
tervét a 3. pillér szerinti közzétételekre vonat-
kozó megbízások teljesítéséről, és felvázolta 
a 3. pillér szerinti közzétételekkel kapcsolatos 
új szakpolitikai stratégiáját. Ezekkel a megbí-
zatásokkal és szakpolitikai stratégiákkal össz-
hangban az EBH két konzultációs anyagot tett 
közzé: az egyik az intézmények prudenciális 
közzétételeiről szóló átfogó végrehajtás-tech-
nikai standardra vonatkozott, amely minden 
olyan intézményre alkalmazandó, amelyre 
a  CRR szerinti közzétételi követelmények 
vonatkoznak, a  másik pedig a  szanálási in-
formációk közzétételére vonatkozó végrehaj-
tás-technikai standarddal foglalkozik, amely 
azokra az intézményekre alkalmazandó, ame-
lyekre a CRR szerinti TLAC-követelmények és 
a BRRD szerinti MREL-közzétételek vonatkoz-
nak. Az új szakpolitikai stratégia célkitűzései 
a következők.

Az EBH adatgyűjtésének bővítése 
a Bázel III EU-ban történő 
végrehajtásának nyomon követése 
céljából

A 2019. évi Bázel III nyomon követési gyakorlat 
felhasználja a  mennyiségi hatásvizsgálatban 
bejelentett számokat, feltételezve a  Bázel III 
keretrendszer végleges bevezetését, valamint 
azt, hogy az Unióra vonatkozó eltéréseket ösz-
szességében törlik majd az uniós rendeletből 
(kivéve a  dán kompromisszumot). Ez ahhoz 
vezetett, hogy túlbecsülik a  reformok tényle-
ges hatását, ha ezek az eltérések a rendelet-
ben maradnak.

Az EBH adatgyűjtést tervez annak értékelé-
se érdekében, hogy a  jelenlegi uniós keret-
rendszer eltérései milyen hatást gyakorolnak 
a tiszta Bázel III keretre. A jelenlegi várakozá-
sok szerint ennek az adatgyűjtésnek az adat-
szolgáltatási referencia-időpontja 2020.  de-
cember lesz. Az EBH úgy tervezte, hogy az 
ebben a  gyakorlatban felhasználandó adat-
gyűjtési sablonok 2020 folyamán készülnek el.

A hitelintézetekben és befektetési 
vállalkozásokban alkalmazott 
sokszínűségi gyakorlatok 
összehasonlító teljesítményértékelése

Az intézményeknek figyelembe kell venniük 
a  sokféleséget a  vezető testület új tagjainak 
kiválasztásakor, és sokszínűségi politiká-
kat kell bevezetniük, különösen azért, hogy 
mindkét nem megfelelőbb képviselettel bírjon 
a vezető testületekben. 2019-ben az EBH 834 
intézmény vezető testületének sokszínűségi 
gyakorlatait hasonlította össze, felhasználva 
a 2018. szeptemberi adatokat.

Az EBH elemzést végzett annak megálla-
pítása érdekében, hogy van-e összefüggés 
a  hitelintézet jövedelmezősége és az irányító 
testület vezetői összetétele között. Megálla-
pította, hogy láthatólag azokban a  hitelinté-
zetekben, amelyek ügyvezető igazgatói között 
mindkét nem képviseltette magát, nagyobb 
a valószínűsége, hogy a  tőkearányos jövedel-
mezőség átlagosan 6,42% vagy annál maga-
sabb, mint azoknál a  hitelintézetekben, ahol 
az ügyvezető igazgatók között csak egy nem 
képviselteti magát. Míg a  tőkearányos jöve-
delmezőség 6,42% vagy annál magasabb azon 
hitelintézetek 54,70%-ánál, ahol a vezető be-
osztásokat illetően a  nemek szempontjából 
kiegyensúlyozottabb a  vezető testületek ösz-
szetétele, a  csak egynemű ügyvezető igaz-
gatókkal rendelkező hitelintézeteknél csak 
40,69% a  tőkearányos jövedelmezőség. Rá-
adásul az átlagos tőkearányos jövedelmező-
ség az átlagosnál magasabb (7,28%, szemben 
az 5,95%-kal) azokban az intézményekben, 
ahol nemi sokszínűség jellemzi a  vezető be-
osztásokat.

A MREL terén elért haladás mérése

A MREL kvantitatív nyomon követése része-
ként az EBH 2019-ben beszámolt azoknak 
a bankoknak a veszteségviselő képességéről, 
amelyek esetében a  szanálást választották 
a  csőd esetén előnyben részesített straté-
giának. A  jelentés kiemeli, hogy a  szanálási 
hatóságok a  BRRD 2014-es hatálybalépése 
óta jó eredményeket értek el az EU-ban szék-
hellyel rendelkező intézmények stratégiáinak 
meghatározásában és a  csoportszintű MREL 
rögzítésében. Az összes határozat összegét 
az összes uniós belföldi eszközzel összeha-
sonlítva az uniós eszközök körülbelül 85%-ára 
vonatkozik hitelezői feltőkésítési vagy transz-
ferálási stratégián alapuló MREL-határozat.
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A szervezet hatékonyságának és 
eredményességének biztosítása

Az EBH Párizsba történő zökkenőmentes 
áthelyezésének biztosítása

Az igazgatótanács 2019. március 4-én jóvá-
hagyta a  székhelyről szóló megállapodást, 
amelyet azután a 2019. március 6-án, Párizs-
ban tartott ünnepségen aláírtak.

Londonból való fizikai áthelyezését követően 
az EBH a  párizsi La Défense Tour Europlaza 
irodaterületének négy emeletét (24–27. eme-
let) foglalja el.

Az áthelyezésre a  májusi ünnepi hétvégén, 
2019. május 30. és június 2. között került sor, 
és zökkenőmentesen, az EBH tevékenységé-
nek megszakítása nélkül ment végbe. 2019. 
június 3-ra a  személyzet minden tagja teljes 
mértékben dolgozni tudott az új helyszínről.

Az EBH a szerződés megszüntetésére vonat-
kozó záradékban meghatározott 2020. decem-
beri időpontig továbbra is felel a régi londoni 
irodáinak bérleti díjáért, üzemeltetési költsé-
geiért és a  helyi adókért. Annak érdekében, 

hogy a londoni helyiségek albérletbe adásával 
vagy a szerződés másik bérlőre való átruházá-
sával tovább csökkentse a pénzügyi felelőssé-
gét, az EBH az EU közbeszerzési szabályainak 
megfelelően ingatlan-tanácsadót nevezett ki.
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Felelősségteljes, kompetens és professzionális 
szervezet eredményes vállalatirányítással és 
hatékony folyamatokkal

Az európai felügyeleti hatóságok 
felülvizsgálata

Az uniós felügyeleti keretet a pénzügyi válság 
nyomán teljesen átalakították, amelynek ered-
ményeként létrejött a három európai felügye-
leti hatóság, azaz a banki, tőkepiaci, valamint 
biztosítási és nyugdíjbiztosítási felügyelet, va-
lamint a makrogazdasági kockázatok nyomon 
követésére szolgáló Európai Rendszerkocká-
zati Testület. 2019-ben a társjogalkotók meg-
állapodtak az európai felügyeleti hatóságok 
felügyeleti keretrendszerének javasolt módo-
sításaiban.

Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgála-
tából fakadó változások kiszélesítették az EBH 
feladatait és hatásköreit.

Az EBH szerepe megerősödött az AML/CFT, 
a  fogyasztóvédelem és a  harmadik orszá-
gokhoz fűződő kapcsolatok területén. Fino-
mították az EBH-eszközök alkalmazását és 
alkalmazási körét, például a  szakértői érté-
keléseket, az uniós jog megsértése esetén 
követendő eljárást és a  közvetítést, amely-
nek eredményeként néhány eljárási szabályt, 
módszertant és feladatmeghatározást újra ki 
kellett dolgozni, vagy módosítani kellett.

Ezeken a területeken túl az EBH módosította 
irányítását, különösen az összeférhetetlenség, 
a nemi szempontból kiegyensúlyozott igazga-
tótanácsra való áttérés és az ESG EBH mun-
kájában való általános érvényesítése terén.

Az európai felügyeleti hatóságok felülvizsgá-
lata még elszámoltathatóbbá és átláthatóbbá 
teszi az EBH-t mint szervezetet. Egyértelmű 
határidők vonatkoznak a külső érdekelt felek-
kel folytatott információcserére, például az Eu-
rópai Parlament kérdéseire adott válaszokra 
vagy a felügyeleti tanács üléseiről készült jegy-
zőkönyveknek a Parlament elé terjesztésére.

A nézeteltérések rendezése

Az EBH egyik feladata, hogy olyan környeze-
tet biztosítson, amelyben az illetékes hatósá-
gok rendezni tudják nézeteltéréseiket. Ahhoz, 
hogy az EBH ezt a  feladatot végre tudja haj-
tani, az EBH alapító rendelete két különböző 
eljárást határoz meg az illetékes hatóságok 
számára a jogviták megoldásában: a kötelező 
erejű és a nem kötelező erejű közvetítést.

2019-ben az EBH kötelező erejű közvetítést 
folytatott egy jogvitában, amelyet az érintett 
felek közötti kölcsönös egyeztetési eljárásban 
rendeztek az egyeztetési szakaszban. Az ügy 
a szanálástervezés területét érintette.

Az uniós jog megsértése

Az EBH alapító rendeletének 17. cikke hatás-
kört ad az EBH-nak arra, hogy kivizsgálja az 
uniós jog illetékes hatóságok általi feltétele-
zett megsértését, beleértve a  tagállamokban 
működő illetékes nemzeti hatóságokat és az 
egységes felügyeleti mechanizmus keretében 
az EKB-t.

Az EBH 2019-ben három kérelmet kapott az 
uniós jog állítólagos megsértésének vagy al-
kalmazása mellőzésének kivizsgálására. Ezek 
az EBH-vizsgálatok értékelték az európai 
prudenciális követelmények, valamint a pénz-
mosás elleni küzdelem és a  betétbiztosítási 
rendszer követelményeinek állítólagos meg-
sértését.
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2019 elején hat kérelem maradt nyitva, ame-
lyek közül négyet vizsgálat nélkül zártak le, 
miután figyelembe vették az eljárási szabály-
zatban az uniós jog megsértésének kivizsgá-
lására vonatkozó kritériumokat. Egy másik 
kérelmet a  nemzeti illetékes hatóság által 
hozott intézkedéseket követően zártak le vizs-
gálat megindítása nélkül.

Az utolsó esetben az Európai Bizottság felkér-
te az EBH-t, hogy indítson hivatalos vizsgála-
tot az uniós jognak az észt pénzügyi felügyeleti 
hatóság (Finantsinspektsioon) és a dán pénz-
ügyi felügyeleti hatóság (Finanstilsynet) általi 
esetleges megsértése miatt. Ezt követően az 
EBH hivatalos vizsgálatot indított a  Danske 
Bankhoz, és különösen az észtországi fiók-
jához köthető pénzmosási tevékenységekkel 
kapcsolatban.

A hivatalos vizsgálatot lezárták, miután az 
EBH felügyeleti tanácsa a 2019. áprilisi ülésén 
tartott szavazáson elutasította, hogy ajánlást 
adjon ki az uniós jog megsértéséről.

2019 végére három kérelem maradt nyitva, az 
EBH pedig előzetes vizsgálatokat folytatott: 
egyet az AML-ről, egyet a  jelzáloghitel-irány-
elvvel és a  hitelközvetítőkkel kapcsolatban, 
egyet pedig a  betétbiztosítási rendszerekkel 
kapcsolatban.

Jogi támogatás nyújtása az EBH 
munkájához

A jogi egység jogi támogatást nyújt az EBH 
irányító szerveinek, vezetésének és alapvető 
szakpolitikai és működési funkcióinak. Ami az 
EBH szabályozási tevékenységét illeti, a  jogi 
egység jogi elemzést és támogatást biztosít 
a  kötelező erejű technikai standardok, irány-
mutatások, ajánlások és vélemények terveze-
tének kidolgozásához, valamint elvégezte a ja-
vasolt technikai standardok, iránymutatások 
és ajánlások jogi elemzését.

A jogi osztály a  felügyeleti tevékenységekkel 
kapcsolatban is nyújt tanácsadást, mégpe-
dig felügyeleti ajánlásokat ad ki, és elősegíti 
a  vitarendezést. Az EBH intézményi felépíté-
sével kapcsolatban az egység 2019-ben jogi 
támogatást nyújtott az EBH áthelyezésével 
kapcsolatos kérdésekben, különös tekintettel 
a  tárgyalásokra és a  szerződések kidolgozá-
sára, ideértve az EBH új párizsi irodájának 
bérletét, az Európai Unió tisztviselőinek sze-
mélyzeti szabályzatából és az Európai Unió 
egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási 

feltételekből eredő kérdéseket, az irányítással 
kapcsolatos kérdéseket, a dokumentumokhoz 
való nyilvános hozzáférés iránti kérelmeket, 
a  szakmai titoktartási és titoktartási kérdé-
seket, a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, 
a jegyzőkönyveket és az EBH és a francia ha-
tóságok közötti kapcsolatokkal összefüggés-
ben felmerülő kérdéseket, valamint az olyan 
uniós szervek kérelmeit, mint az Európai 
Számvevőszék és az európai ombudsman. Az 
EBH-ra vonatkozó jogi keret folyamatos nyo-
mon követése részeként a jogi egység azon is 
dolgozik, hogy javítsa a  helyes közigazgatási 
gyakorlatokat.

A személyes adatok védelmére irányuló 
munka

Az (EU)2018/1725 rendelet szerinti adatvé-
delmi felelősségéből adódóan az EBH köte-
les kapcsolatot tartani az európai adatvédel-
mi biztos (EDPS) hivatalával. Az EBH kijelölt 
tisztviselői 2019-ben nagy hangsúlyt fektet-
tek arra, hogy hangsúlyozzák az adatvédelmi 
kérdések fontosságát az EBH munkatársai 
körében, különösen azáltal, hogy az új alkal-
mazottak részére tartott tájékoztató és beve-
zető képzés keretében felhívták a figyelmet az 
adatvédelem jelentőségére. A  kijelölt tisztvi-
selők aktívan részt vettek az EU Adatvédelmi 
Hálózatának ülésein, többek között az újonnan 
felülvizsgált általános adatvédelmi rendelet 
bevezetésével kapcsolatban.

Az interaktív egységes szabálykönyv 
gondozása

Az interaktív egységes szabálykönyv lehetővé 
teszi az érdekelt felek számára, hogy ne csak 
a  témába vágó jogszabályi keretekhez férje-
nek hozzá (CRR, CRD, BRRD, betétbiztosítási 
rendszerekről szóló irányelv, PSD  2 és a  jel-
záloghitel-irányelv), hanem elolvashassák az 
EBH által kidolgozott és az Európai Bizottság 
által elfogadott kapcsolódó technikai stan-
dardokat (szabályozástechnikai és végrehaj-
tás-technikai standardok), az EBH iránymu-
tatásait, valamint az ezekre a  jogszabályi és 
szabályozási szövegekre vonatkozó kérdések 
és válaszokat is.

Az egységes szabálykönyv „kérdések és vála-
szok” eszköze lehetővé teszi az intézmények, 
az iparági szövetségek, az illetékes hatóságok 
és más érdekeltek számára, hogy kérdéseket 
tegyenek fel a jogi szövegekkel kapcsolatban, 
és ezáltal útmutatást ad a banki szabályozási 
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keret Unión belüli következetes alkalmazásá-
nak és végrehajtásának biztosítása céljából.

A benyújtott kérdések felülvizsgálata az EBH, 
az Európai Bizottság és az illetékes hatóságok 
bevonásával folytatott alapos eljárás kere-
tében történik, annak ellenére, hogy csak az 
Európai Unió Bírósága adhat végleges értel-
mezést az uniós jogszabályoknak.

Bár a kérdéseknek és válaszoknak nincs kö-
telező jogi ereje, és nem tartozik a „tartsd be 
vagy indokold meg” elv hatálya alá, az EBH és 
az illetékes nemzeti hatóságok megvizsgálják 
és adott esetben vitatják azok alkalmazását, 
mivel kétségtelen gyakorlati jelentőségük van 
az egyenlő versenyfeltételek megteremtésé-
ben.

A „kérdések és válaszok” eszköz fontosságát 
tükrözi az a jelentős számú kérdés, amelyeket 
folyamatosan nyújtanak be. 2019. december 
31-ig mintegy 5070  kérdést nyújtottak be az 
erre a  célra létrehozott „kérdések és vála-
szok” eszközön keresztül.

Az EBH alapvető funkcióit 
és munkafolyamatainak irányítását 
támogató digitális szolgáltatások 
megvalósítása

2019-ben az EBH kidolgozta a digitális átala-
kításra vonatkozó ötéves informatikai straté-
giáját azzal a céllal, hogy az EBH uniós adat-
központként működő digitális ügynökséggé 

váljon, és maximális értéket teremtsen az 
EBH ügyfélköre és végső soron az uniós pol-
gárok számára.

A Párizsba történő áthelyezés munkaprog-
ramjának részeként az EBH egy új, korszerű 
és biztonságos irodába költözött, amely ösz-
szeköttetést teremt a  biztonságos, rendkívül 
mobil, vezeték nélküli munkakörnyezettel, az 
üléstermek audio- és videoinfrastruktúrájával 
és a konferencialétesítményekkel.

Az Egyesült Királyság EU-ból való kilépését 
megelőzően 2020 januárjában az EBH a  tár-
helyszolgáltatásra vonatkozó stratégiájával 
összhangban egy nagymértékű adatköz-
pont-migrációt hajtott végre egy ügynökségek 
közötti közösségi felhőkörnyezetbe.

Az adatgyűjtést az EUCLID program tette 
lehetővé, amely az EBH arra irányuló stra-
tégiájának központi digitális elemét jelenti, 
hogy a  felügyeleti tevékenységet kiterjessze 
a  teljes uniós bankpiacra. 2019-ben bevezet-
ték a törzsadatokat kezelő motort, amely egy 
konvergáló platformot biztosít a  hitelintézeti 
nyilvántartás és a  pénzforgalmi intézmények 
nyilvántartása számára.

Kommunikáció és az EBH munkájának 
népszerűsítése

2019-ben a  kommunikációs csoport számos 
feladatot kezdett meg a  számos publikáció 
népszerűsítése és a  munkaprogramban em-
lített főbb EBH-projektek – például a RAR és 
az átláthatósági gyakorlat, a bázeli keret vég-
rehajtásának nyomon követése, a  pénzügyi 
technológiák és a  fenntartható finanszírozás, 
az AML stb. – megvalósításának támogatása 
érdekében.

Az év során összesen 130 hír és sajtóközle-
mény jelent meg. A  sajtótájékoztatókra és 
interjúkra vagy utólag vagy előzetesen került 
sor aszerint, hogy az EBH adott eredményei 
a  jelentőségük vagy érzékenységük fényében 
igényeltek-e célzott médiatevékenységeket. 
Ezek a tevékenységek közé tartoztak különö-
sen a  brexittel kapcsolatos tevékenységek, 
a  RAR és az átláthatósági gyakorlat. 2019-
ban a csapat 46 interjút és háttér-tájékoztatót 
szervezett meg az újságírók részére.

Az EBH igazgatótanácsának döntésével össz-
hangban, hogy az EBH összes iránymutatását 
és ajánlását lefordítják az EU összes hivatalos 
nyelvére, 69 végleges EBH-terméket lektorál-
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tak, és ellenőrzés céljából 7 terméket osztot-
tak meg a nemzeti szerkesztők hálózatával.

A kommunikációs csoport Párizsban meg-
szervezte a hivatalos nyitóeseményt, amelyen 
az EKB, az Európai Bizottság és a Banque de 
France képviselői gyűltek össze.

A meglévő közösségi média profilok váltak 
a  banki és pénzügyi szakemberekkel, az EU 
intézményeivel, újságírókkal és fogyasztókkal 
folytatott kommunikáció egyik fő eszközévé. 
2019-ben az EBH Twitter-profilja 11  000 kö-
vetőt ért el, ami 35%-os növekedés az előző 
évhez képest. Az EBH LinkedIn szervezeti 
profilja majdnem megkétszerezte a  követők 
számát, amely így elérte a 41 000-t.

Az év utolsó negyedévében a  csoport az EBH 
ütemterveinek elindítására, a  RAR-ra és az 
átláthatósági gyakorlatra, a  Bázel III végre-
hajtásával kapcsolatos második tanácsadási 
felhívásra és a  fenntartható finanszírozással 
kapcsolatos cselekvési terv elindítására össz-
pontosított. Mindezeket a  tevékenységeket  
külön kommunikációs és közösségimédia- 
tervek kísérték.

A Kiadóhivatallal közösen kidolgoztak egy 
sablont, és elkezdtek tájékoztatókat készíteni 
különféle érdeklődésre számot tartó témák-
ról, hogy tájékoztatást adjanak az EBH által 
az uniós polgárok számára kínált hozzáadott 
értékről.
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2020. évi prioritások

A kockázatcsökkentési csomag 
bevezetésének és a globális standardok 
uniós végrehajtásnak támogatása

 � Az értékpapírosításra vonatkozó új 
szabályozási fejlemények támogatása

 � Felügyeleti konvergencia és a jelentős 
kockázat átruházására vonatkozó szabályok

 � A leírható, illetve átalakítható 
kötelezettségekre vonatkozó technikai 
standardok kidolgozása és a szavatoló 
tőkére vonatkozó standardokkal való 
összhang biztosítása

 � A szavatolótőke-instrumentumok nyomon 
követésének folytatása és a TLAC/MREL-
kiadások hatókörének kiterjesztése

 � A 2. pillér követelményeinek 
kommunikálása és ütemezése

Hatékony módszerek és eszközök 
biztosítása a felügyeleti konvergenciához és 
a stresszteszteléshez

 � A 2. pillér jobb végrehajtásának támogatása 
az EU-ban

 � EBH-iránymutatás kidolgozása 
a tőkeinstrumentumokhoz kapcsolódó 
szerzett jogok végleges kezelése

 � Az IFRS 9 végrehajtásának folytatódó 
nyomon követése és a várható hitelezési 
veszteség modellezésének összevetése

 � A felügyeleti konvergencia előmozdítása az 
EBH 2020. évi konvergenciatervén keresztül

Az integrált uniós adatközpont és az 
egyszerűsített adatszolgáltatási keret felé 
való elmozdulás

 � A felügyeleti adatszolgáltatás 
és a közzétételi követelmények 
összehangolása

 � A beszámolócsomagok véglegesítése

 � Adathasznosítási eszközök fejlesztése: 
az adatelemzésre összpontosítva

 � A felügyeleti adatszolgáltatás kiterjesztése 
a teljes bankszektorra

Annak biztosítása, hogy a pénzmosás elleni 
küzdelem az EU valódi prioritásává váljon

Hozzájárulás a pénzügyi innováció és 
fenntarthatóság megfelelő fejlődéséhez

 � Az Innovációsegítők Európai Fórumának 
koordinálása

 � A szabályozási technológia és a felügyeleti 
technológia fejlesztéseinek nyomon 
követése

 � A platformalakítás hatásának értékelése

 � A lakossági pénzforgalmi piac 
fejleményeinek nyomon követése

 � A környezeti, társadalmi és irányítási 
szempontok beépítése a felügyeleti keretbe

A szanálás működési keretének 
előmozdítása

 � A szabályozási megbízatások teljesítése

 � A helyreállítási és szanálási határozatok 
koherenciájának és előmozdításának 
támogatása

A harmadik országokkal folytatott hatékony 
együttműködés biztosítása

 � Az egyenértékűségi határozatok nyomon 
követése
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Fő kiadványok és határozatok

Az EBH 2019. évi kiadványainak és határozatainak teljes felsorolása

Termék Cím

Iránymutatások Iránymutatások a tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) alapján magas kockázatúnak minősülő 
kitettségek típusainak meghatározásáról

Iránymutatások a kiszervezési megállapodásokról

Iránymutatások a nemteljesítéskori veszteségráta becsléséről gazdasági visszaesés idején

Iránymutatások az ikt-kockázatok és a biztonsági kockázatok kezelésérről

Iránymutatások a hitelintézetek finanszírozási terveinek harmonizált fogalommeghatározásairól és 
sablonjairól

Közös iránymutatások a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel kapcsolatos 
felügyelet céljából folytatott együttműködésről és információcseréről

Végrehajtás-technikai 
standardok

Végrehajtás-technikai standard egymással nagymértékben korreláló pénznemekről

Közös végrehajtás-technikai standard a külső hitelminősítő intézetek CRR szerinti hitelminősítéséről

Végrehajtás-technikai standard az uniós intézmények részére történő felügyeleti és szanálási 
adatszolgáltatásról és az ennek megfelelő adatmodellről, valamin az XBRL 2.9. taxonómiáról

Végrehajtás-technikai standard a pénzügyi információkkal kapcsolatos felügyeleti adatszolgáltatásról 
(FINREP)

Végrehajtás-technikai standardcsomag a 2020-as teljesítményértékeléshez

Szabályozástechnikai 
standardok

Szabályozástechnikai standard azokról a feltételekről, amelyek értelmében az intézmények a vásárolt 
követelések megközelítésével összhangban kiszámíthatják az értékpapírosított kitettségből (Kirb) eredő 
tőkekövetelményeket

Közös szabályozástechnikai standard az európai piaci infrastruktúra-rendelet alapján a kétoldalú letéti 
követelményeknek a nemzetközi keret tekintetében történő különböző módosításairól

Szabályozástechnikai standard a partnerkockázatra alkalmazandó sztenderd módszerről

Vélemények/tanácsok Vélemény az Egyesült Királyság EU-ból való kilépéséből fakadó betétvédelmi kérdésekről

Vélemény az elektronikus pénz közvetítőinek és forgalmazóinak útlevelével kapcsolatos értesítések 
jellegéről

Vélemény egy harmadik ország egyenértékűségéről (Argentína)

Vélemény a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv szerinti erős ügyfél-hitelesítésről 
(SCA)

Vélemény a pénzmosási/terrorizmusfinanszírozási (ML/TF) kockázatok felügyelt szervezetek felé történő 
kommunikálásáról

Vélemény a finn pénzügyi felügyeleti hatóság által küldött értesítést követően a makroprudenciális 
kockázat kezelésére szolgáló intézkedésekről

Tanács az Európai Bizottság által a Bázel III. EU-ban történő végrehajtásáról kiadott tanácsadási 
felhívásra

Vélemény a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv végrehajtásáról

Közös vélemény az EU pénzügyi szektorát érintő ML/TF kockázatokról 
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Termék Cím

Vélemény az e-kereskedelmi kártyaalapú fizetési műveletek tekintetében az erős ügyfél-hitelesítésre 
(SCA) való átállás határidejéről

Vélemény a banki szolgáltatások fogyasztók részére történő, digitális eszközökön keresztül megvalósuló 
közzétételéről

Vélemény a nemteljesítő kitettségek értékpapírosításának szabályozási kezeléséről

Vélemény a betétbiztosítási rendszerekről szóló irányelv végrehajtásáról

Tanács az Európai Bizottság által a Bázel III. EU-ban történő végrehajtásáról kiadása tanácsadási 
felhívásra

Jelentések Közös jelentés a szabályozói tesztkörnyezetekről és innovációs központokról

Jelentés a kriptoeszközökről

Jelentés a strukturált betétek költségeiről és teljesítményéről

Jelentés a 2018–2019. évi fogyasztói trendekről

Jelentés a magas jövedelmű személyekről

Jelentés a felügyeleti gyakorlatok közelítéséről

Jelentés a Bázel III. szerinti tőkemonitoringról

Jelentés a likviditási intézkedésekről

Közös jelentés az EU pénzügyi rendszerének kockázatairól és sebezhető pontjairól 

A vegyes bizottság 2018-as éves jelentése 

Jelentés a felügyeleti kollégiumok 2018. évi működéséről

2018-as éves jelentés

Jelentés a termékek felügyeletére és az irányítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatásainak 
végrehajtásáról

Jelentés a pénzügyi technológia által a pénzforgalmi intézmények és elektronikuspénz-intézmények 
üzleti modelljére gyakorolt hatásról

Jelentés az IRB-modellek javítására vonatkozó ütemterv terén elért haladásról

Közös jelentés a pénzügyi szolgáltatások határokon átnyúló felügyeletéről 

Jelentés a likviditásfedezeti ráta EU-ban történő bevezetésének nyomon követéséről

Jelentés a pénzügyi technológiai tevékenységekkel kapcsolatos szabályozási hatókörről, szabályozási 
jogállásról és engedélyezési megközelítésekről

Jelentés a finanszírozási tervekről

Jelentés az eszközök megterheléséről

Közös jelentés az EU pénzügyi rendszerének kockázatairól és sebezhető pontjairól 

A vegyes bizottság 2020-ra vonatkozó munkaprogramja

Jelentés a Bázel III. szerinti tőkemonitoringról

Jelentés a tőkekövetelmény-rendelet 509. cikke (1) bekezdése szerinti likviditásintézkedésekről

Jelentés a banki és pénzforgalmi szolgáltatások határokon átnyúló nyújtása előtt álló lehetséges 
akadályokról

Jelentés a nemteljesítő hitelekről

Éves kockázatértékelési jelentés

Jelentés a pénzügyi szektor által a vállalatokra kifejtett rövid távú nyomásgyakorlásról
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Termék Cím

Konzultációs anyagok Konzultációs anyag a belső minősítésen alapuló (IRB) módszert a nemteljesítéskori veszteségráta (LDG) 
becslésével együtt alkalmazó intézmények hitelkockázat-mérsékléséről

Konzultációs anyag a hitelintézetek finanszírozási terveinek harmonizált fogalommeghatározásairól és 
sablonjairól

Konzultációs anyag a partnerkockázatra alkalmazandó sztenderd módszerről szóló technikai 
standardokról

Közös konzultációs anyag a pénzügyi konglomerátumok tekintetében a csoporton belüli ügyletekre és 
kockázatkoncentrációra vonatkozó adatszolgáltatásról szóló szabályozástechnikai standardtervezetekről 

Konzultációs anyag a hitelkihelyezésről és a hitelmonitorozásról

Konzultációs anyag az értékpapírosítási ügyletrészsorozat után esedékes szerződés szerinti kifizetések 
súlyozott átlagos lejáratának meghatározásához használt módszertanról

Konzultációs anyag a szintetikus értékpapírosítás egyszerű, átlátható és szabványosított keretének 
létrehozására irányuló javaslatokról

Közös konzultációs anyag a lakossági befektetési csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú 
befektetési termékekre (PRIIP-k) vonatkozó kiemelt befektetői információk változásairól 

Konzultációs anyag a strukturális devizapozíciókra vonatkozó rendelkezés alkalmazásáról szóló 
iránymutatásokról

Konzultációs anyag a felügyeleti adatszolgáltatásról szóló felülvizsgált végrehajtás-technikai 
standardról 

Konzultációs anyag az útlevélre vonatkozó értesítésekről szóló szabályozástechnikai és végrehajtás-
technikai standard tervezetéről

Konzultációs anyag a belső modellek összevetéséről szóló rendeletet módosító végrehajtás-technikai 
standard tervezetéről 

Konzultációs anyag a javadalmazás céljából a meghatározott személyzet felülvizsgálatáról szóló 
szabályozástechnikai standard tervezetéről

Ajánlások Közös ajánlások a lakossági befektetési csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú befektetési 
termékekre (PRIIP-k) vonatkozó kiemelt befektetői információk változásairól 

Határozatok A fellebbviteli tanács közös határozata a hitelminősítő intézetekről szóló rendelet szerinti négy 
fellebbezésről

Közös határozat a Creditreform AG hitelminősítő intézet által az EBH-val szemben benyújtott 
fellebbezésről

Egyéb Kockázati jelzőrendszer 2018. 3. negyedévi adatokkal

A belső modell eredményei következetességének éves értékelése

Közös többoldalú megállapodás az Európai Központi Bank és a pénzmosás és a terrorizmus 
finanszírozása elleni küzdelemmel (AML/CFT) foglalkozó illetékes hatóságok közötti információcseréről

Kézikönyv a szanálás céljainak értékeléséről

A jóváhagyási szabályok felülvizsgált listája

Közös levél az Európai Bizottságnak a lakossági befektetési csomagtermékekre, illetve biztosítási alapú 
befektetési termékekre (PRIIP-k) vonatkozó kiemelt befektetői információk szabályaival foglalkozó 
felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló szabályozástechnikai standard tervezetéről

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv alapján az alkalmazásprogramozási 
felületekkel foglalkozó munkacsoport által felvetett problémák első csomagjának pontosításai

Központi nyilvántartás a pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv szerinti pénzforgalmi 
és elektronikuspénz-kibocsátó (e-pénz) intézményekről

Az egyéb rendszerszinten jelentős intézmények frissített listája



E U R Ó P A I  B A N K H A T Ó S Á G

32

Termék Cím

Frissített módszertani iránymutatás a kockázati mutatókról és elemzési eszközökről

Kockázati jelzőrendszer 2018. 4. negyedévi adatokkal

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv alapján az alkalmazásprogramozási 
felületekkel foglalkozó munkacsoport által felvetett problémák második csomagjának pontosításai

Közös tanács az információs és kommunikációs technológiák (ikt) kockázatkezelési követelményeivel 
kapcsolatos jogalkotási javítások szükségességéről 

Közös tanács a jelentős piaci szereplők és infrastruktúrák kibernetikai rezilienciájára vonatkozó 
koherens tesztelési keret költségeiről és hasznáról

Frissített lista a diverzifikált indexekről

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv alapján az alkalmazásprogramozási 
felületekkel foglalkozó munkacsoport által felvetett problémák harmadik csomagjának pontosításai

Frissített adatok az EU-ban létező betétbiztosítási rendszerekről

Az egész Unióra kiterjedő 2020. évi stresszteszt módszertanának vitára bocsátása

Ütemterv a piaci kockázatokra és partnerkockázatokra alkalmazandó új módszerekről

Kockázati jelzőrendszer 2019. 1. negyedévi adatokkal

Az uniós intézmények elsődleges alapvető tőkeinstrumentumainak frissített listája

A 9. nemzetközi pénzügyi beszámolási standard (IFRS 9) keretében teljesítendő feladatok ütemterve és 
egy IFRS 9 teljesítményértékelés elindítása

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv alapján az alkalmazásprogramozási 
felületekkel foglalkozó munkacsoport által felvetett problémák negyedik csomagjának pontosításai

Válaszlevél az Európai Bizottságnak az Észt Központi Bank által a makroprudenciális kockázatok 
kezelésére javasolt intézkedésekről

Visszajelzés az egységes szabálykönyv „kérdések és válaszok” része használatának, hasznosságának és 
végrehajtásának felülvizsgálatáról

A globálisan rendszerszinten jelentős intézmények azonosítására használta frissített adatok

A pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló felülvizsgált irányelv alapján az alkalmazásprogramozási 
felületekkel foglalkozó munkacsoport által felvetett problémák ötödik csomagjának pontosításai

A 2.9. adatszolgáltatási keretre vonatkozó technikai csomag 2. szakasza

A jóváhagyási szabályok felülvizsgált listája

Az egész Unióra kiterjedő 2019. évi átláthatósági gyakorlat

Kockázati jelzőrendszer 2019. 2. negyedévi adatokkal

Közlemény az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépéséről

2020. évi munkaprogram

Közös nyilatkozat a PRIIP-rendelet kötvényekre való következetes alkalmazásáról 

Az egész Unióra kiterjedő 2020. évi stresszteszt módszertana és sablontervezetei

Technikai csomag a 2.9.1. adatszolgáltatási keretről

Ütemterv a kockázatcsökkentési csomagról

Cselekvési terv a fenntartható finanszírozásról

A jóváhagyási szabályok felülvizsgált listája

Az egész Unióra kiterjedő 2020. évi stresszteszt sablonjai, miután tesztelték azokat a bankokkal

Az elsődleges alapvető tőkére vonatkozó frissített lista 2019. 4. negyedévére



KAPCSOLATBA SZERETNE LÉPNI AZ EU-VAL?

Személyesen
Az Európai Unió területén több Europe Direct információs központ is működik. Keresse meg 
az Önhöz legközelebb eső központot: https://europa.eu/european-union/contact_hu

Telefonon vagy e-mailben
A Europe Direct központok feladata, hogy megválaszolják a polgárok Európai Unióval 
kapcsolatos kérdéseit. Vegye igénybe a szolgáltatást
—  az ingyenesen hívható telefonszámon: 00 800 6 7 8 9 10 11 (bizonyos szolgáltatók 

számíthatnak fel díjat a hívásért),
—  a rendes díjszabású telefonszámon: (+32 2) 29-99-696, vagy
—  e-mailen: https://europa.eu/european-union/contact_hu

INFORMÁCIÓKAT KERES AZ EU-RÓL?

Online
Az EUROPA portál tájékoztatással szolgál az Európai Unióról az EU összes hivatalos nyelvén: 
https://europa.eu/european-union/index_hu

Uniós kiadványok
A következő címen uniós kiadványok tölthetők le/rendelhetők meg díjmentesen/fizetés 
ellenében: https://op.europa.eu/hu/publications. Ha bizonyos ingyenes kiadványokból 
több példányra van szüksége, rendeljen a Europe Direct központtól vagy hazájának helyi 
információs központjától (lásd: https://europa.eu/european-union/contact_hu).

Uniós jogszabályok és kapcsolódó dokumentumok
Az EUR-Lex portálról bármelyik hivatalos nyelven letölthetők az EU jogi tartalmai és az 1952-
től megjelenő jogszabályai: http://eur-lex.europa.eu

Az EU által gondozott nyílt hozzáférésű adatok
A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja (http://data.europa.eu/euodp/hu) uniós 
adatkészletekhez biztosít hozzáférést. Az adatok kereskedelmi és nem kereskedelmi célból 
egyaránt díjmentesen letölthetők és felhasználhatók.

https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/contact_hu
https://europa.eu/european-union/index_hu
https://op.europa.eu/hu/publications
https://europa.eu/european-union/contact_hu
http://eur-lex.europa.eu
http://data.europa.eu/euodp/hu
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