
Az EBH egy uniós ügynökség, amely 
összesen 215, különböző tagállamokból 
származó munkavállalót foglalkoztat.

Változatlan küldetésünk

Az EBH Önért dolgozik
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A Covid19-válság alatt megszakítás nélkül működve 
122 szabályozási eszközt, köztük technikai 
standardokat, iránymutatásokat, véleményeket és 
jelentéseket adtunk ki azzal a céllal, hogy az Ön 
érdekét is szolgálva  biztonságosabbá tegyük a 
pénzügyi szektor működését.

Nemek szerinti
megoszlás

48,80% nő
51,20% férfi

Segítünk létrehozni az uniós 
pénzügyi szervezetekre 
vonatkozó, jogi kötőerővel 
rendelkező standardok 
egységes szabálykönyvét. 
Az egyenlő versenyfeltételek 
erősítik az uniós 
bankszektort, és  elősegítik a 
megtakarítással 
rendelkezők, a befektetők, 
a fogyasztók és az Ön 
védelmét.

Kockázatcsökkentés

Pénzének biztonsága
A vállalkozások csődje esetén a veszteségeket a 
befektetőknek és a részvényeseknek kell 
viselniük, nem pedig az adófizetőknek.
Ennek biztosítása érdekében 2022-ben jelentést 
készítünk, a szavatolótőkére és a leírható, 
illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelményekről (MREL). 
Ezt követően hatásvizsgálatot is végzünk.

Egyszeri adatmeghatározás és egyszeri 
adatszolgáltatás

Egy olyan  integrált adatszolgáltatási rendszer 
létrehozásán dolgozunk, amely az 
adatszolgáltatásra kötelezett intézmények és a 
hatóságok számára  egyszerűsített 
adatszolgáltatást lehetővé tevő egységes 
ökoszisztémát teremt.

A piaci kockázatokra vonatkozó szabályok 
végrehajtásának összehangolása

A piaci árak mozgásával az intézmények 
veszteséget szenvedhetnek el. Segítünk 
összehangolni az új uniós piackockázati 
keretrendszer végrehajtását, és 
megerősíteni annak technikai alapjait.
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A 2021 és 2025 közötti időszak a befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó új szabályok megállapításának 
utolsó szakasza.

A vállalkozások méretéhez és tevékenységeihez igazított, 
általunk kiadott   29 szabályozási eszközzel 
szabályozhatók a kockázatok és növelhető az 
átláthatóság.

ÚJ SZABÁLYOK A 
BEFEKTETÉSI 

VÁLLALKOZÁSOK 
SZÁMÁRA

2022. január – 1. szakasz 
Feltárás – 12 hónap

2023. január – 2. szakasz 
Előkészítés – 6 hónap

2024. január – 3. szakasz 
Fejlesztés – 18 hónap
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• Minimumkövetelmények
• Az adatok részletessége
• Egyszeri meghatározás

ADATSZÓTÁR

• Adatgyűjtés és
adatmegosztás

• Egyszeri adatszolgáltatás

KÖZPONTI 
ADATGYŰJTŐ PONT

• Vegyes bizottság
• Hatóságok közötti

koordináció

VÁLLALATIRÁNYÍTÁS

2022. második negyedév -
Jelentés

2022. negyedik negyedév - 

https://www.eba.europa.eu/about-us/missions-and-tasks
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Regulation%20and%20Policy/Investment%20firms/884436/EBA%20Roadmap%20on%20Investment%20Firms.pdf


Értékeltük a  Bázel III keretrendszer  hatását 
és alkalmazhatóságát annak uniós 
átültetése kapcsán.

A tőkekövetelmények globális 
rendszerének véglegesítése
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Az előnyök meghaladják a költségeket
A magasabb tőkekövetelmények költségeit 
meghaladják az  erősebb bankszektor 
makrogazdasági előnyei.

Emellett a költségek   idővel csökkenni 
fognak, azonban az előnyök  fennmaradnak.

A hatás nyomonkövetése

Adatokat gyűjtünk annak érdekében, hogy az 
EU nyomonkövethesse a Bázel lll 
előrehaladását és hatását.

Legutóbbi gyakorlatunkban   17 ország 99 
bankja vett részt.
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150+
Ajánlások

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library//885450/EBA%20Annual%20Report%202019.pdf


Az EBH azáltal, hogy számos területen   gyorsan, 
határozottan és összehangoltan lépett fel, 
jelentős mértékben hozzájárult a Covid19 
társadalmi és gazdasági hatásának enyhítéséhez.

Ez lehetővé tette a bankoknak, hogy ügyfeleik 
számára biztosítani tudják   az üzletmenet 
folytonosságát és a megfelelő szolgáltatást.

Mivel az érintéses kártyás 
fizetések száma 
megnövekedett,  a felső határ 
50 EUR-ra való emelését 
szorgalmaztuk.

Hat héttel később  egy 
kivételével valamennyi uniós 
tagállam követte ajánlásunkat

A reálgazdaság

A távmunka és a digitális 
banki szolgáltatások 
térnyerésére figyelemmel 
iránymutatásokat adtunk ki 
az üzletmenet 
folytonosságának 
fenntartása érdekében.

Az illetékes hatóságoknak 
nem jelentettek a 
Covid19-hez köthető 
kibertámadások miatti 
jelentős fennakadást a 
pénzügyi szervezeteknél.

Kiberbűnözés

A Covid19-válságra adott válaszunk

Bővebben >

€50

Elősegítettük az adatszolgáltatási 
követelmények enyhítését, és felszólítottuk a 
bankokat, hogy  függesszék fel az 
osztalékfizetést.

Segítő munkánk  179 milliárd eurót 
szabadított fel a veszteségek fedezésére és   
az új hitelek támogatására.

A terhek csökkentése

179 milliárd euró
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Gyors

Határozott
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Összehangolt

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/Thematic%20notes/883986/Thematic%20note%20-%20Preliminary%20analysis%20of%20impact%20of%20COVID-19%20on%20EU%20banks%20%E2%80%93%20May%202020.pdf


A pénzügyi jártasság koordinálása

A fizetések védelme

A fogyasztókat segíteni kell   a pénzügyi világ 
megértésében. Ezért közzétettünk egy adattárat 
és egy jelentést a  pénzügyi 
ismeretterjesztésről.

Ezek ismertetik a nemzeti hatóságok által 
leggyakrabban alkalmazott megközelítéseket 
és az ezekből levont tanulságokat  a lehetséges 
jövőbeli megközelítések kialakításához.
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Kiegészítő 
eszköz a 
pénzügyi 

magatartás 
szabályozására 
és felügyeletére

Középpontban a 
pénzügyi 

innovációk 
megismertetése

Konkrét 
célcsoportok: 

fiatalok
és idősek

Az EBH fokozta az Európai Unióban havonta 
eszközölt több milliárdos elektronikus 
fizetések biztonságát: a tranzakciókat az alábbi 
három lehetséges elem közül kettőnek a 
megadásával szükséges hitelesíteni:

Valami, amit csak Ön   ismer

Valami, amit csak Ön   birtokol

Valami, ami csak  Önre nézve 
igaz

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf


A pénzügyi szervezetek egyre nagyobb 
mértékben támaszkodnak   a technológiára 
az ügyfelekkel folytatott mindennapi 
kapcsolattartás során.

A bankok  60%-a számolt be költségvetési 
fellendüléséről a digitális innováció és az 
új technológiák használatának 
következtében.

 Okosabb pénzügyek

A technológia térnyerése
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A mesterséges 
intelligenciára vonatkozó 
új uniós szabályokkal 
összhangban 
feltérképezzük azokat a 
lehetőségeket, amelyekkel 
biztosítható, hogy a 
pénzügyi ágazat 
biztonságos, megbízható 
és etikus módon 
használja azt.

Tudásközpont

Technológiai támogatás a jobb 
szabályozásért

Elősegítjük az innováció fokozottabb 
használatát a szabályoknak való megfelelés 
érdekében.

Ötből négy pénzügyi szervezet véli úgy, hogy 
ez  javítani fogja a kockázatkezelést, míg 
a szabályozók többsége szerint  fokozni 
fogja a hatékonyságot.
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A hatékonyság 
fokozása

A kockázatkezelés 
javítása

60%
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Létrehoztuk az  EBH pénzügyi technológiai 
tudásközpontját, hogy megosszuk az iparág  
bevált gyakorlatait és fellendítsük az 
innovációt.

Ez egyesíti az érdekelt felek ökoszisztémáját az    új 
pénzügyi technológia iránti érdeklődéssel.

Az EBH PÉNZÜGYI 
TECHNOLÓGIAI 

TUDÁSKÖZPONTJA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Risk%20Analysis%20and%20Data/Risk%20Assessment%20Reports/2020/December%202020/961060/Risk%20Assessment_Report_December_2020.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015484/EBA%20analysis%20of%20RegTech%20in%20the%20EU%20financial%20sector.pdf


A becslések szerint a bűnözők világszerte 
mintegy  1,87 billió eurót* mosnak tisztára 
évente.

Ebből a piszkos pénzből  szervezett 
bűnözést és terrorizmust finanszíroznak.

A pénzmosás elleni küzdelem

Felelős vezetés

20 iránymutatásunk költségeit és 
hasznait mérlegelve azt várjuk, hogy az 
illetékes hatóságok tekintetében a nettó 
hatás a  nullához közelít.

Kockázatkezelés

1,87 billió euró
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*forrás Europol

Az EBH vezeti, koordinálja és figyelemmel 
kíséri az EU pénzügyi bűnözés elleni küzdelmét.

Szakpolitikákat dolgozunk ki, prioritásokat 
határozunk meg és nyomozást 
kezdeményezünk. 20 iránymutatásunk 
segítségével minimalizálhatók a kapcsolódó 
kockázatok.

VEZETÉS

FIGYELEMMEL 
KÍSÉRÉS

KOORDINÁLÁS

EBA

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/economic-crime/money-laundering
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/963637/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20revised%20ML%20TF%20Risk%20Factors.pdf


Miért fontosak a környezeti, 
társadalmi és irányítási tényezők?

A környezeti, társadalmi és irányítási 
tényezők figyelembevétele az Ön érdekében
A környezeti, társadalmi és irányítási 
tényezőket munkánkba  integráljuk az Ön 
segítségével.

Az általunk indított konzultáció keretében választ 
adó több mint  1200 személyvéleményére építve a 
pénzügyi termékekhez kapcsolódó környezeti, 
társadalmi és irányítási információk közzétételére    
szabályozási standardokat dolgoztunk ki.

A zöldebb Európa otthon kezdődik

A fenntarthatóság és a folyamatos fejlődés 
felé vezető út első lépéseként 
környezetközpontú irányítási rendszert 
hozunk létre.

Együtt változást érhetünk el.

1,200
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A bankoknak figyelembe kell venniük a 
környezeti, társadalmi és irányítási 
tényezőkhöz kapcsolódó kockázatokat

Társadalom: Az emberekről való gondoskodás

Irányítás: Jobb üzleti tevékenység

Környezet: Bolygónk védelme

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Communication%20materials/Factsheets/1015657/ESG%20risk%20Factsheet.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/About%20Us/Annual%20Reports/2020/1013723/EBA%202020%20Annual%20Report.pdf
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