
Az EBH 2023. évi munkaprogramjának 
összefoglalója 
Az EBH 2023. évi munkaprogramja a társjogalkotóktól kapott meglévő és várható megbízatások, 
valamint az EBH alapító rendeletéből eredő feladatok figyelembevételével készült, beleértve az 
európai bankszektor jelenlegi helyzetének értékelését. 

Mindezek alapján a Hatóság egységes programozási dokumentumában konkrét tevékenységeket és 
feladatokat határozott meg az EBH felügyeleti tanácsa által 2022 januárjában a 2023–2025-ös évekre 
jóváhagyott vertikális és horizontális stratégiai prioritások mentén. Ezek a prioritások határozzák 
meg az EBH különböző megbízatásainak és feladatainak teljesítéséhez szükséges munka intenzitását 
és szervezését. Ezek 19 fő tevékenység köré csoportosíthatók, amelyek közül 10 a szakpolitikához és 
a konvergenciához, 5 a kockázatértékeléshez és az adatokhoz, 4 pedig az irányításhoz, a 
koordinációhoz és a támogatáshoz kapcsolódik. 

A munkaprogramban figyelembe vették az EBH arányossággal foglalkozó tanácsadó bizottságától 
2022 júliusában kapott ajánlásokat. Ezekkel az észrevételekkel a munkaprogram végrehajtási 
szakaszában foglalkoznak majd, és végrehajtásukról az EBH 2023-as éves jelentésében fognak 
beszámolni. 

A 2022. évi munkaprogramhoz képest kiigazításokat tettek annak érdekében, hogy tükrözzék a 2023-
ra várható új megbízatásokat, különösen a DORA- és a MiCA-rendelet szövegeire vonatkozóan elért 
politikai megállapodásokat, és az ezen új jogszabályok előkészítésével kapcsolatos munkára 
előirányzott célzott források hiányában más területeken is a prioritások átrendezését irányozták elő. 

További erőfeszítéseket tettek a tevékenységek csökkentésére és észszerűsítésére is annak tisztázása 
érdekében, hogy azok hogyan járulnak hozzá az EBH prioritásaihoz, ezáltal lehetővé téve az EBH 
meglévő és új megbízatásainak jobb szervezését és koordinációját, és végső soron a tevékenységeket 
közelebb hozva a 2022-ben bevezetett átszervezéshez. 

A többéves prioritások áttekintése alapján az EBH 2023. évi munkaprogramja az első fejezetben az 
év prioritásaira összpontosít. A második fejezet részletesen ismerteti azokat a tevékenységeket, 
amelyeket az EBH 2023-ban fog végezni, és a 19 tevékenység mindegyike tekintetében röviden 
ismerteti a munkát és a tevékenységek prioritásait, valamint áttekintést ad az elérendő főbb 
eredményekről és azok határidejéről. Azonosították azokat a feladatokat, amelyeket a fent említett 
erőforrás-korlátozások miatt újra lehet rangsorolni. Az EBH 2023. évi munkaprogramját két melléklet 
egészíti ki, az egyik egy szervezeti ábrával, a második pedig a tevékenységenkénti forráselosztással. 
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