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1. Megfelelési és beszámolási 
kötelezettségek 

Az iránymutatások jogállása 

1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az 1093/2010/EU rendelet1 16. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban adták ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) 
bekezdése szerint az illetékes hatóságoknak minden erőfeszítést meg kell tenniük azért, 
hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. 

2. Az iránymutatások rögzítik az EBH álláspontját azzal kapcsolatban, hogy mi a megfelelő 
felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében, és miként kell 
alkalmazni az uniós jogot egy adott területen belül. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének 
(2) bekezdésében meghatározott, az iránymutatások hatálya alá tartozó hatáskörrel 
rendelkező hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásoknak, hogy megfelelően 
beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti 
folyamataik módosításával), beleértve azokat az eseteket is, ahol az iránymutatások 
elsősorban intézményekre vonatkoznak. 

Jelentéstételi követelmények 

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 2022.11.28.-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy megfelelnek-
e vagy meg kívánnak-e felelni ezeknek az iránymutatásoknak, és ha nem, akkor 
tájékoztatniuk kell az EBH-t a meg nem felelés indokairól. Amennyiben a fenti határidőig 
ilyen értesítés nem érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy a szóban forgó, hatáskörrel rendelkező 
hatóságok nem felelnek meg az iránymutatásoknak. Az értesítéseket „EBA/GL/2022/10” 
hivatkozással az EBH honlapján elérhető formanyomtatványon kell megküldeni. Az 
értesítést olyan személynek kell benyújtania, aki megfelelő felhatalmazással rendelkezik 

 

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 1093/2010/EU rendelete (2010. november 24.) az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331, 2010.12.15., 12. o.). 
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arra, hogy hatáskörrel rendelkező hatósága nevében nyilatkozzon a megfelelésről. Az EBH-
nak a megfeleléssel kapcsolatban bekövetkező bármely változást is be kell jelenteni. 

4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján. 
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2. Tárgy, alkalmazási kör és 
fogalommeghatározások 

Tárgy 

5. Ezek az iránymutatások tovább pontosítják azokat a kritériumokat, amelyeket az illetékes 
hatóságok figyelembe vehetnek a 12. cikk (1) bekezdésében említett befektetési 
vállalkozásoknak az (EU) 2019/2033 rendelet 43. cikke szerinti likviditási követelmények 
alóli mentesítése során. 

Alkalmazási kör 

6. Ezek az iránymutatások egyedi alapon alkalmazandók az (EU) 2019/2033 rendelet 43. 
cikkében meghatározott körbe tartozó befektetési vállalkozásokra. 

Címzettek 

7. Ezen iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke 2. pontjának i. és viii. 
alpontjában meghatározott illetékes hatóságok, valamint az 1093/2010/EU rendelet 4. 
cikke 1. pontjában említett azon pénzügyi intézmények, amelyek egyben olyan befektetési 
vállalkozások, amelyek megfelelnek az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikke (1) bekezdésében 
meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozás minősítés 
megszerzéséhez szükséges feltételeknek. 

Fogalommeghatározások 

8. Eltérő rendelkezés hiányában az (EU) 2019/2034 irányelvben és az (EU) 2019/2033 
rendeletben használt és meghatározott fogalmak ezekben az iránymutatásokban is az ott 
használt jelentéssel bírnak. 

3. Végrehajtás 

Az alkalmazás időpontja 

9. Ezen iránymutatásokat 2022.11.28.-tól kell alkalmazni.   
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4. Iránymutatások 

4.1 Általános szempontok 

10. Az illetékes hatóságok mentesíthetik az (EU) 2019/2033 rendelet 12. cikke (1) 
bekezdésében meghatározott, a kis méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozás 
minősítés megszerzéséhez szükséges feltételeknek megfelelő befektetési vállalkozást az 
(EU) 2019/2033 rendelet 43. cikkének (1) bekezdésében meghatározott likviditási 
követelmények alól, amennyiben a befektetési vállalkozás teljesíti az ezen 
iránymutatásokban meghatározott mentesítési kritériumokat. 

11. Amennyiben valamely illetékes hatóság az (EU) 2019/2034 irányelv 42. cikke alapján 
különleges likviditási követelményeket írt elő valamely befektetési vállalkozás számára, ez 
a befektetési vállalkozás csak akkor mentesíthető a likviditási követelmények alól, ha 
kikerül az (EU) 2019/2034 irányelv 42. cikke szerinti egyedi likviditási követelmények 
hatálya alól. 

12. Az illetékes hatóságok csak a befektetési vállalkozás mentesítésre irányuló kérelme alapján 
mentesíthetik a befektetési vállalkozást az (EU) 2019/2033 rendelet 43. cikkének (1) 
bekezdése szerinti likviditási követelmények alól. A befektetési vállalkozásnak ezen 
kérelemmel együtt meg kell adnia minden olyan információt, amely szükséges ahhoz, hogy 
az illetékes hatóság értékelni tudja, hogy teljesülnek-e az ezen iránymutatásokban foglalt 
követelmények. Ezeknek az információknak tartalmazniuk kell a befektetési vállalkozás 
tevékenységének leírását, valamint azt, hogy a befektetési vállalkozás milyen módon 
teljesíti a mentesítéshez szükséges követelményeket. 

4.2 Mentesíthető befektetési vállalkozások 

13. Az illetékes hatóságok csak az olyan befektetési vállalkozások esetében mérlegelhetik az 
(EU) 2019/2033 rendelet 43. cikkének (1) bekezdése szerinti likviditási követelmények alóli 
mentesítést, amelyek a befektetési szolgáltatások alábbi korlátozott körét nyújtják: 

i) egy vagy több pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások fogadása és továbbítása, a 
2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 1. pontja szerint; 

ii) megbízások végrehajtása az ügyfelek nevében, a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. 
szakaszának 2. pontja szerint; 

iii) portfóliókezelés, a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 4. pontja szerint; 
iv) befektetési tanácsadás, a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 5. pontja 

szerint; 
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v) pénzügyi eszközök elhelyezése az eszköz vételére irányuló kötelezettségvállalás nélkül, 
a 2014/65/EU irányelv I. melléklete A. szakaszának 7. pontja szerint. 

14. Az illetékes hatóságoknak mérlegelniük kell, hogy a befektetési vállalkozás által nyújtott 
kiegészítő szolgáltatások miatt felmerül-e likviditási kockázat. Azok a befektetési 
vállalkozások, amely olyan tevékenységeket folytatnak, mint például hitelek vagy kölcsönök 
nyújtása a befektetők számára, nagyobb likviditási kockázatnak vannak kitéve, ezért az ilyen 
befektetési vállalkozásokat nem szabad mentesíteni a likviditási követelmények alól. 

15. Az illetékes hatóságoknak mérlegelniük kell, hogy a befektetési vállalkozás által nyújtott 
egyéb szolgáltatásokkal összefüggésben az ügyfelek vagy harmadik felek részére nyújtott 
garanciák nyújtása során felmerül-e likviditási kockázat, mivel az (EU) 2019/2033 rendelet 
45. cikkével összhangban ezekre is magasabb likviditási követelmény vonatkozik. Ugyanezt 
az értékelést kell elvégezni az értékpapír-kölcsönzéssel foglalkozó befektetési vállalkozások 
esetében is, mivel a befektetési vállalkozás likviditási kockázatnak lehet kitéve amiatt, hogy 
a hitelfelvevő nem feltétlenül tudja időben vagy kérésre visszaszolgáltatni az 
értékpapírokat a befektetési vállalkozásnak. 

16. Az illetékes hatóságoknak a befektetési vállalkozások likviditási követelmények alóli 
mentesítésekor figyelembe kell venniük a mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli 
tételeket, köztük a fedezeti céllal tartott, kereskedési könyvön kívüli származtatott 
pozíciókat is, mivel a jelentős összegű mérlegen kívüli tételekkel rendelkező befektetési 
vállalkozások lényeges likviditási kockázatnak lehetnek kitéve. 

17. Az illetékes hatóságok nem adhatnak mentességet, ha a befektetési vállalkozás jelentős 
nagyságrendben devizában bonyolít le ügyleteket, és stresszhelyzetben romolhat a 
befektetési vállalkozás devizák közötti cserére való képessége és az érintett 
devizapiacokhoz való hozzáférése. 

4.3 A mentesítés kritériumai 

18. Az illetékes hatóságoknak a befektetési vállalkozás kérelmének kézhezvételét követően 
értékelniük kell, hogy a befektetési vállalkozás mentesülhet-e a likviditási követelmények 
alól a befektetési vállalkozás rendezett felszámolás vagy szerkezetátalakítás során 
szükséges pénzügyi forrásigénye alapján. 

19. A 18. pontban említett értékelés során az illetékes hatóságoknak figyelembe kell venniük a 
befektetési vállalkozásnak az ügyfeleit és magát a vállalkozást érintő kockázatait, a 
vállalkozás tevékenységeinek jellegét, hatókörét és összetettségét, valamint a vállalkozás 
által végzett tevékenységtípusokat, továbbá – amennyiben rendelkezésre áll – az (EU) 
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2019/2034 irányelv 36. cikkével összhangban elvégzett felügyeleti felülvizsgálat és 
értékelés eredményeit. 

20. Az illetékes hatóságok mentesíthetik a folyamatos jelleggel portfóliókezelést vagy 
befektetési tanácsadást végző befektetési vállalkozást, ha a befektetési vállalkozás olyan 
eszközöket kezel, amelyek kezelésével más pénzügyi intézmények bízták meg. 

21. A likvid pénzügyi források iránti szükségletek értékelését mind normál körülmények között, 
mind olyan stresszhelyzetet alapul véve el kell végezni, amely a ki- és beáramlások közötti 
eltérés fokozott kockázatához vezet, különös tekintettel a mérlegen kívüli pozíciókhoz vagy 
jogi költségekhez kapcsolódó kifizetésekre. 

4.4 A feltüntetendő információk 

22. A mentesítés céljából történő értékeléséhez az illetékes hatóságoknak minden releváns 
információt fel kell használniuk, így például – amennyiben rendelkezésre áll – a 
következőket: i. szabályozói jelentések, ii. számviteli és pénzügyi beszámolók, iii. a 
befektetési vállalkozás belső elszámolásai, iv. a belső likviditásmegfelelőség-értékelési 
eljárás (ILAAP) és a belső tőkemegfelelőség-értékelési eljárás (ICAAP) következtetései, v. a 
befektetési vállalkozás felszámolási tervei. 

23. Az illetékes hatóságoknak további információkat vagy bizonyítékokat kell kérniük az arról 
való meggyőződés érdekében, hogy a mentességet kérő befektetési vállalkozás ne legyen 
kitéve likviditási kockázatnak. 

24. Amennyiben a mentesség iránti kérelemmel benyújtott információkban lényeges változás 
következik be, a befektetési vállalkozásnak haladéktalanul újra be kell nyújtania a 
módosított információkat. 

4.5 A mentesség módosítása és visszavonása 

25. Az illetékes hatóságok nem adhatnak mentességet a befektetési vállalkozásnak, ha úgy 
ítélik meg, hogy a befektetési vállalkozás a kérelem benyújtásakor nem felel meg a 
mentesítés kritériumainak, vagy a későbbiekben valószínűleg nem fog megfelelni a 
kritériumoknak. 

26. Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a befektetési vállalkozás 
tájékoztassa az illetékes hatóságot, ha a befektetési vállalkozás tevékenységeinek 
körülményeiben olyan változás áll be, amely összefügg a mentesítési kritériumoknak való 
megfeleléssel. 
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27. Az illetékes hatóságoknak vissza kell vonniuk a mentességet, ha úgy ítélik meg, hogy a 
befektetési vállalkozás már nem felel meg az ezen iránymutatásokban meghatározott 
mentesítési kritériumoknak, vagy ha az illetékes hatóság bármely ponton úgy ítéli meg, 
hogy a már mentesített befektetési vállalkozásnak a jövőbeni potenciális likviditási 
szükségletei miatt meg kell felelnie a likviditási követelményeknek. Az illetékes 
hatóságoknak haladéktalanul értesíteniük kell a befektetési vállalkozást a mentesség 
visszavonására vonatkozó határozatról. 

28.  Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a befektetési vállalkozás legkésőbb az 
illetékes hatóság mentesség visszavonásáról szóló határozatáról szóló értesítés időpontját 
követően 90 napon belül feleljen meg a 43. cikk (1) bekezdésében meghatározott likviditási 
követelményeknek. 

 


	1. Megfelelési és beszámolási kötelezettségek
	2. Tárgy, alkalmazási kör és fogalommeghatározások
	3. Végrehajtás
	4. Iránymutatások

