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1. Megfelelési és beszámolási 
kötelezettségek 

Az iránymutatások jogállása 

1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az 1093/2010/EU rendelet 1  16. cikkének 
rendelkezéseivel összhangban adták ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése 
szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és pénzügyi intézmények minden erőfeszítést 
megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. 

2. Az iránymutatások rögzítik az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: 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. pontjában meghatározott, az iránymutatások hatálya alá 
tartozó, hatáskörrel rendelkező hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásoknak, hogy 
megfelelően beépítik azokat saját felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi keretrendszerük vagy 
felügyeleti folyamataik módosítása által), beleértve azokat az eseteket is, amikor az 
iránymutatások elsősorban intézményekre vonatkoznak. 

Beszámolási követelmények 

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 2023.01.16.-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 hatóság nem felel meg 
az iránymutatásoknak. Az értesítéseket „EBA/GL/2022/13” hivatkozással az EBH honlapján 
szereplő formanyomtatványon kell megküldeni. Az értesítést olyan személynek kell 
benyújtania, aki megfelelő felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a hatáskörrel rendelkező 
hatósága nevében nyilatkozzon annak megfeleléséről. A megfeleléssel kapcsolatban 
bekövetkező bármely változást szintén be kell jelenteni az EBH-nak. 

4. Az értesítéseket a 16. cikk (3) bekezdésével összhangban közzéteszik az EBH honlapján. 

 

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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2. Végrehajtás 

Az alkalmazás időpontja 

5. Ezen iránymutatások 2022. december 31-től alkalmazandók. 

3. Módosítások 

6. Az EBA/GL/2018/10 iránymutatások 2. részének 6. pontja a következőképpen módosul: 

Ezen iránymutatások azokra a hitelintézetekre alkalmazandók, amelyeknek az 575/2013/EU 
rendelet 6., 10. és 13. cikkével összhangban részben vagy teljes egészében meg kell felelniük az 
ugyanezen rendelet nyolcadik részében foglalt nyilvánosságra hozatali követelményeknek, és 
amelyek a következő kategóriák valamelyikébe sorolhatók: 

a. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontja szerint kis méretű és 
nem összetett, tőzsdén jegyzett intézmény, vagy 

b. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 148. pontja szerint tőzsdén nem 
jegyzett egyéb (azaz kis méretű és nem összetett intézménynek vagy nagy méretű 
intézménynek nem minősülő) intézmény. 

7. Az EBA/GL/2018/10 iránymutatások 2. részének 9. pontja a következőképpen módosul: 

Az iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének 2. pontjában 
meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságok és a következő kategóriák valamelyikébe 
tartozó hitelintézetek: 

a. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 145. pontja szerint kis méretű és 
nem összetett, tőzsdén jegyzett intézmény, vagy 

b. az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 148. pontja szerint tőzsdén nem 
jegyzett egyéb (azaz kis méretű és nem összetett intézménynek vagy nagy méretű 
intézménynek nem minősülő) intézmény. 


