
Szanálási célú adatszolgáltatások 

Piaci konzultáció 

Sulyok András 

Szanálási tervezési és reorganizációs főosztály 

2015. szeptember 24. 



Tartalom 

1. Szanálási célú információk forrásai 

 

2. Szanálási tervek készítéséhez szükséges 
információ 

 

3. Szanálási Alap díjfizetés számításához 
szükséges adatok 

Magyar Nemzeti Bank 
2 



1. Információs források 
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Makroprud. 
funkció 

Jegybanki 
funkció 

Felügyeleti 
funkció 

Szanálási 
funkció 

Pénzügyi szektor  
(hitelintézetek és befektetési vállalkozások) 

Szektortól közvetetten 

Szektortól 
közvetlenül 

MNB info. 



1. Információs források  
Szektortól közvetlenül bekért adatok 

Magyar Nemzeti Bank 
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Rendkívüli adatigény, a felügyeleti adatszolgáltatástól eltérő 
fókusz… 

RENDELET 
• rendszeres 
• több intézmény 
• előzetes konzultáció 
• folyamatosan 

szükséges, naprakész 
adatok 

HATÁROZAT 
• rendszeres v. 

egyszeri 
• több intézmény v. 

egyedi 
• nincs előzetes 

konzultáció, ezért 
rugalmas lehet 
válsághelyzet esetén 

HELYSZÍNI VIZSGÁLAT 
• ami helyszínen 

kívülről nem 
bekérhető 

• adatok ellenőrzése 



2. Szanálási tervekhez szükséges információk  
Az ITS* szerinti eljárás 
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* ITS: (tervezet) végrehajtás technikai sztenderd a szanálási tervekhez nyújtandó információk nyújtására vonatkozó eljárásokról, 
űrlapokról és sablonokról 

Szanálási 
hatóság 

Felügyeleti 
hatóság 

Intézmény 

Kért információ 
átadása a már 

meglévő formában 

Csak ha a kért információ 
nem érhető el a 

Felügyelet számára vagy 
nem megfelelő formában! 

ITS-ben foglalt 
információkra a sablon 

+ kitöltési útmutató 
alkalmazandó 

ITS-ben nem foglalt 
információkra a 

szanálási hatóság dönt 
a formátumról 

Szanálási 
hatóság 

KÜLFÖLD 

Sablonok 
elősegítik  



2. Szanálási tervekhez szükséges információk   
Az ITS harmonizált táblái 

1. Szervezeti struktúra 

2. Irányítás és vezetés 

3. Kritikus funkciók és fő üzletágak 

4. Kritikus üzleti partnerek (eszközök; 
kötelezettségek; jelentős fedezeti 
ügyletek) 

5. Kötelezettségek szerkezete 

6. Biztosítékul adott fedezetek 

7. Mérlegen kívüli tételek 

8. Fizetési, elszámolási és 
kiegyenlítési rendszerek 

9. Informatikai rendszerek 
(általános információk; kritikus 
funkciókhoz és fő üzletágakhoz 
rendelés) 

10. Összekapcsolódás 

11. Hatósági szervek 

12. Szanálás jogi hatásai 

12 témakör – 15 tábla 

Nem lehet rajtuk változtatni, de a szanálási hatóság dönti el, mely 
táblákat, oszlopokat kéri kitölteni, és milyen információra van 

szüksége! 

Minimum táblakészlet, amely harmonizált, ezzel elősegítve a 
hatóságok közötti megosztást. 
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3. Szanálási Alap díjfizetés kiszámításhoz 
szükséges adatok 
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Bizottsági rendelet* a 
kockázat alapú 

rendszeres 
hozzájárulások 
kiszámításához 

* Bizottsági rendelet: Az Európai Bizottság 2015/63 felhatalmazáson alapuló rendelete a 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a szanálásfinanszírozási rendszerhez való előzetes hozzájárulás tekintetében történő kiegészítéséről 

2014. 
szept. 16. – 

Szantv. 
díjfizetésre 
vonatkozó 
részeinek 
hatályba 
lépése 

2014Q4 

2015 

2016 

Szantv. (BRRD) szerinti szempontok 
melletti djífizetési módszertan 

Rendelkezésre álló 
adatokból 

Meghatározott 
módszertan, így 
adatszolgáltatás 

szükséges a hiányzó 
adatokra!  

Átmeneti év: 
•Azonnali díjfizetés a 2014-
es módszertan alapján 
•Adatszolg. 2015. szept 1-ig 
•2015. nov. 30-ig értesítés a 
tényleges díjról 
•Többletek/hiányok 
elszámolása 2015 végéig 

Teljes év: 
•Díjfizetés a bizottsági 
rendelet alapján 
•Adatszolg. január 1-ig 
•Díjfizetésről értesítés 
május 1-ig 

Módszertan Felhasznált adatok 



Köszönöm a figyelmet!  

Elérhetőség:   

Név: Sulyok András 

Telefonszám: 428-2600 /1436 

E-mail cím: sulyoka@mnb.hu 
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