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Összefoglaló

ABankunióintézményrendszerénekalapjaitlefektetőjogszabályok2014áprilisáranyertékelvéglegesformájukat.Ezekalapján
azeurozónánkívüliEU-tagországok,köztükMagyarországelvbenbármikorjelezhetikazEKBfelé,haszorosegyüttműködéssel
azeurobevezetéseelőttrészeseiakarnaklenniaközösrendszernek.Aközösfelügyeletiésválságkezelésimechanizmusjelen
formájábanazonbannemteljesítiakezdetbenkitűzöttcélt,anemzetibankrendszerekstabilitásánakésatagországokfiskális
teljesítőképességénekazelválasztását,akölcsönösfüggőségiviszonymegszüntetését.Ráadásulaszorosegyüttműködésgyengébb
jogosítványokkaljáraténylegestagsághozképest,miközbenajegybankiésfelügyeletifunkciókszétválasztásaanemeurozónás
országokbankockázatokatishordoz.Abankunióstagságvonzerejétezzelszembenazegységeseurópairendszerbevalóbekap-
csolódás,aszélesebbelemzőibázisésvégsősoronaválságkezelésrerendelkezésreálló55milliárdeurohazaibankrendszerhez
viszonyított„tűzereje”adja.Magyarországon2013októberébenlétrejöttajegybankbaintegráltegységesfelügyelet,2014végére
pedigfelállahazaiszanálásiintézményrendszeris.ÍgyaBankunióténylegesindulásáig,azEgységesSzanálásiAlapbatörténő
befizetések2016-osmegindulásáigmindenképpenérdemesvárniacsatlakozásidöntéssel,melyetszámos,atanulmányban
ismertetetttényezőmérlegelésévelkellmajdmeghozni.

JEL kódok: E58,F55,G21,G28,H12,H81 
Kulcsszavak: Bankunió,Szorosegyüttműködés,SSM,SRM,Pénzügyiválságkezelés
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1. Vezetői összefoglaló

2012nyaráraaperifériaországokmellettaspanyolkormányfiskálisteherbíróképességeismegkérdőjeleződöttabankrend-
szerjelentősveszteségeinekfelszínrekerülésemiatt.Ezekbenazországokbanegyönmagátgerjesztőfolyamatvettekezdetét.
Agyengebankrendszerekpotenciálisállamikötelezettségeketkeletkeztettek,amelyekmegemeltékezenszuverénekfinanszí-
rozásiköltségeit.Azállamokproblémaipedigvisszahatottakabankokra,amelyekszinténjelentősendrágábbfinanszírozási
környezetbentaláltákmagukat.Ezodavezetett,hogyazegységesvalutaellenéreakamatokavalutaövezetenbelüldivergáltak.
RáadásuléppenanehezebbgazdaságihelyzetbenlévőországokbanalakultakkimagasabbkamatokazalacsonyEKB-alapkamat
ellenére.Ezahelyzetalapjaibankérdőjeleztemegazeurozónaintézményrendszerénekfenntarthatóságátrövidéshosszútávon
egyaránt.Ezadottlökéstazeurozónapénzügyiintegrációjánakmélyítésére,aközösfelügyeletiésválságkezelésimechanizmus,
átfogónevénaBankuniólétrehozására.

ABankunióintézményrendszerénekalapjaitlefektetőjogszabályok2014áprilisáranyertékelvéglegesformájukat.Ezekalapján
azeurozónánkívüliEU-tagországok,köztükMagyarországelvbenbármikorjelezhetikazEKBfelé,haszorosegyüttműködéssel
azeurobevezetéseelőttrészeseiakarnaklenniaközösrendszernek.Azennekformáját jelentőún.szorosegyüttműködés
azonbanaténylegescsatlakozásnálgyengébbjogosítványokkaljár,ráadásulaközösmonetárispolitikaieszköztárhatókörén
kívülaszorosegyüttműködésrelépőországoksérülékenysége–likviditásioldalról–mégnőhetis.Emiattacsatlakozásrólszóló
döntéskorántsemegyértelmű,arrólazintézményrendszerértékelésénkívülaspeciálishazaiszempontokáttekintésétkövetően
érdemesgondolkodni.

Elemzésünkelsőrészébenbemutatjuk,hogyaBankunióajelenlegikeretekközöttcsakrészbentudjabetöltenialapvetőfeladatát,
hiszenegyrészthiányzikmögüleaténylegközösségifiskálistámasz(EU/ESM-szinten),valamintaközösbetétbiztosítás.Mivel
apénzügyistabilitásgarantálásáhozszükségesfiskálishátterettovábbraisanemzetállamoknakkellbiztosítani,ígyanemzeti
szuverénekésabankszektorközöttipotenciálisfertőzésihatásokatnemsikerültkiküszöbölni.Problémásnaktartjuktovábbá,
hogyaválságkezelésazonszakaszaibanis,amikormégnemkerülfelhasználásraállamiforrásamechanizmusvégtelenülkörül-
ményes,időigényesésbürokratikus.

Részletesenmegvizsgáljuk,hogymikroprudenciális,makroprudenciálisésválságkezelésiszempontbólmelyekazokamagyar
érdekek,amelyekmenténakívülmaradásésacsatlakozáselőnyeiéshátrányaiösszevethetők.Mikroprudenciálisszempontból
azEKB,illetveazEgységesFelügyeletiMechanizmus(SSM)szakmaireputációjaugyanegyértelműenanemzetifelügyeletekfölé
emelkedik,azonbanamódszertanminélszorosabblekövetésévelakülönbségekakülsőszereplőkszámáraérzékelhetőmódon
iscsökkenthetők.MakroprudenciálispolitikábanazEKB, illetveazSSMdöntéshozatalakörülményes,beavatkozási jogköre
korlátozott,szerepfelfogásamégnemismert,ígyajelenlegrendelkezésreállóinformációkalapjánahazaipénzügyistabilitás
erősítéséhezapotenciálishozzáadottértékecsekély.Ezmindaddigígymaradhat,mígahazaiközvetítésbennemnyerlénye-
gesennagyobbsúlytafióktelepiműködésésaközvetlenhatáronátnyúlószolgáltatásnyújtás.Aválságkezelésbenabankuniós
döntéshozatalösszetettségeéslassúságamiattkifejezettenkockázat,mígaközösalapbangyűlő,2024-revárhatóan55millárd
eurótkitevőfinanszírozásiforrásvonzónaktekinthető.Megkellazonbanjegyezni,hogyjómakroprudenciálispolitikávalés
afelügyeletieszközök,köztükazún.koraibeavatkozásirendszermegfelelőhasználatávalaválsághelyzetekkialakulásánakva-
lószínűségekívülmaradáseseténisjelentősencsökkenthető,ugyanakkornemkellattóltartani,hogyamagyarországibankok
befizetéseibőlkülföldibankoklesznekfeltőkésítve.

Acsatlakozásrólszabadondöntő9EU-tagországközülRománia,DániaéslegutóbbBulgáriavalószínű,hogymihamarabbrészese
kívánlenniaközösrendszernek.Nagy-BritanniaésSvédországbeláthatóidőnbelülbiztosankívülmarad.Atöbbitagországbár
nemutasítottaelacsatlakozáslehetőségét,egyelőreakivárásmellettvan.Magyarszempontbólgeopolitikaiésstrukturálisokok
miattalengyeldöntésbírkülönösennagyjelentőséggel.JelenlegiinformációinkszerintLengyelországegyelőretartózkodó,így
csatlakozásárarövidtávonnemszámítunk.



MAGYAR NEMZETI BANK
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MindezekmérlegelésévelazMNBszakmaiálláspontjajelenlegaz,hogyaszorosegyüttműködéskezdeményezésévelérdemes
várni.MegítélésünkszerintazÁtfogóÁtvilágításeredményeit,illetveakövetkezményeitövezőbizonytalanság,azSSMbelső
rendszereinekkialakulatlansága,aszorosegyüttműködésrevalógyakorlatifelkészülésbenvalókésedelem,illetveaKözösSzanálási
Mechanizmus2016-osindulásamindolyantényezők,amikmiattakivárásacélszerű.Új,jelentősfejleménybekövetkezésekor
természetesenezenálláspontfelülvizsgálataválhatszükségessé.
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2. Bevezetés

2014.április15-énpontkerültaBankuniólétrehozásátövezőprocedúrákvégére,létrejöttaműködtetéspontosfeltételrend-
szere.Ebbőlkövetkezőenaválasztásilehetőséggelrendelkező,nemeurozónásEU-tagországoknakelvbenmindenlényeges
információrendelkezéséreállahhoz,hogydöntsenek,kívánnak-ecsatlakozniaBankunióhozannakindulásakor,2014novem-
berében,vagybármikoraztkövetően.MásrésztviszontazEKBfelügyeletiszervezetemégnemálltfelteljesegészében,illetve
ezzelpárhuzamosanegyÁtfogóÁtvilágítás1isfolyamatbanvan,amelyazeurozónabankrendszerénekállapotfelméréséreés
sérülékenységénekkimutatásáraszolgál,ésamelynekeredményeidöntőjelentőségűeklehetnekazUniópénzügyistabilitására,
illetveazeztgarantálnihivatottintézményrendszerjövőjére.Ígytehátabankunióscsatakozásrólszabadondöntőtagországok
asajátpénzügyirendszerünkstabilitásaszempontjábólakkorjárnakelkörültekintően,haezeketabizonytalanságokatiskellő
súllyalfigyelembeveszik.

Amagyardöntésmeghozatalakormégegyspeciálisszempontisfelmerül.Magyarországonakorábbifelügyeletihiányosságok
példájábólokulvaakormány2013októberébenajegybankbaolvasztottaafelügyeletihatóságotolymódon,hogyazújstruk-
túrakialakításakora2014–2015-tőléletbelépőegységeseurópaiszabályrendszerreésabankunióstruktúrájáraisfigyelemmel
volt.AzMNBpénzügyistabilitásidöntéshozatalimechanizmusaéseszközrendszerealehetőlegnagyobbmértékbenleképezi
aBankunióstruktúráját,némelyesetbenmegishaladvaazt2.ÍgyMagyarországonélesebbenmerülfölazakérdés,hogyérde-
mes-easokáldozatáránlétrehozottújstruktúrátazonnalfeladniegykialakulóbanlevő,avalósműködőképességétmégnem
bizonyítottstruktúraátvételeérdekében.

ABankuniólegnagyobbvonzerejeakontinensbankjainakbefizetéseiből2024-reösszegyűlő55milliárdeurósbankstabilizáló
alap,ámönmagábanazehhezvalóhozzáférésnemindokolhatjaacsatlakozásidöntést.Miveladíjfizetésalapjamindentagor-
szágbanazonos–abankokméretéhezéskockázatosságáhozkötött–arányosanMagyarországranemjutmajdebbőltöbb,mint
azugyanolyanalapelvekalapjánbeszedendőhazaialap90milliárdforintja.Szélsőségesesetben,egy-egyjelentősebbeurópai
bankproblémájaeseténaBankuniórészekéntakárahazaihozzájárulásnakisezenmásországbelibanktalpraállításátkellene
majdfinanszíroznia.

1ComprehensiveAssessment:http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.hu.html
2Errepéldakénthozhatóamikro-ésmakroprudenciálisdöntésekegyközösdöntéshozatalifórumhoz,aPénzügyiStabilitásiTanácshozvalódele-
gálása,aholmindkétszakterületkellősúllyalképviseltetimagát.AzSSM-benezzelszembenamakroprudenciálisdöntéseketafelügyeletiveze-
tőkbőlállóFelügyeletiTanácshozzamajd,amiszámosaggálytfelvet.(Ennekrészleteitlásdkésőbb.)

http://www.ecb.europa.eu/ssm/assessment/html/index.hu.html
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3. A Bankunió létrehozásának  
eredeti céljai és a megvalósult 
rendszer összevetése

Azeurópaiszuverénadósságválsághatásáraakonjunktúraciklusokdivergálnikezdtekazegyestagországokközött.Ráadásul
ugyanezafolyamatsúlyosanakadályoztaazegységesmonetáristranszmissziótavalutaövezetenbelül.Abankrendszerekésaz
államokközöttkialakultördögikörhatásáraugyanazajegybankialapkamatteljesenmásfinanszírozásiköltségetkezdettjelen-
teniagazdaságszereplőiszámáraNémetországbanéspéldáulPortugáliában.Ezafolyamatalapjaibankérdőjeleztemegaközös
valutaintézményrendszerénekfenntarthatóságátésrávilágított,hogyaztcsakegysokkalközpontosítottabbfiskálispolitikaés
bankfelügyelet,illetveszanálásmenthetimeg.

ABankunióalapgondolatanemúj,hiszenmársokkalkorábbanisfelmerültazigény,hogyahatáronátnyúlóbankcsoportok
általdominált,azEUegységesbelsőpiacánakszervesrészétképezőeurópaibankrendszertegyközpontifelügyelőhatóság-
nakkellenefelügyelni.Részbenanemzetiszuverenitásiszempontok,részbenaválságkezelésiésveszteségviselésikérdésren-
dezetlenségemiattaközpontosításiszándékazonbanmindeddignemértcélba.Afordulópontotabankválságbólszuverén
adósságválságbaátcsapó,nemzetiszintenmár-márkezelhetetlenproblémahalmazhoztael,hiszenazEU-szintűbankmentés
ígéretéheza„befizetőországok”aközös,pártatlanfelügyeletikontrolligényéttársították.2012nyarántehátdöntésszületett
aBankuniólétrehozásáról,melynekcéljaabankrendszerstabilitásánakésanemzetállamokfiskálisteljesítőképességénekaz
elválasztása,akölcsönösfüggőségiviszonymegszüntetésevolt.A„befizetőországok”azonbanragaszkodtakahhoz,hogyazEKB
központifelügyeletitevékenységénekmegkezdéseelőttazonosítsákbeaproblémásbankokatéstegyékmegarendbetételükhöz
szükségesintézkedéseketannakérdekében,hogyazEKBhitelességétésaközösválságkezelésimechanizmusokatneterheljék
akorábbanelkövetettfelügyeletihibák(öröklöttrosszportfóliókvagy„legacyassets”).Ezakettőscélrendszer,vagyisafennálló
problémákkezelésénekszükségességeésegyhatékony,jólműködő,stabilközpontifelügyeletiésválságkezelőrendszerlétre-
hozásafolyamatosanakadályoztaegykoherensrendszerkialakításátésavégeredményegyszéttagolt,hosszúidőalattfelálló,
anemzetállamokanyagikötelezettségvállalásáttovábbraisigénylőkonstrukciólett.

1. ábra
A Bankunió létrehozásának építőkövei

Egységes
Szabálykönyv
(EU 28)

Forrás: BBVA (2013)

2013 2013–2014 2016–2022

Egységes
Felügyelet
(EZ)

Egységes
Szanálás
(EZ)

Egységes
Betétbiztosítás
(EZ)

Forrás: BBVA (2013).
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Arendszeregyeselemeinélakiindulóelképzelésekésavégeredményösszevetésétazalábbitábláktartalmazzák.

1. táblázat
1. Pillér: Egységes szabálykönyv

Tervek Megvalósulás

EU-szintenegységes
prudenciálisszabályok

•2014.január1-jétőlhatályosaCapitalRequirementsRegulation(CRR),amiarendeletiformábóladódóan
közvetlenülhatályosazEUösszestagországában.ACRRahitelintézetekésbefektetésivállalkozásokprudens
működésénekalapjaithatározzamegazEU-banmindenkireegységestartalommal.Mindazonáltalszámos
kérdésbencsakáltalánoselveketfogalmazmeg,akonkrétviselkedésiszabályok,működésikritériumok
meghatározásátazEurópaiBankhatóság(EBA)technikaisztenderdjeirehagyja,aminekakidolgozásamég
legalább3évetveszmajdigénybe.

•ACapitalRequirementsDirectiveirányelviformábantartalmazzaabankokésbefektetésivállalkozások
felügyeletérevonatkozószabályokat,valamintamakroprudenciáliscélúszabályokegyrészét.Mivelazirányelv
nemzetiimplementációvalhatályosult,ezértagyakorlatban28nemzetijogszabályhatározzamegafelügyeleti
munkalényegesparamétereit.UgyanígyaszámvitelinyilvántartásrendjeisEU-irányelveknemzeti
implementációiáltalmeghatározott,vagyis28különbözőrendszerbőlállössze.

2. táblázat
2. Pillér: Egységes felügyelés

Tervek Megvalósulás

Egyközpontifelügyeletihatóság
felügyeljeazeurozónabankjait

•ABankuniófelügyeletiszerveazEKBlesz(SingleSupervisoryMechanism–SSM),azonbanfelügyeleti
tevékenységétnemönállóan,hanemahelyifelügyeletekkelegyüttműködvelátjael,ígynagyhangsúly
helyeződikazinformációmegosztásiéskoordinációscsatornákra.Bára120legnagyobbbankotazEKBelvben
közvetlenülfelügyeli,azon-sitevizsgálatokezenbankokesetébenisahelyifelügyeletekbevonásával
történnek.MivelelvbenazEKBa6000eurozónásbankbármelyikétbevonhatjaaközvetlenfelügyeletealá
jelentősebbproblémákesetén,ezértazEKB-bankülönigazgatóságjöttlétreezen6000bank„indirekt”
felügyeletére,mintegymegkettőzveezenbankokfelügyeletikapacitását.

•Azegységesbelsőpiackereteinekfenntarthatóságamiattanemeurozónásországokszorosegyüttműködésre
léphetnekazSSM-mel.MivelazonbanezenországokbankjairaazEKBdöntéseinemhatályosakközvetlenül,
ezértformálisanmindendöntésttovábbraisahelyifelügyeletnekkellmeghoznia,amiidőveszteségetjelent
azeurozónásbankokhozképest,ráadásulfelvetikafelelősségkérdésétis,hiszenazérintettbankokegyetnem
értésükeseténazMNBdöntésétfogjákabíróságelévinni.

•Afelügyeletidöntésekmeghozatalakétlépcsős,azösszestag–beleértveaszorosanegyüttműködő
tagországokfelügyeleteinekképviselőitis–részvételévelműködőFelügyeletiTanácselőkészítiadöntéseket,
mígacsakeurozónajegybankivezetőkettömörítőKormányzótanács10naponbelülvagyelfogadja,vagy
elutasítjaazokat,módosításlehetőségenincs.

3. táblázat
3. Pillér: Egységes válságkezelés

Tervek Megvalósulás

AzSSM-benrésztvevőtagorszá-
gokbankjainakválságaesetén
egyközpontiszanálásihatóság
intézkedik.Aszanálásfinanszíro-
zásalapvetőenabankszektorra
támaszkodvavalósulmeg,azon-
banarendszermögöttottáll
egyEU-szintűhitelesfiskális
támasz,feltehetőenazESM,
amikölcsöntnyújthataszanálá-
sialapnak.Miveleztabanki
befizetésekbőltörlesztik,
arendszerígyközéptávon
fiskálisansemleges.

•AzeredetitervekszerintaszanálásihatóságaSzanálásiBizottság(SRB)lettvolna,amisajátszervezettelés
résztvevőtagállamokszanálásihatóságivezetőibőlállóvezetésselműködikmajd.Jogi,illetvepolitikaiokokból
azonbanavégsődöntésekazEurópaiBizottságnálvannak,aminekadöntéseibeazonbanazECoFINTanácsis
beleszólhat.

•Aszanálásfinanszírozásáraanemzetiszanálásialapokból8évalattösszeolvadóSzanálásialapszolgálmajd 
(8évután55milliárdeurónyiforrással),azonbanazalapmögöttállófiskálistámaszramégnemszületett
megoldás.

•Anemzetiszanálásialapokmegfelelőszintűfeltöltéséig,illetveabankrendszertőlutólagosanbeszedett
hozzájárulásokbeérkezéséigatagállamokkényteleneklesznek–anembiztosítottbetétesekés
tőketulajdonosokután–tevőlegesenishozzájárulniabankmentésekhezadófizetőipénzből.
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4. táblázat
4. Pillér: Közös betétbiztosítás

Tervek Megvalósulás

Apénzügyirendszerbevetett
bizalomfenntartásaérdekében
szükségesegyközösbetétbizto-
sításirendszerkialakítása.
Alternatívmegoldáskéntegy
nemzetállamiszintűbetétbizto-
sításirendszerekbőlállószövet-
ségesihálóiselképzelhetőegy-
másnaknyújtotthitelekkel,
keresztgaranciákkal.

•AbetétbiztosításiIrányelvrőlpolitikaimegállapodásszületett2013decemberében.Ennekértelmébennemzeti
szintűbetétbiztosításirendszereklesznek,aholmarada2011-tőlalkalmazandó100ezerEURmértékű
biztosításiértékhatár(személyenkéntésbankonként),anemzetibetétbiztosításialapcélszintjétabiztosított
betétek0,5-0,8%-ábanállapítjákmeg,azalapotabankoktöltikfel,ahozzájáruláskockázatalapú,azalap30
százalékafizetésikötelezettségformájábanisrendelkezésreállhatésajelenlegi20munkanaposkártalanítási
határidőtfokozatosan7-rekellcsökkenteni2024-ig.

•Közösségiesítésnincs.

3.1. Makroprudenciális felügyelés

Amakroprudenciálispolitikavitele,vagyisapénzügyirendszerkockázatainakkoraifelismeréseéslehetőségszerintivissza-
szorításasajátságoskereteketkapottaBankuniónbelül.ACRR/CRD-szabályrendszerkialakításasoránhosszúidőteltel,míg
akezdeti,pusztánazanticiklikustőkepufferenkeresztüldefiniáltmakroprudenciáliskeretrendszertőleljutottunkegytöbbféle
tőkepufferenésarugalmasságilehetőségekszélestárházánnyugvómakroprudenciáliscélúbeavatkozásieszközrendszerhez,
melymégígyisdeklaráltanhiányos3,ésmelyetazEurópaiBizottságaközeljövőbenfelülisvizsgál4.Anemzetimakroprudenciális
hatóságokezenlátványoshatáskörbővüléseannakköszönhető,hogyajogszabályalkotókisfelismerték,hogyanemzetipénz-
ügyirendszereksajátosságai,azeltérőtermékstruktúra,fogyasztótudatosság,fejlettségésmakrogazdaságiháttérstb.miatt
apotenciálisrendszerkockázatokissokféléklehetnek,amikaténylegesenegységesbelsőpiaceléréséignemzetiszintenrendre
eltérőkezelésimódotigényelhetnek.

EnneknémilegellentmondvaaBankunióbanamakroprudenciálisdöntéshozatalisközpontosításrakerül,mégpedigazzalafél-
megoldással,hogyanemzetihatóságokdöntéseit–beleértveabenemavatkozásdöntésétis–azEKBszigorításiszándékkal
bármikorfelülírhatja,ráadásulmindeztamikroprudenciálisfelügyeletivezetőkbőlállóFelügyeletiTanácsállásfoglalásaalapján5.

3Hiányoznakbelőlepl.aPTI-ésLTV-szabályok,dearendszerszintűlikviditásikockázatokkezeléséresincsegyelőredeikálteszköz.
4CRR513.cikkelyalapján.
5AFelügyeletiTanácsáltalelőkészítettdöntéseketacsakeurozónás tagokbólállóKormányzótanácshagyja jóváváltoztatási lehetőségnélkül. 
(Adöntéshozatalmeneténekrészletesleírásátlásda2.keretesírásban.)

Az egységes európai prudenciális szabályozásban (CRR/CRD) meghatározásra került egy szűk eszközcsoport, amelyekre vonatkozóan

a nemzetimakroprudenciális hatóságok (designated authorities) – amikroprudenciálisminimumokmeghaladásával, rendszerkockázati

megfontolásból–szigorúbbkövetelményekettámaszthatnak.Ezeneszközöka(i)szavatolótőkeszintje,(ii)nagykockázatiszabályok,(iii)

nyilvánosságrahozataliszabályok,(IV)tőkefenntartásipufferszintje,(V)likviditásiszabályok(LCR,NSFR),(VI)tőkeáttételiszabályok,(VII)

lakóéskereskedelmiingatlan-hitelekkockázatisúlyai,(VIII)pénzügyiszektoronbelülihitelkockázatisúlyok.IdetartoznakmégaBázelIII-as

sztenderdekbennemzetiszintrelétrehozott(ix)anticiklikustőkepuffer,valaminta3%-osértékigszinténnemzetiszintenkalibrálható(x)

rendszerkockázatitőkepufferis.

Az SSM-hez csatlakozó tagországok nemzetimakroprudenciális hatóságainak bármely, a fenti eszközt érintő döntésétmegelőzően 10

munkanappaltájékoztatniakellazEKB-tatervezettlépésről.AzEKB-nakegyetnemértéseeseténindoklássalellátottírásosválasszalkell

előállnia5munkanaponbelül.Atagországihatóságnakezenírásosvéleménymegfontolásávalkellavégsődöntésétmeghoznia.

1. Keretes írás
Az SSM kompetenciái makroprudenciális kérdésekben
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AmakroprudenciálispolitikavitelérőlszólóstratégiaielképzeléseirőlazEKBegyelőresemmitnemkommunikált.Avégeredmény
ahatáskörökbőlkiindulvajobbesetbenegysokredundanciátólterhelt,duplikáltstruktúralehet,aholafődöntésikompeten-
ciamegmaradlokálisszinten.Rosszabbesetbenviszontafelelősségiviszonyokkeveredésébőlkövetkezőenegyátláthatatlan
struktúrajöhetlétre,aholegyrésztazegymásramutogatás,másrésztaközpontosítottkockázat-elemzésérzéketlenségemiatt
nagyaveszélyeabenemavatkozás(„inaction-bias”)kockázatának.

AzEKB-nakugyanakkorlehetőségevanafentmegjelölteszközöktekintetébenahazaiszabályozásnálszigorúbbszabályokatéletbeléptet-

ni.EbbenazesetbenazEKB-nakisértesíteniekellanemzetihatóságotatervezettlépésről10munkanappalannakhatálybalépésétmeg-

előzően.Atagállamihatóságindoklássalellátottírásosvéleményébenadhathangotegyetnemértésének.AzEKB-nakavégsődöntését

ezenindokokfigyelembevételévelkellmeghoznia.

Megjegyezzük,hogya fentemlített tíz eszközön felül anemzeti jogban létrehozottmakroprudenciális eszközökműködtetése (pl. LTV-

szabályozás,hitel/betétlimitálásastb.)anemzetihatóságoknálmarad,azokhozazEKB-naknemleszhozzáférése.

AzEKBmakroprudenciáliskérdésekbenkompetensdöntés-előkészítő fórumaaFelügyeletiTanács,míga formálisdöntés–változtatási

lehetőségnélkül–aKormányzótanácsnálvan.AFelügyeletiTanács,illetveaKormányzótanácsdöntéshozatalánakmenetét,illetveaszo-

rosanegyüttműködőországokspeciáliseljárásrendjéta2.Keretesírásismerteti.
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4. Magyar érdekek a Bankunió 
tükrében

Ahazaibankpiacmeglehetősensokrétű,aholtulajdonosiháttér,ügyfélköréstevékenységialaponisegymástátfedőcsoportok
versengenekegymással.Ameghatározóegységeketahazaiirányításúlakosságibank,azoTP,akülföldi,alapvetőenaBankunió
hatályaalátartozótulajdonosiháttérrel,erősvállalatiéslakosságipiacijelenléttelbírónagy-ésközépbankok,avegyesaktivi-
tásúkisbankok,valamintatakarékszövetkezetiintegrációjelentik.Ahazaipénzügyistabilitási,valamintazügyfélérdekeketaz
szolgálja,haezekaszereplőkversenysemlegeskörnyezetben,egységesfelügyeletiszempontokszerint,amakroprudenciálisés
monetárispolitikaicélokatisszemelőtttartvavégziktevékenységüket.APSzÁFMNB-beintegrálásávalezahelyzetátmenetileg
megvalósult,ámaBankuniólétrejöttejelenőshatássallehetahazaibankpiaci,illetvetágabbanapénzügyiközvetítésműködési
környezetére,azegységeshatóságiszemléletmegvalósulására.

AkülfölditulajdonosiháttérrelrendelkezőnagybankokbankcsoportjukonkeresztülazEKBcsoportszintűfelügyeletealáesnek
majd,mígegyediszintűfelügyeletükettovábbraisazMNBlátjamajdel.Ebbenacsatlakozástúlsokváltozástnemhozna,hiszen
EU-szintenkisméretűbankokrévénezekegyedifelügyelteaszorosegyüttműködéseseténis–döntően–helybenmaradna6.
Ahazaicsatlakozásidöntéskoraztkelltehátmérlegelni,hogyfelügyeletiszempontbólazoTP-csoportfelügyeleteátkerüljön-eaz
EKB-hoz,illetvehogyegyesetlegesszanálásihelyzetbekövetkeztekoridő-ésköltséghatékonyságbanjobbanjárunk-eazeurópai
szanálásimechanizmushozvalócsatlakozással,vagysem.

4.1. Mikroprudenciális felügyeleTi szeMponTok

Mintfentebbmárbemutattuk,amikroprudenciálisfelügyelésalapjátazegységeseurópaiszabálykönyv(CRR/CRD)adja,ami
azún.BázelIII-asszabályokátvételéntúlafelügyelőésabankviszonyátisjelentősenátrendezi.Afelügyelőtőlaktívabb,tuda-
tosabbhozzáállást,amakrogazdasági,pénzügyistabilitásiszempontokhangsúlyosabbképviseletét,azüzletimodellegészének
megértését,adottesetbenmegkérdőjelezésétvárjael.Egyikoldalróltehátegyegységesedés,másikoldalrólviszontintézmény-
központúság,mérettel,tevékenységgel,komplexitássalarányoselvárásrendszerjelenikmeg.

Pénzügyistabilitásiszempontbólelsősorbanazakérdés,hogyerősíti-eahazairendszerstabilitását,haazoTPBankésnéhány7 
külfölditulajdonosúnagybankközvetlenfelügyeletétazEKBlátjael,mígatöbbibankfelügyeletéhezszempontokathatároz
meg?Mivelaténylegesfelügyeletimunkátvalószínűlegugyanazokahazaifelügyeletiszakembereklátjákmajdel,ezértakérdés
úgyisfeltehető,hogytud-eazEgységesFelügyeletiMechanizmus(SSM)javítaniahazaifelügyeletimunkahatékonyságánés
hatásosságán?

Apiaciszereplők,befektetők,hitelminősítőkszempontjábólazSSMlegnagyobbhozzáadottértékeaz EKB reputációja,konk-
rétanpedigegyúj,egységes módszertan,valamintabelső kontrollok sora,amibiztosítjaafelügyeletibeavatkozásokkülső
befolyástólvalómentességét.

Ahazaicsatlakozásidöntéstmérlegelveaztmegállapíthatjuk,hogyáltalánosságbanazMNB szakmai reputációja elmarad az 
EKB-étól,azonbanittaztisérdemeskihangsúlyozni,hogyazEKBmonetárispolitikáértfelelősszervezeteésafelügyeletiszerve-

6Egzaktmódonegyelőrenemhatározhatómeg,hogypontosanmelyiknagybankokközvetlenfelügyeletekerülneazEKB-hoza„háromlegnagyobb
bankelve”alapján.JogiszempontbólazEKBbankcsoportokatfelügyel,ígyazoTP-tkövetőkétlegnagyobbhazaibankahazaibejegyzésűFHBés
Takarékbanklehet.AfelügyeletekkelvalókommunikációjábanazonbanazEKButaltarra,hogyajelentősleánybankokatönállóanisfelügyelné,
ami2014Q2adatokalapjánaK&HBankésazErsteBankközvetlenfelügyeletétindokolhatja.

7Lásdazelőzőlábjegyzetbenleírtakat.
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zetközöttnagyonerőstűzfalakhúzódnakmajd,amielvbenkizárjaazegymásrahatásbármilyenformájátis.VagyisazSSM-nek
sajáthitelességetkellépítenie,amelynekjelenlegilegfontosabblépéseazEszközminőség-vizsgálat(AQR)ésaStresszteszt.Mivel
ezekvégeredménye2014.októbervégérevárható,ezértaddignemfogkiderülni,hogyazEKB-átvilágításonténylegelbukik-eaz
összesvagylegalábbnéhánygyengebank,illetveleírásrakerül-eelegendőnemteljesítőportfólióelemahhoz,hogyafelfokozott
elvárásokbeteljesüljenek.Mivelamásikoldalrólsokországbancsak2015elejéreleszmegaszanálásjogiháttere,azintézmény-
rendszerpedigcsakjóvaleztkövetően,azállamitőkeemeléseklehetőségétpedigaversenyjogiszabályokésatörékenyfiskális
helyzetkorlátozzák,aszűrőnfennmaradógyenge,apiacrólelegendőforrástbevonninemképesbankokesetébenfelmerülhet
a„csábítás”,hogymégiscsakengedazEKBanyomásnakésalacsonyabbtőkeszükségletetállapítmeg.

AzMNBfelügyeletihitelességénektehátugyaneztapróbátkellkiállnia.Ehhezegyrésztmegkezdődöttalegnagyobbmagyar
bankcsoportravonatkozó–azEKB-módszertanonalapuló–Eszközminőség-vizsgálat(AQR),amihez–azEKB-hozhasonlóan-
külsőtanácsadóisbevonásrakerült.EzentúlmenőenazMNBisaktívanrésztveszazEUStressztesztben.Másrésztakülföldi
tulajdonosú,MagyarországonműködőleánybankokravonatkozóátvilágításiinformációkatismegkapjaazMNB,ígyfelügyeletként
megtudjatenniazesetlegesenszükségesséválóintézkedéseket.MivelpedigMagyarországon2014júliusábanmegszületett
atőketulajdonosokveszteségrendezésbevalóbevonásánaktörvényiháttere8,illetveévvégérefelállaszanálásimechanizmus,
ígyhitelesendemonstrálható,hogyazMNB-nek,mintfelügyeletneknemkellkompromisszumokatkötnieaportfólióminőség
megítélésében,hiszen rendelkezéséreállnakazoka válságkezelőeszközök, amikaz alultőkésítettbankokat vagy kivezetik 
apiacról,vagyújraéletképesséteszik.

A2014–15folyamánszámosEBAtechnikaisztenderdlépéletbe,amelyekazegységeseurópaimódszertanalkalmazásátsegítik
elő,deemellettislehetőségeleszazMNB-nekazekB felügyeleti módszertanátátvenni,ésahazaiszereplőkrealkalmazniazt.

Adöntőkérdéstehát,hogyabelső kontrollok, illetvea döntéshozatal hatékonysága tekintetébenhogyműködikmajdaz
EKBéshogyanazMNB?AzEKBbankcsoportonkéntszervezimajdtevékenységét,aholahelyszíniéshelyszínenkívülinemzeti
felügyelőket,EKB-alkalmazottakathelyimenedzserekésEKB-vezetőkkoordináljákmajd.Alegtöbboperatívkérdés,ígyazéves
vizsgálatitervtartalmaéselfogadásaazEKBigazgatóságainfogeldőlni.Aleglényegesebbkérdésekdöntéselőkészítőfóruma
azEKBnégydelegáltjábólésahelyifelügyeletivezetőkbőlállóFelügyeletiTanács,aténylegesdöntéstazonban–változtatási
lehetőségnélkül–azeurozónajegybankelnökeibőlállóKormányzótanácshozzamajd.

Magyarország,mintnemeurozónatagországesetébenazonbanadöntéshozatalaKormányzótanácsáltaladottjóváhagyásnál
nemállnameg.MivelaKormányzótanácsdöntéseiközvetlenülnemhatályosakazeurozónánkívülitagállambanbejegyzett

8AzEUversenyjogiszabályai2013augusztusátólelőírják,hogyabajbajutottbankokállamitőkeemelésésérecsakazún.juniortőketulajdonosok
(alapvetőésalárendelttőke-éskölcsöntőke-tulajdonosok)veszteségviselésbevalóbevonásátkövetőenkerülhetsor.AMagyarországon2014
júliusábanelfogadottszanálásijogszabálymindajunior,mindasenior(hitelezői)feltőkésítéstlehetővéteszi,ígyeznemjelenthetakadálytegy
esetlegesegyedibankiválsághelyzetkezelésekor.

AFelügyeletiTanácsazSSMmikro-ésmakroprudenciáliskérdéseinekilletékesszerve.Azelnökbőlalelnökből,azEKB4delegáltjábólés

anemzetifelügyeletihatóságokmagasrangúképviselőjébőlállóFelügyeletiTanácsegyszerűtöbbséggelhozzadöntéseit,szavazategyen-

lőségeseténazelnökszavadönt.AFelügyeletiTanácsdöntéseijogiértelembenakkorválnakkötelezővé,haazokatazEKBKormányzóta-

nácsaisjóváhagyja.ErreajóváhagyásraaKormányzótanácsnakmaximum10munkanapjavan.Változtatásilehetőségenincs,adöntéseket

vagyjóváhagyja,vagyelutasítja.AszorosanegyüttműködőországoknaklehetőségükvanaFelügyeletitanácsielőterjesztésselvalóegyet

nemértéseseténerrőlaKormányzótanácsotértesíteni.HaaKormányzótanácsmégiselfogadjaatervezetet,atagállamnakjogábanáll

azonnalihatállyalkilépniaBankunióból.Ugyanígymegszűnhetaszorosegyüttműködés,haaFelügyeletiTanácstervezetétaKormányzó-

tanácselutasította,deegynemEz-tagállamegyetnemértésérőltájékoztatjaaKormányzótanácsot,ésazezutánsemhajlandóelfogadni

atervezetet.Ebbenazesetbenatagállamkijelentheti,hogyaFelügyeletiTanácsáltalátdolgozottésaKormányzótanácsáltalvégülelfo-

gadott tervezetet nem tartjamagára kötelező érvényűnek, és ennek hatásait gondosanmérlegelve dönthet a szoros együttműködés

megszüntetéséről.

2. Keretes írás
Az SSM döntéshozatali eljárásrendje mikro- és makroprudenciális kérdésekben
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hitelintézetekre,ezértezekadöntésekjogiértelembenpusztánajánlásnakminősülnének.Ahhoz,hogyfelügyeletidöntésekké
váljanakazMNBdöntéshozótestületének,aPénzügyiStabilitásiTanácsnakugyanúgynapirendrekelleneőketvenniésújból
elfogadni,minthaazazMNBsajátdöntésevolna.

AzSSMszervezetejelenlegisalakul,avárhatóműködésérőlpedigcsaknagyontöredékesinformációk9állnakrendelkezésre.Ha
lehet,mégennélisrosszabbahelyzetakonfliktuskezelésvárhatómódszereivelésszempontjaival,valamintaválsághelyzetekre
vonatkozóspeciáliseljárásrendrevonatkozóinformációkhozzáférhetőségével.

EzzelszembenMagyarországonaPSzÁF-MNBintegráció2013őszénlezajlott,azintézményekésabelsőeljárásoktúlnyomórészt
kialakultak,adöntésikompetenciákegyértelműek,amikro-ésmakroprudenciálisintézkedésekdöntéshozatalifóruma–az
NGMbevonásával–megfelelőenműködik.

összességébentehátazMNB-nbelülegyévvelelőbbrejárnakakritikusfunkciókmegalapozásához,működtetéséhezésaszük-
ségesbelsőegyüttműködésimechanizmusokmegteremtéséhezkapcsolódófolyamatok.HapedigazMNBvalósésműködőképes
alternatívátnyújtaközösbankfelügyelettelszemben,akkoraKormányzatabbanakényelmeshelyzetbenvan,hogyabankunióhoz
valóesetlegescsatlakozásrólráérakkordönteni,amikorazmár„bejáratódott”,lehetőségszerinttúlvanegy-kétválságkezelésen
is,ésígyvilágosanlátható,hogyténylegesenműködőképesek-eafentbemutatottközösségimechanizmusok.

4.2. Makroprudenciális poliTikai szeMponTok

AválságtanulságakéntéletrehívottmakroprudenciálispolitikaMagyarországon–csakúgymintazEU-ban–kialakulóbanvan.
A2013.októberbenkiadottújMNB-törvényafelügyeletiintegrációmellettmegteremtetteahazaimakroprudenciálispolitika
intézményrendszerétéseszköztárátis.EzzellényegébenmegelőzteaközösEU-sztenderdeketlefektetőEurópaiRendszerkoc-
kázatitestületiajánlásbanlefektetetthatáridőtésígyalegtöbbEU-tagországot10.

9 http://www.ecb.europa.eu/ssm/orga/html/index.en.html
10Errőlbővebbenlásdhttp://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2014/ESRB_2014.en.pdf?a6589dd2349be909e0007e3817f17b00.

2. ábra:
Konszolidált felügyeleti döntések szoros együttműködés esetén 

ECB
Felügyeleti hatóság

Utasítás

Nemzeti felügyeleti hatóság
szoros együttműködéssel

Leánybank A Leánybank B

Anyabank

Döntés

Forrás: EKBForrás: EKB.

http://www.ecb.europa.eu/ssm/orga/html/index.en.html
http://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/2014/ESRB_2014.en.pdf?a6589dd2349be909e0007e3817f17b00.
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Magyarországonadevizahitelezésenelszenvedettveszteségekélesenemlékeztetnekmindenkitarra,hogymenyire fontos
arendszerszintűkockázatokidőbelifelismeréseésamegfelelőbeavatkozásokmihamarabbimegtétele.ElvbenazEKBszéles
elemzésibázisa,függetlenszakértőiobjektívebben,bármifélebefolyástólmentesentekinthetnekahazaibankrendszerre,ami
mindastrukturális,mindaciklikuskockázatokidőbelifelismerésétsegítheti.Agyakorlatotazonbanmégnemismerjük,nem
tudunkarrólmegbizonyosodni,hogyakisebb,nemeurozónástagországokproblémáiraugyanakkorasúlyhelyeződik-e,mint
ameghatározóbb,jelentősebbbankrendszerűbankuniósországokra.

AkockázatokfelismerésétkövetőbeavatkozásoktekintetébenaBankunióhozcsatlakozóországoknálapénzügyistabilitásife-
lelősségmegoszlikahelyihatóságokésaCRR/CRD-benmegjelenőintézkedésekesetébenazEKBközött.Magyarszempontból
akkorérdemesazSSM-csatlakozástválasztani,haaztgondoljuk,hogyegyrésztszükségünkvanazEKBszigorításilehetőségére,
mintfegyelmezőerőreahhoz,hogyazMNBidőbenmegtegyeaszükségesbeavatkozásilépéseket,illetvehaazavéleményünk,
hogyanemzetimakroprudenciálispolitikákösszehangolásábanazEurópaiRendszerkockázatiTestületen(ESRB)felülszükséges
lehetazSSM-enbelülzajlószorosabbkoordinációra.

Azelsőkérdésreobjektívválasznemadható,ugyanakkoraPST2013októbereótatartóműködésealapjánlevonhatóazakö-
vetkeztetés,hogyaktívmakroprudenciálispolitikátfolytat,ésazMNBmakroprudenciáliseszközrendszerétakimutatottrend-
szerszintűkockázatokalapjánamegfelelőjogieljárásrendfigyelembevételéveltevőlegesenműködteti.MivelazEKBelemzési
bázisáthasználóESRB-naklehetőségevanbármikorajánlástkiadni,haMagyarországonnemkellőenkezeltrendszerkockázatokat
észlel,ígyazMNBszámárakülsőkontrollmindenképpenvan.

Amakroprudenciálispolitikákösszehangolásamagyarszempontbólamiattlényeges,hogyazMNBáltalhozottintézkedéseket
azonországokmakroprudenciálishatóságaiislekövessék,akiknekMagyarországrairányulótevékenységevan.Jogiértelemben
ezazún.reciprocitástehátafióktelepekésaközvetlenhatáronátnyúlótevékenységekeseténreleváns,hiszenaleányválla-
latokmagyarországijoghatóságalattműködnek.Mindaddig,amígMagyarországonafióktelepiaktivitás,illetveközvetlenül
afióktelepekáltalgeneráltrendszerszintűkockázatokmértékelimitált,Magyarországnincsközvetlenülrászorulvaaszoros
koordinációra.MégebbenazesetbenisigénybevehetiazonbanazESRB-t,amelynekahatóköreazegészEU-rakiterjed,nem
csupánaBankunióbanrésztvevőtagállamokra.

Megkellmégemlékeznünkittazokrólahazaiszempontbólrendszerkockázatilagfontosintézményekről,melyekleányvállalati
formábanműködnek.HacsatlakoznánkaBankunióhozésezekazintézmények–ajogimegközelítésalapján–közvetlenülaz
EKBfelügyeletealákerülnénekésatovábbiakbanazanyavállalatraépülőbankcsoportjukjelentenéazEKB-felügyeletalapját,
akkorbizonytalannáválna,hogyazMNBmakroprudenciálishatóságkénthogyantudnaezenintézményekfelétöbbletkövetel-
ményekkelélni,illetvehogyhogyantudnáezekteljesülésétellenőrizni.

4.3. Válságkezelés, MoneTáris poliTikai haTások

Afelügyeletitevékenységegyiklegfőbbcélja,hogyelkerüljeazegyedibankválságokat.Ámhanemvártsokkok,külsőhatások,
vagyrendszerszintűzavarokmiattmégisválságbakerülneegy-egyrendszerszintenfontosbank,akkorakárokenyhítéseés
ahelyzetgyorsmegoldásamiattfontossáválik,hogyafelelőshatóságokaválságothatékonyanéshatásosankezeljék.Aválság
mértékétőlésjellegétőlfüggőenajegybank,afelügyelet,aszanálásihatóságésközpénzekfelhasználásaeseténaKormányzat
zavartalanegyüttműködésekritikussáválik.

Válságkezelésiszempontbólapénzügyistabilitásiérdekaztkívánja,hogyahelyzetfelismeréstkövetőenkellőidőbenmegszüles-
sen, illetve meg is valósuljon a hatásos válságkezelési forgatókönyv,hogyrendelkezésreálljanakahelyzetkezeléséhezszükséges
anyagi források,illetvehogymagaaválságkezelésalehető legkevesebb nem kívánt mellékhatással járjon.Aszakirodalom
alapvetőenkétféleválságotkülönböztetmeg,likviditásiésszolvenciaválságot,melyekváltozóformátölthetnek.

Alikviditásiválságokmegoldásamindenesetbenajegybankokrahárul,amimagyaresetbenazeurobevezetéséigazMNB-re
rókizárólagosfelelősséget.Aközelmúltbelibritpélda,aNorthernRockesete11mutatja,hogyhaafelügyeletésajegybank 
 

11LásdpéldáulBruni,Llewellyn(2009).
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nemműködikszorosanegyütt,éshaafelügyeletnemtájékoztatjamegfelelőenajegybankotakérdésespénzintézetaktuális
helyzetéről,akkorajegybankirendkívülihitelbehajthatatlannáválhat,alikviditásiválságpedigszolvenciaválsággáalakulhat.

ABankunióhozvalóesetlegescsatlakozássaltehát„kiszolgáltatnánk”azMNB-tazEKBáltalvégzettlikviditásifelügyelésnek,és
ennekhibáieseténafelmerülőköltségeketamagyaradófizetőkállnák.Arendszerszintűlikviditásiválságokesetébenszinténaz
ahelyzet,hogyahazaimonetárishatóságnagyonrálenneutalvaazEKB-monitoringminőségére,akoraifigyelmeztetéseire,illetve
akellőengyorséshatékonyfelügyeletibeavatkozásokra.Ezekelmaradása,aválságeszkalálódásaegypontontúlamonetáris
politikabeavatkozásátigényelhetiahazaipénzügyistabilitásfenntartásaérdekében.Azilyenesetibeavatkozásokazonbanaz
árstabilitásmegvalósításaérdekébenvittmonetárispolitikáteltérítenék,akamateszközzelkétpolicycélelérésétkísérelnémeg
egyidejűleg,amiinkonzisztenciát,amonetárispolitikatúlterheltségéteredményezhetné.Azideálisesetamonetárispolitikaés
apénzügyifelügyelésazonosintézményhezvalókerülése.PontosanezvoltazegyikkimondottcéljaaBankuniólétrehozásának
azeurozónaországaira.

Aszolvenciaválságokkezeléséreegészenaközelmúltigcsakazállamisegítségnyújtásszolgált.2015.január1-jétőlazonban
hatálybalépazEUterületénazEUszanálásiirányelve12,melyújeszközökésfinanszírozásiforrásokbevezetésévelminimalizálja
azállamiforrásokigénybevételénekszükségességét.Azirányelvelvárja,hogymindentagországlétrehozzaamagaszanálási
hatóságátésabankrendszerforrásaibólfelállószanálásialapját.

ABankuniótagjairaezahatóságazEgységesSzanálásiMechanizmus(SRM)lesz,aszanálásialappediganemzetiszanálási
alapokbólolvadmajdössze8évalatt.Magyarszempontbólaztkellmérlegelni,hogyaMagyarországonletelepedettbankok
esetébenazSRM,vagyaszanálásihatóságnakkijelöltMNBtud-e hatásosabb és hatékonyabb szanálási beavatkozást tenni, 
illetve hogy a helyi bankokból 10 év alatt összegyűjthető 90 milliárd forint elegendő lehet-e hazai esetek kezelésére, vagy 
mindenképp szükséges a közös EU-alaphoz való hozzáférés. 

Magyarországon2014.július4-énelfogadásrakerültaszanálásitörvény,amiaztjelenti,hogy2014őszérefelállhategyéletké-
pesszanálásiintézményrendszer.MindezazEgységesSzanálásiMechanizmus,azSRMesetében2016-ravárható.Aszanálási
hatóságoknak„békeidőben”átkelltekinteniükarendszerszintenfontosbankokatésbefektetésivállalkozásokat,azintézmé-
nyekkelközösenelkellkészíteniükegypotenciálisszanáláslevezényléséhezforgatókönyvkéntszolgálószanálásitervet,illetveha
valamilyen,azintézménytevékenységébenvagyszervezetifelépítésébenmeglevőakadálytlátnakaszanálásitervbenfoglaltak
kivitelezésében,kikellkényszeríteniükaszükségesváltoztatásokat.EztazMNB-nekegyesetlegescsatlakozáseseténiselkellmajd
végeznie,fontoskülönbséglenneazonban,hogyaBankuniónbelülezenterveketanagybankokesetébenazSRBalkotjameg.

Azigazieltérésegyszanálásieseménybekövetkezésekorvan.Kívülmaradáseseténaszanálásitervreépülőaktualizáltszanálási
forgatókönyvet–adófizetőiforrásokfelnemhasználásaesetén–aPénzügyiStabilitásiTanácsfogadjael,majdazonnalmeg-
kezdődhetazabbanfoglaltakvégrehajtása.ABankuniórészekéntaPSTdöntésétkövetőenatervezettintézkedéstazSRBelé
kellterjeszteni,ésattólfüggően,hogymilyennagyságrendűbankrólvanszó,éshogyaszanálásfinanszírozására–amibenem
érthetőbeleafeltőkésítés–mekkoraösszegetkellfelhasználnia2024-refelállóKözösSzanálásiAlapból(SRF),egysokszereplős
döntésiprocedúraindulmegazSRBügyvezetőTestülete,azSRBPlenárisTestülete,azEurópaiBizottság,ésazEurópaiTanács
részvételével.Mivelegyválsághelyzetbenahatóságibeavatkozásgyorsaságakulcskérdés,ésmivelmégnincsgyakorlatipélda
arra,hogyezasokféletestületamagasokdöntéshozójávalmikorratudkonszenzusrajutni,ezérteztmindenféleképpenkoc-
kázatnaklátjuk.

AzSRMkomplexésidőigényesdöntéshozatalávalszembenavonzerőtazeurópaibankszektoráltalösszeadottés8évalatt
összeolvasztottközösszanálásialapbanösszegyűlő55milliárdeuroadja.Hangsúlyoznikellazonban,hogyaproblémásbank
feltőkésítéséreezaforráscsakkorlátozottanhasználható,arraatulajdonosok,ahitelezők,ahelyibetétbiztosításialap,illetve
államosításformájábanahelyiadófizetőkpénze13szolgál.Azinnenfelhasználtösszegetráadásulabankszektorrakivetettkü-
lönadókbólafelhasználástkövetőenközéptávonvisszakellpótolni.

12BankRecoveryandResulutionDirective,BRRD,http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
13A2014soránlezajlóAQRvizsgálatokáltalesetlegesenfelszínrehozotttőkehiányegyszerialkalommalun.elővigyázatosságifeltőkésítésformá-
jábanszinténfedezhetőállamiforrásokból.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0059&from=EN
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Apusztánmagyaralapravalóhagyatkozásezzelszembenegyértelműenversenyhátránytjelent.Ezaversenyhátrányazonban
lényegesencsökkenthetőatulajdonosoktólelvárttőkepufferekkel14,aveszteségrendezésbebevonhatóhitelezőiforrások15 
megfelelőmennyiségénekfenntartásával,aleánybankokeseténjólelőkészítettcsoportonbelülifinanszírozásiésveszteség-
viselésitervekkel,kockázatérzékenyéshatékonyfelügyelettel, illetveafelügyeletieszköztárbanaBRRDimplementálásával
megjelenőún.koraibeavatkozásieszközökhatékonyéshatásosalkalmazásával.Ezektehátrészbenhazaijogalkotói,részben
azMNBkompetenciájábaesőkérdések.

Előfordulhatazonbanolyaneset,amikorafentiforrásoksemelegendőekegybankhelyzeténekmegfelelőrendezéséhez.Ekkor
nemmaradmáshátra,mintapénzügyistabilitásfenntartásaérdekébenállamipénzeketisigénybekellvenni.Ezazún.fiskális 
támaszvagybackstop,amibárritkánhasználatos,meglétekövetelményamagastőkeáttétellelműködőbankrendszerekbe
vetettbefektetőbizalomfenntartásához16.MivelaBankuniólétrehozásánakalapgondolatapontosananemzetiszuverének
ésabankokközöttifinanszírozásikapcsolatmegszüntetésevolt,ezértezakérdésarendszerkialakításakorkülönösenérzé-
kenynekbizonyult.olyannyira,hogynéhányhónappalarendszerteljesindulásaelőttezakérdésmégnapirendensincs,arról
hivatalosancsakazSRMfelállásátkövetően,2016körülindulnakmajdegyeztetések.Ideálisesetbenazeurozónaországaira
ennekforrásalehetazEurópaiStabilitásiMechanizmus(ESM)általgondozottpénzügyialap,amiazegyeskormányokpénzügyi
nehézségeinekátmenetipótlásáraszolgál.Mivelazonbanehhezeurozónánkívülitagországoknemcsatlakoztak,ígyőknemis
férhetnekhozzáazittfelhalmozottpénzekhezsemállam-,sembankcsődesetén.Ígycsakakésőbbiekbenindulótárgyalások
sorándőlhetel,hogytud-eazEUolyanfiskálistámasztlétrehozni,amiazeurozónaésanemeurozónábólszármazóun.szoros
együttműködéstlétesítőtagországokszámáraegyenlőfeltételrendszertkínál.VoltaképpentehátezleszaBankunióutolsó,de
azegészfelépítménytalapjaibanmeghatározóépítőköve.

14Arendszerszintenjelentősbankokrakivethetőún.o-SII-puffer.
15MREL-ErreaBRRDadfeltéteketésjogosultságot.
16LásdpéldáulSchoenmaker,D.(2014).
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5. csatlakozzon-e Magyarország  
most a Bankunióhoz?

AzSSM2014.novemberitervezettindulásáhozképest–azEKBáltalkommunikáltakalapján–aszorosegyüttműködésrelépő
tagállamoknak–hakezdettőlrészeikívánnaklenniaBankuniónak–legkésőbb2014júniusában,5hónappalazinduláselőtt
voltmódjuknyilatkoznicsatlakozásiszándékukról.Az5hónapalattrészletesátvilágítástkellvégezniacsatlakozóországbank-
rendszerében,biztosítanikellazEKBáltalafelügyeléshezigényeltadatokelérhetőségét,illetveanemzetiszabályozásbanát
kellvezetniazEKB-velvalóegyüttműködésikötelezettséget.Mindemellett2014.április15-énazEurópaiParlamentelfogadta
aszanálásiirányelvetésazEgységesSzanálásiRendszert(SRM)meghatározórendeletet,ígyformálisanmindendöntéshozatali
aktuslezárultaBankuniójelenszakaszához,ígyacsatlakozásidöntéshez–afiskálistámasztleszámítva–elvbenmindenszük-
ségesinformációrendelkezésreáll.

Formálisan2014júniusátkövetőenazalábbidátumokhozköthetőmégaszorosegyüttműködésrőlszólóálláspontfelülvizsgálata:

5. táblázat
A Bankunióhoz való magyar csatlakozás lehetséges időpontjai

Esemény Csatlakozási szándék bejelentésének időpontja

AQRésSTeredményeknyilvánosságrakerülése,SSMelsőhitelességipróbája 2014.november1.

SRM-SRFténylegesfelállásának2016.januárikezdőpontjátmegelőző5hónap 2015.július31.

Végsőfiskálisbackstopokkialakításátkövetően 2016-banindulótárgyalásoklezárása

SRF„tűzerejének”jelentősmegnövekedése

Belépésihullám–kívülmaradókkörénekjelentősszűkülése

Eurobevezetése

Mintakorábbiakbanbemutattuk,aBankunióintézményifelépítése,működéseszámosdimenzióbanjelentőseneltérazoktól
acéloktól,amikalétrehozásátindokolták.Ezekközüllegfontosabbkéntazalábbiakemelhetőekki.

1.Mégazeurozónárasemjöttlétreegyténylegesenközpontosítottfelügyeletihatóság,afelügyeletifelelősséganemzetifel-
ügyeletekésazEKBközöttoszlikmeg,viszonylagátláthatatlanmódon.

2.Afelügyeleti,illetvemakroprudenciálisdöntéshozatalbananemeurozónatagországokcsakkorlátozottanvehetnekrészt.
(DöntéstaKormányzótanácshozza.)

3.Lassú,körülményes,bürokratikusválságkezelésimechanizmusjöttlétre,melynekgyakorlatialkalmazhatóságaamegkívánt
roppantszűkidőkeretbenmegkérdőjelezhető.

4.Nincsvalódi,európaiszintűfiskálistámaszarendszermögött,ígytagállamoknaktovábbraisanyagiforrásokkalkelltámo-
gatniukabankokválságkezelését.Nemjöttlétreatagállamfiskálisteljesítőképességeésaterületénletelepedettbankok
működésénekfüggetlenítése.

5.Nemvilágos,hogyanemzetifelügyeletifelelősségésatagországokrahárulóválságviselésiterhekarányosaklesznek-e.

6.Abetétbiztosítás„közösségiesítése”iselmaradt,amiújabbtagállamiköltségviseléstvonhatmagautánegyesetlegesválság-
helyzetben.
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5.1. TagállaMi állásponTok

Azeuróteddignembevezető9EU-tagországközülNagy-Britanniaabankunióstárgyalásokkezdetétőljelezte,hogyabank-
rendszerénekanemzetgazdaságonbelülbetöltöttnagysúlya,ésazebbőlfakadópotenciáliskockázatokmiattafelügyeleti
jogköröketésfelelősségetmindenképpenmegtartjanemzetihatáskörben.Azidőelőrehaladtávalhasonlóálláspontotfoglaltel
Svédországis,különösenaztkövetően,hogykiderült,afelügyeletidöntéshozatalbanazeurozónaésnemeurozónatagországok
nemszerepelnekmajdazonossúllyal.Dániaóvatos,decsatlakozáspártinyilatkozatokattesz17.

Aközép-kelet-európaiországokközülegyértelműencsatlakozáspártiRománia,illetvea2014.júniusibankpánikotkövetően
csatlakozásiszándékátdeklaráltaBulgáriais,mígafenntartásaithangoztatjaLengyelországésMagyarország.Atöbbitagország
akétszélsőálláspontközötthelyezkedikel,alapvetőenpozitívhozzáállással.

Ahazaicsatlakozásidöntéstatöbbitagállamdöntésekétcsatornánkeresztülbefolyásolja.Aközép-kelet-európairégióországai
közöttazesetlegescsatlakozásnakfőkéntabefektetőimegítélésszempontjábólvanjelentősége.MivelacsatlakozásazEKB
nemzetifelügyeletekföléemelkedőszakmaireputációjamiattvárhatóanpozitívpiacireakciókatváltki,ezérthaatöbbség
belép,akkorakimaradókszámáraezegyértelműversenyhátrányt,atagországbanműködőbankokszámárapedignehezedő
finanszírozásihelyzetetjelent.

17AdánparlamentmegbíztaaBruegel intézetet,hogykészítsenelemzéstacsatlakozásidöntéselőkészítéséhez.Azelemzés–számosmagyar
bankrendszerijellemzőtisfelhasználva–acsatlakozásmelletttöbbévettudfelhozni,mintellene:Darvas–Wolff(2013).

3. ábra
az eu-tagállamok Bankunióhoz való viszonya
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Európaiviszonylatbana19eurozónabeliországgal,illetveazEKB-valszembenatöbbi9országérdekérvényesítőképessége
apénzügyiszabályozási,illetvefelügyeletikérdésekbenelevekorlátozott.Haehhezképestakívülmaradókoldalánalétszám
jelentősenmegfogyatkozik,aztovábbisúlyvesztést,elszigetelődésteredményezhet,melyakívülmaradásmellettszólóérvek
újragondolásátindokolhatja.BárNagy-Britannia,illetveSvédországkívülmaradásaegyidőreborítékolható,azőketnemérintő,
speciális,hostországstátuszhozkapcsolódószempontjainkérvényesítéséneklehetőségearégiótöbbiországánakesetleges
csatlakozásávaljelentősengyengülne.

5.2. A MAgyAr áLLáSPoNtot BEFoLyáSoLó téNyEzőK

5.2.1. Milyen előnyökkel járhat az azonnali csatlakozás?

Acsatlakozásmellettiérvekközöttaz55milliárdeurósválságkezelésialaphozvalóhozzáférésalegerősebbésalegkézzelfog-
hatóbb.Bárazemögészükségesfiskálistámaszrólmégnincsdöntés,közvetettmódonazeurozónárabiztosanigénybevehető
ESM-forrásokazanyabankokonkeresztültovábbistabilizálóerőtjelenthetnek.

EgyazonnalicsatlakozássalMagyarországkinyilváníthatjabizalmátazújeurópaifelügyeletimechanizmus,illetveazEKBfelé.
AzEKBszéleselemzésibázisa,függetlenszakértőiobjektívebben,bármifélebefolyástólmentesentekinthetnekahazaibankrend-
szerre,amimindastrukturális,mindaciklikuskockázatokidőbelifelismerésétsegítheti.Eztmindazelemzőkmindabefektetők
komolyértéknektekintik.ABankuniótövezőpozitívbefektetőihangulatkihathatahazaibankokkülsőforrásellátottságára,az
EKBáltalvittfelügyeletmagasreputációjamiattcsökkenhetnekafinanszírozásiköltségek,illetveahitelminősítőkvalószínűleg
alacsonyabbvalószínűségetrendelnekmajdazállamibankmentéseknek,amiazországhitelminősítésénisjavíthat.

Akoraicsatlakozássalvanalegnagyobbesélyarra,hogymagyarszakértőkésesetlegvezetőkisnagyobbszámbanalkalmazást
nyerjenekazSSM-ben,ezáltaltágabbértelembenisképviseljékottamagyarszempontokatésahazaibankrendszerfelügyeletéhez
szükségesspeciálisismereteket.Magyarországközelebbkerülhetazeurópaiintegrációfőáramához,azegységes,újalapokon
nyugvófelügyeletiésválságkezelésimódszerekalkalmazásához.AFelügyeletiTanácsbannyertszavazatijogávalpedigrészese
lehetafelügyeletidöntéseknek,valamintközvetlen,„anyabankiszintű”befolyásalehetamagyarországibankokatmagukba
foglalófelügyeletikollégiumokdöntéseireis.

5.2.2. Mik a kockázatok?

Azazonnalcsatlakozáskockázataielsősorbanamégnemvéglegesszervezet,anemteszteltmechanizmusok,ezenbelülkülö-
nösenabankcsoportokszintjénlegalábbéventemeghozandódöntések(tőke,likviditás,stb.)előkészítésénekátláthatatlansága,
illetveaválsághelyzetekkezelésénekbizonytalanságamiattjelentkeznek.Egyelőremégnemláthatóelőre,hogyamélyrehatónak
szánteszközátvilágításésamindenkorábbinálszigorúbbstressztesztmilyeneredménnyelzárul.Hatöbbjelentősbank,esetleg
aMagyarországonisjelenlevőbankokszorulnakmajd–egyidejűleg–tőkeemelésre,azjelentőspiacibizonytalanságotered-
ményezhet.Egyilyen,tipikusansokszoreltúlzottbefektetőimagatartással,hirtelenmegugrókockázatiaverzióvaljellemezhető
helyzetbenkülönösenfontos,hogyahazairendszeregészétlefedőmonitoringmechanizmusokjólműködjenek,illetvehogy
aszükségesösszehangoltfelügyeletiésjegybankiintézkedésekidőbenmegszülessenek.

Mivelaválságkezelésközösségiforrásaisemállnakmégrendelkezésre,ezértextrémesetbenelőfordulhat,hogyegybankvál-
ságköltségeitugyanúgyahazaiadófizetőkállják,deadöntésazindokoltnálcsaksokkalkésőbbszületikmeg,mertegyrészt
aproblémaészleléseiscsúszik,másrésztpedigaszanálásidöntésnekismegkelljárniaahazaintúlazeurópaifórumokatis.

5.2.3. Szükséges-e azonnal csatlakozni?

Magyarországon2013októberébensikeresenlezajlottafelügyeletjegybankbaolvasztása;létrejöttazújszervezetistruktúra,
mostanrajórésztkialakultakaszervezetenbelüliegyüttműködésimechanizmusok,betöltésrekerültekapozíciókésazIT-rendszer
ismegfelelőenműködik.2014.július4-énelfogadásrakerültahazaiszanálásiszabályozásis,ígyévvégérefelállhatazezttámogató
szervezetésabankiforrásokatösszegyűjtőszanálásialapis.összességébentehátmindafelügyelésmindaválságkezelésterén
Magyarországnagyjából1évelőnybenvanaBankunióhozképest.Mindaddig,amígezenhazaiintézményekhitelesentudnak
működni,addigdemonstrálható,hogyMagyarországsajáthatárainbelülképesleképezniaBankunióintézményrendszerét,
miközbenafelügyelésésaszanálásmódszertanátugyanazokaközöseurópaiszabályokhatározzákmeg,mintamiketazSSM
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ésazSRMhasznál.ÍgyaKormánynaklehetőségevankivárni,hogyazeurópaiintézményekésmechanizmusokkialakuljanak,
működőképességükagyakorlatbaniskipróbálásrakerüljön.Emellettpedigfolyamatosanértékelnikell,hogyakorábbanbemu-
tatottelőnyök,illetvehátrányokmilyenmértékbenérvényesülnekaBankuniómindennapiműködésében,illetvekonzultálnikell
amárcsatlakozottországokkalannakérdekében,hogylássuk,hogynemeurozónatagkéntvan-eténylegeshozzáadottértéke
azEKBalattműködőfelügyeletnek.
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6. Milyen szempontok, események 
eredményezhetnek új álláspontot?

Magyarországazeurópaiunióscsatlakozásiszerződésébenvállalta,hogyamaastrichtikritériumokteljesítésétkövetőenbeve-
zetimajdazeurót.EzalépésautomatikusanaBankunióhozvalócsatlakozástisjelentmajd,hiszenabankunióalapvetőcélja
amonetáriséspénzügyiunióerősítése.Aközösfelügyeléselindulása,2014végeésazeurobevezetéseközötttehátelvben
Magyarországbármikorkérhetimajdfelvételét.Elemzésünkbenbemutattuk,hogyegyelőreMagyarországszámáraakivárás
stratégiájatűnikelőnyösnek.Azeurobevezetéséigazonbanbizonyosesemények,akülsőkörülményekjelentősmegváltozása
újragondolásrakésztethetimajdahazaidöntéshozókat.Ezekközüljelentudásunkszerintakövetkezőklehetnekalegfontosabbak.

1.Erőviszonyok módosulása – belépési hullám:haamosttartózkodó4tagországközültöbbisabelépéstválasztjamajd,akkor
apiacinyomáserősödhetMagyarországonisacsatlakozásirányába.Ebbőlaszempontbólalengyelmagatartáskülönösen
nagysúllyalesiklatba.

2.Valódi közösségi backstop létrehozása: haazSRMelindulásávalmegindulnakatárgyalásokaközösségifiskálistámaszlétre-
hozásához,ésazanemeurozónatagországokszámáraazESM-hezhasonló,azeurozónástagországokéhozmérhetőtűzerejű
éshasonlóterhekkeljárómechanizmustdolgozki,akkornőhetaBankunióvonzerejeatöbbiintézményihibávalegyüttis.

3.érdekérvényesítés ellehetetlenülése (EBA, ESrB, szabályozási policy stb.): amennyibenúgylátjuk,hogyazegységeseurópai
belsőpiaciszabályozásmellettaBankunióalátartozótagországok,illetveazEKBmindenesetbenegységesenlépnekfel,és
ezazegységesálláspontazösszesEU-sszervezetbenmarginalizáljaahazaiszempontokat,illetvelehetetlennétesziazEKB-
étóleltérővéleményekérvényesülését,akkormegfontolandó,hogymiisrészeseivéváljunkazEKBbelsődöntés-előkészítő
fórumainak.Ígynőhetazesélyesabelsőszövetségesekfelkutatásánakis.

4.Komoly érdeksérelem az egységes belső piac további fragmentálódása miatt: előfordulhatazis,hogynemamagyarpolicy,
hanemazügyfelekérdekeiszenvednekcsorbátazegyenlőtlenversenyfeltételekmiatt.HaaBankuniónbelüléskívüllevők
számáradrasztikusanelválnakafinanszírozásifeltételek,vagyhaazegyébbankköziügyletekkapcsánkerülnekahazaihi-
telintézetekjelentősversenyhátrányba,miközbenafelügyelésterénaköltségeiknagyjábólmegegyeznek,akkorintézményi
nyomásrakényszerülhetnekamagyardöntéshozókálláspontjukújragondolására.
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8. Melléklet

Atanulmánybanhasználtrövidítésekkifejtése:
AQR–AssetQualityReview
BRRD–BankRecoveryandResolutionDirective
CRD–CapitalRequirementsDirective
CRR–CapitalRequirementsRegulation
EBA–EuropeanBankingAuthority
ECoFIN–EconomicandFinancialaffairsCouncil
EKB–EurópaiKözpontiBank
ESM–EuropeanStabilityMechanism
ESRB–EuropeanSystemicRiskBoard
EU–EuropeanUnion
Ez–Eurozone
LCR–LiquidityCoverageRatio
LTV–Loan-to-Value
MNB–MagyarNemzetiBank
MREL–MinimumRequirementofEligibleLiabilities
NGM–NemzetgazdaságiMinisztérium
NSFR–NetStableFundingRequirement
oTP–oTPBank
PST–PénzügyiStabilitásiTanács
PSzÁF–PénzügyiSzervezetekÁllamiFelügyelete
SRB–SingleResolutionBoard
SRF–SingleResolutionFund
SRM–SingleResolutionMechanism
SSM–SingleSupervisoryMechanism
ST–Stressz-teszt
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