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Napirendi javaslat  
 
1. Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi keretrendszerét 

megalapozó európai uniós tervezetekről, valamint a befektetőkártalanítási 
rendszerekre vonatkozó irányelvtervezetről 
 
a. Az integrált bankfelügyeletre vonatkozó javaslatcsomag 

Javaslat – A Tanács rendelete az Európai Központi Banknak a hitelintézetek 
prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal 
történő megbízásáról [COM (2012) 511; 2012/0242 (CNS)]; Javaslat – Az Európai 
Parlament és a Tanács rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) 
létrehozásáról szóló 1093/2010/EU rendeletnek az Európai Központi Banknak a 
hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön 
feladatokkal történő megbízásáról szóló …/…/EU tanácsi rendelettel való 
kölcsönhatásai tekintetében történő módosításáról [COM (2012) 512; 2012/0244 
(COD)]; 

 
b. A tőkekövetelményekre vonatkozó módosított szabályok 

Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézetekre és befektetési 
vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről [COM (2011) 452; 
2011/0202 (COD)]; Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 
hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a pénzügyi konglomerátumhoz 
tartozó hitelintézetek, biztosítóintézetek és befektetési vállalkozások kiegészítő 
felügyeletéről szóló 2002/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról 
[COM (2011) 453; 2011/0203 (COD)]; 
 

c. Bankszanálási irányelv-tervezet 
Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek és befektetési 
vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és a 
77/91/EGK és 82/891/EK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 
2005/56/EK, 2007/36/EK és 2011/35/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU rendelet 
módosításáról [COM (2012) 280; 2012/0150 (COD)]; 
 

d. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács 
…/…/EU irányelve a betétbiztosítási rendszerekről [átdolgozás] [COM 
(2010) 368, 2010/0207 (COD)]. 

(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 
 
e. EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács 

irányelve a befektetőkártalanítási rendszerekről szóló 97/9/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról [COM (2010) 371; 
2010/0199 (COD)] 

(Tájékoztató az aktuális helyzetről) 
 
2. Nagykövetjelölt meghallgatása (Zárt ülés!) 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz), a bizottság elnöke  
 
Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
Bebes István (Fidesz)  
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Firtl Mátyás (KDNP) megérkezéséig dr. Hörcsik Richárdnak (Fidesz)  
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Pelczné dr. Gáll Ildikó európai parlamenti képviselő 

  
 



- 5 - 

(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 34 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

DR. HÖRCSIK RICHÁRD (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Hölgyeim és Uraim! Az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának ülését 
megnyitom. Köszöntöm képviselőtársaimat, köszöntöm a bizottság munkatársait, a 
szakértőket, a sajtó igen tisztelt képviselőit. 

Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. Eseti 
képviseleti megbízást jelentek be: Lipők Sándor képviselő úr képviseli Nógrádi Zoltánt, 
Mengyi Roland képviselő úr pedig Ughy Attilát. 

A mai napra két napirendi pont megtárgyalását terveztük, ahogy képviselőtársaimnak 
ezt írásban jeleztem. Az első: Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi 
keretrendszerét megalapozó európai uniós tervezetekről, valamint a befektetőkártalanítási 
rendszerekre vonatkozó irányelvtervezetről, a második pedig nagykövetjelölt meghallgatása, 
itt zárt ülést fogok elrendelni. 

Kérdezem, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, 
kiegészítenivalója. (Nincs jelzés.) Nem látok ilyet. Szavazásra teszem fel. Ki az, aki támogatja 
a napirend megtárgyalását? (Szavazás.) Köszönöm szépen. 

A jegyzőkönyv számára megállapítom, hogy bizottságunk egyhangúlag elfogadta a 
napirendi pontok tárgyalását. 

Tisztelt Bizottság! Engedjék meg, hogy külön köszöntsem napirendi pontunk 
előadóját, Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető urat a Nemzetgazdasági Minisztérium részéről 
és kedves munkatársát. 

Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi keretrendszerét 
megalapozó európai uniós tervezetekről, valamint a befektetőkártalanítási rendszerekre 
vonatkozó irányelvtervezetről 

Tehát az első napirendi pontunk: Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált 
pénzügyi keretrendszerét megalapozó európai uniós tervezetekről, valamint a befektető-
kártalanítási rendszerekre vonatkozó irányelvtervezetről. 

Tisztelt Bizottság! A Gazdasági és a Monetáris Unió jövőjével és a bankunióval 
kapcsolatos tervezetek nem először szerepelnek bizottságunk napirendjén. Tájékoztatom és 
emlékeztetem képviselőtársaimat, hogy tavaly novemberben a Nemzetgazdasági 
Minisztérium részéről Pleschinger Gyula államtitkár úr tájékoztatott nagyon részletesen 
bennünket. 

A mai napon főosztályvezető urat arra kérjük tisztelettel, hogy az ír elnökség alatti 
tervezetek tanácsi tárgyalása terén elért eredményekről adjon egy nagyon rövid áttekintést, és 
természetesen, ha ideje engedi, térjen ki a kormány álláspontjának a fő elemeire is. Engedjék 
meg, hogy köszöntsem bizottsági ülésünkön Pelczné Gáll Ildikó képviselőtársunkat, aki 
bizottságunk egykori tagja volt, az Európai Parlament részéről. 

Tisztelt Főosztályvezető Úr! Átadom a szót, és utána - mint korábban is - lehetőség 
adódik képviselőtársaimnak, hogy kérdéseket tegyenek fel, véleményeket mondjanak, és 
ismét átadom majd önnek a viszonválasz jogát. Tessék parancsolni! 

Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) szóbeli 
tájékoztatója 

TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Bizottság! Először is elnézésüket kérem, és köszönöm 
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türelmüket, a kollégáimmal más bizottságoknál voltak egyéb kötelezettségeim, de köszönöm, 
hogy megvártak. 

Igen, ahogy elnök úr is felvezette, jelen pillanatban folyamatban van az Európai Unión 
belül a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítése, és ennek egy nagyon fontos része az 
integrált pénzügyi keretrendszer, amit az egyszerűség kedvéért nevezzünk bankuniónak. 

Ehhez az első komolyabb nagy lökés a 2012. májusi informális állam- és kormányfői 
találkozó volt, ahol is megállapították az EU állam- és kormányfői, hogy szükség lenne a 
pénzügyi rendszer mélyebb integrációjára annak érdekében, hogy a növekedés gyorsításának 
ez egy újabb eleme legyen, illetve a gazdasági, pénzügyi válság következtében felmerült vagy 
előjött bizalomvesztés helyreállításához is egy komoly erőfeszítésre lenne szükség. 
(Megérkezik az ülésre Ivanics Ferenc.) 

Ennek következtében az Európai Bizottság egy javaslatcsomaggal állt elő, amely azt 
szolgálja, hogy egy kiszámíthatóbb és centralizáltabb szabályozási környezet jöjjön létre, 
amely megerősíti a piaci bizalmat, másrészt pedig mutatja azt, hogy az EU mint egy 
válságkezelő intézmény, cselekvőképes, hatékony fellépésre képes. (Megérkezik az ülésre 
Káli Sándor.) 

A bankunió címke alatt futó javaslatok közül a leginkább előrehaladott állapotban az 
egységes felügyeleti rendszer van, de ezen kívül már egy végsőhöz közeli állapotban van a 
banki prudenciális szabályokról szóló csomag, illetve szintén említést érdemel a 
betétbiztosítási rendszer, továbbá a tagállami bankszanálási szabályokat összefogó, 
harmonizáló irányelv, és a távlati elgondolások között pedig szerepel egy európai integrált 
bankszanálási rendszer. 

Akkor, amikor ez a bankunió felállna, akkor az Európai Stabilitási Mechanizmus 
szolgálhatna egyébként egy olyan pénzügyi háttérnek vagy egy olyan pénzügyi forrásnak, 
amelyből szükség esetén egy banki bedőlésben vagy bankszanálási eseményben a forrásokat 
biztosítani lehetne. 

Még mielőtt rátérnék az egyes konkrét elemekre, egy pár szóval hadd szóljak arról, 
hogy kormányzati részről a viszonyunk az integrált pénzügyi rendszerhez, a bankunióhoz 
hogyan is néz ki.  

Ez az egész konstrukció része a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítésének. Ezen 
belül a bankunió alapvetően az eurózónán belüli országokra vonatkozna, azzal, hogy egyes 
elemeknél a csatlakozás lehetősége biztosított. 

Magyar részről üdvözöljük azt, hogy itt egy nyitott és transzparens folyamatról van 
szó. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ebben a felállásban, tehát hogy alapvetően az 
eurózónára vonatkozó, de nyitott rendszer kiépítése van folyamatban, hogy ennek a 
bankuniónak mind az egyes elemei, mind az egész rendszer teljességét nézve, a jogok és 
kötelezettségek egyensúlyát biztosítsa azoknak a tagállamoknak, amelyek jelenleg az 
eurózónának nem tagjai, és ezen jogok és kötelezettségek egyensúlya biztosított legyen 
mindabban az esetben, hogy ha ezek az országok kimaradnak a bankunióból vagy annak 
egyes részeiből, illetve akkor is, ha ezek az országok csatlakoznak, de az eurózónának nem 
válnak tagjaivá. 

Emellett fontos azt is hangsúlyozni, hogy a bankuniós törekvéseknek nem szabad 
szembemenni, sőt mi több, segíteniük kell az EU 27, hamarosan 28 tagállamának az egységét, 
illetve kohézióját, továbbá az egységes belső piaci elvárásokat vagy elveket is követni kell. 
Úgyhogy magyar szempontból ezek azok az általános alapvetések, amelyeket a bankuniós 
tárgyalások során követni fogunk. 

Most ha megengedik, akkor áttérnék a bankunió első, mondjuk alapvetőnek tekintett 
pillérére, ami az integrált bankfelügyelet. Önök bizonyára tudják, hogy itt egy elég gyorsan 
lezajlott folyamatról van szó, amelyben mind a tagállamok, mind az Európai Bizottság, mind 
pedig az Európai Parlament tevékenyen részt vett. Ennek az egyeztetési, tárgyalási 
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folyamatnak a majdhogynem végeredményeként március 18-án sikerült egy előzetes 
megállapodásra jutni az Európai Parlamentnek, illetve az elnökségnek. Ugyanakkor némiképp 
váratlan módon, akkor, amikor ennek a megállapodásnak a végleges formába öntésére került 
volna sor nagyköveti szinten, március 27-én, akkor Németország vétót emelt, és néhány, 
alapvetően az EKB erősebb elszámoltathatósága irányába mutató pontot nyitott meg, ami 
reményeink szerint – vagy az általános elgondolások szerint – nem fogja hátráltatni magát a 
folyamatot. 

Mindazonáltal annak ellenére, hogy egy német vétó történt, a mostani ismertetőben ezt 
a március 18-án elért, mondjuk így, hogy kompromisszumos megoldást, illetve ennek a főbb 
ismérveit tárnám önök elé. 

Itt arról lenne szó, hogy az Európai Központi Bank lenne ez az egységes felügyeleti 
feladatokat ellátó szerv, ugyanakkor a nemzeti felügyeleti hatóságokkal szükség van egy 
szoros együttműködésre. Így tehát a javaslat elkülöníti, hogy mely pénzintézetek kerülnek 
közvetlen EKB-felügyelet alá, illetve melyek azok, amelyek nemzeti felügyelet alatt 
maradnak. 

Itt két küszöbértéket állapít meg a javaslat. Egyrészt a pénzintézetek konszolidált 
mérlegfőösszege 30 milliárd euró fölött kell hogy legyen, illetve a GDP-arányos 
mérlegfőösszeg a 20 százalékot meg kell hogy haladja. Ezen túl az EKB-nak elméletileg 
minden egyes integrált bankfelügyeleti rendszer alá tartozó tagállamban legalább három 
bankot kell felügyelnie, ugyanakkor itt van egy olyan diszkrecionális jogkör, hogy 
amennyiben ez a bank nem jelent rendszerkockázatot, akkor ennek a felügyeletétől az EKB 
eltekinthet. 

Itt egy kis magyarázat: akkor, ha egy kis ország nagy bankjáról van szó, tehát a GDP 
20 százalékát meghaladja ugyan a mérlegfőösszeg, de ez összegszerűen abszolút értékben az 
5 milliárd eurót nem éri el, akkor ezek a bankok nem jelentenek rendszerkockázatot, tehát itt 
kapcsol be az EKB-nak ez a választási lehetősége. 

Azon pénzintézetek esetében, ahol nem kapcsol be az EKB közvetlen felügyelete, ott 
marad a mostani rendszer, tehát a nemzeti felügyelet, Magyarországon a PSZÁF gyakorolja a 
felügyeleti feladatokat. Ezen esetekben ugyanakkor az EKB-nak van egy olyan általános 
utasítási jogköre, amely nem a konkrét pénzintézetekre, nem a konkrét esetekre vonatkozhat, 
hanem nagy általánosságban, illetve van lehetőség arra, hogy ha valamilyen probléma 
merülne fel, hogy az EKB a közvetlen felügyeletet átvegye. De ehhez előzetesen konzultálnia 
kell a nemzeti felügyelettel. 

Ezt egy esetleges magyar SSM-csatlakozás viszonyra lefordítva, azt kell mondanunk, 
hogy az OTP-csoport az, amely ezen kritériumok alapján közvetlen EKB-felügyelet alá 
kerülhetne, hangsúlyozom: ez kizárólag akkor fordulhat elő, ha Magyarország úgy dönt, hogy 
az SSM-hez csatlakozik. Az, hogy ez megtörténik-e vagy sem, erről még jelen pillanatban 
nem született döntés. 

Szintén egy megosztott megoldás született a makroprudenciális eszközök, tehát a 
rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó prudenciális intézkedéseket illetően. Itt 
alapvetően a nemzeti felügyeletek azok, amelyek ezekkel az eszközökkel élhetnek, de az EKB 
szükség esetén szigorúbb feltételeket is megállapíthat. 

Az engedélyezést illetően eredetileg a bizottsági javaslat az EKB-hoz telepítette volna 
a jogkört. Ez ugyanakkor megmarad továbbra is a nemzeti felügyeletek kezében, ugyanakkor 
az EKB vizsgálja azt, hogy az uniós jognak az engedélyezés megfelelt-e, de ez egy csendes 
eljárás, tehát ha az EKB nem tesz észrevételt, akkor az engedélyezési eljárás sikeresnek 
mondható. 

Az engedély visszavonása ugyanakkor mind az EKB, mind a nemzeti felügyelet 
részéről kezdeményezhető, ugyanakkor egy ilyen döntés során a felügyeleteknek, tehát az 
európainak, illetve a nemzetinek egymással konzultálnia kell.  
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Jelen pillanatban az alapszerződések rendelkeznek arról, hogy az EKB legfőbb 
döntéshozó szerve a Kormányzótanács, így a Kormányzótanácsban csak az eurózóna 
képviselői vannak jelen. Ugyanakkor az SSM nyitottsága miatt szükség van arra, hogy 
ezeknek az országoknak, tehát az eurózónán kívüli, de az SSM-hez csatlakozó országok 
képviselői is megjelenhessenek a döntéshozatali folyamatban. Emiatt létrejön egy Felügyeleti 
Tanács, amely a felügyeleti döntésekről javaslatot tesz a Kormányzótanács számára, és a 
Kormányzótanács csendes eljárás keretében dönt. Tehát első megközelítésben a javaslattételi, 
illetve a döntési jog az összes érintett ország képviselőjét tömörítő felügyeleti Tanácsnál van. 

Fontos megemlíteni, hogy a javaslat tartalmaz még egy egyeztetési panelről szóló 
rendelkezést, amelyben bármely tagállamnak lehetősége van megkérdőjelezni vagy 
magyarázatot kérni arra, hogy ha a Kormányzótanács a Felügyeleti Tanács által meghozott 
döntéssel ellentétes vagy attól eltérő döntést hozna. Tehát így tulajdonképpen két lépcsőben 
is, először a Felügyeleti Tanácsban, másodszor pedig ebben az egyeztetési panelban 
lehetősége van a Kormányzótanácsban jelen nem lévő tagállamoknak is arra, hogy a döntésre 
befolyást gyakoroljanak. 

Az Európai Parlament javaslatai között szerepelt egy olyan állandó etikai bizottság 
létrehozatala, amely egyrészt vizsgálja azt, hogy a felügyeleti feladatokat végző EKB-
alkalmazottaknál megjelenik-e valamilyen érdekkonfliktus, illetve ez a bizottság vizsgálja, 
hogy a Felügyeleti Tanács tagjai, miután a mandátumuk lejár, végeznek-e valamilyen 
összeférhetetlen tevékenységet a magánpiacon. Ez az Európai Parlament javaslata volt, 
ugyanakkor a tagállamokat tömörítő Tanács számára is elfogadható volt ez a megközelítés, 
tehát egy ilyen állandó etikai bizottság létre fog jönni. 

Mindezek az elemei a kompromisszumnak magyar szempontból kifejezetten 
előnyösnek mondhatóak, mivel egyenlő bánásmódot biztosítanak az eurózónán belüli, illetve 
azon kívüli tagállamok számára, és általában a szöveg nagyon világosan, nagyon 
egyértelműen kettéválasztja az EKB monetáris, illetve a felügyeleti tevékenységét, illetve azt, 
hogy egy ilyen fellebbviteli fórum, az egyeztetési panel létrejön, ez egy újabb jogosítványt 
adna Magyarország kezébe abban az esetben, ha Magyarország csatlakozna az SSM-hez. 
(Megérkezik az ülésre dr. Szanyi Tibor.) 

Itt sokszor emlegettem már ezt a Magyarország esetleges csatlakozását, a szoros 
együttműködés műszó alá tartozna ez a csatlakozás. Itt volt egy vita a tagállamok, illetve a 
Parlament között, ugyanakkor ebben a vitában a Tanácsnak azon rugalmasabb megközelítése 
érvényesült, hogy akkor, ha valamely tagállam meg akarná szüntetni ezt a szoros 
együttműködést, akkor nem lenne szükség a kedvezőtlen fiskális következmények 
felsorolására vagy erre való hivatkozásra, hanem itt egy rugalmasabb megközelítésük 
lehetséges. 

Az egységes felügyeleti rendszer létrehozatala szükségessé tette azt, hogy az Európai 
Bankhatóságot létrehozó, illetve szabályozó rendelkezések is valamelyest módosuljanak, és itt 
szintén egy, az eurózónához nem tartozó országok számára fontos megoldást sikerült 
kialakítani, jelesül itt kétkamarás döntéshozatal van, tehát külön döntenek az eurózónába 
tartozó országok, illetve külön döntenek az eurózónán kívüli országok. Ez magyar 
szempontból két aspektusban is lényeges. Egyrészt így meg lehet az egyes, az eurózónán 
belüli, illetve azon kívüli, másik oldalról pedig a home, illetve host, tehát az alapvetően 
anyabankok, illetve alapvetően fiókbankokkal operáló tagállamok számára. 

Összességében elmondható az, hogy az a tájékoztatás novemberben, amire elnök úr is 
utalt, amiben az államtitkárunk ismertette önökkel azt, hogy Magyarország hogyan is 
viszonyul a bankuniós projekthez, egy sikeres tárgyalást tudhatunk magunk mögött. Mivel 
biztosítva van az, amit már az általános felvezetőben is mondtam, tehát a kötelezettségek, 
illetve jogosítványok egyensúlya mind kimaradás, mind csatlakozás esetén biztosítva van. 
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Ezen a ponton meg kell jegyeznünk azt, hogy jelen pillanatban még nem aktuális, 
illetve nem is szükséges Magyarországnak döntenie arról, hogy az egységes felügyeleti 
rendszerhez csatlakozik-e vagy sem. Itt, ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, vannak még 
további elemei ennek a kirakósnak, amelyek részleteikben nem ismertek, illetve azt is látnunk 
kell majd, hogy a régióban, tehát mondjuk a visegrádi körben a hasonló döntések hogyan 
alakulnak. 

A bevezetőben utaltam arra, hogy Németország némileg váratlanul megvétózta a 
korábban már elértnek tűnt kompromisszumot. Itt részben arról van szó, hogy Németország 
nagyon óvatosan – ha szabad ilyet mondanom –, szkeptikusan viszonyul ehhez az egész 
egységes felügyeleti rendszerhez. Mindenesetre négy, az EKB elszámoltathatóságával 
kapcsolatos kérdést vetett fel Németország, amely kérdések egyébként abban az esetben, ha a 
javaslatba végeredményben beépülnek, akkor csak megerősítenék az eurózónán kívüli, de a 
felügyeleti rendszerhez csatlakozó országok mozgásterét vagy az ő ráhatásukat a 
folyamatokra. Ugyanakkor hogy ez hogyan fog alakulni, az jelen pillanatban még nem ismert. 
Ezen a héten fognak erről Brüsszelben nagyköveti körben tanácskozni a 27-ek, illetve a hét 
második felében sorra kerülő informális pénzügyminiszteri találkozón is ez egy kiemelt 
kérdés lesz. 

A távlati elképzelés mindenesetre az, hogy az egységes felügyeleti rendszer a 
hatálybalépéstől számítva legkésőbb egy év múlva, tehát amire most nagyjából számítunk, 
2014 júniusában kezdhet működni, ugyanakkor itt ki kell emelni azt, hogy itt egy hatékony 
felügyeletről lenne szó, amelynek a fennállásáról az EKB dönthet. Tehát abban az esetben, ha 
technikailag vagy szervezetileg vagy bármilyen szempontból az EKB úgy látja, hogy a 
kitűzött céldátumra a hatékony felügyelet nem biztosítható, akkor ezt el lehet halasztani, és az 
EKB dönthet arról, hogy ennek a halasztásnak mekkora lenne a mértéke. 

Továbblépve: van egy további javaslat, amely a bankszanálási irányelv nevet viseli, és 
amely nem egy egységes keretet biztosítana, hanem a tagállami szintű szabályoknak a 
harmonizálását, pontosabban egy minimum-harmonizálást hozna létre. Tehát eltérően a 
jelenlegi gyakorlattól, ahol a csődtörvény általában egységes a pénzügyi, illetve a nem 
pénzügyi gazdasági társaságokra, tudomásul véve azt, hogy az egyes, különösen a 
rendszerszinten jelentős pénzügyi intézmények bedőlése akár országhatárokon, de szektoron 
belül mindenféleképpen tovagyűrűző hatásokat vált ki, itt szükség van egy erősebb 
válságkezelési eszköztárra. 

Ez a javaslat kiterjedne minden pénzügyi intézményre és befektetési vállalkozásra, 
ugyanakkor az tagállami hatáskörben maradna, hogy egy konkrét, nehéz helyzetbe kerülő 
intézmény esetén milyen eszközökhöz folyamodnak a tagállami hatóságok. 

Alapvetően, mivel a tagállami szabályok harmonizálásáról lenne szó, az 
anyaországbeli intézmények lennének a döntési kompetenciával felruházottak, és egyébként 
maga a koncepció a lépcsőzetességen és a fokozatosságon alapul. Így ez a szanálási rendszer 
megállapítana egy megelőző szakaszt, egy korai beavatkozást, illetve egy bankszanálást, és 
maga az egész megközelítés arra alapul, hogy lehetőleg minél kevesebb esetben kelljen eljutni 
a bankszanáláshoz magához. 

A legfontosabb a javaslat alapján alkalmazható szanálási eszközök a tevékenység 
értékesítése, egy úgynevezett hírbank létrehozása, az eszközök elkülönítése, illetve az 
adósságleírás, illetve tőkévé konvertálás. Itt arról lenne szó, ha élhetek egy hasonlattal, 
lophatok egy hasonlatot a kollégáimtól, hogy ha van egy totálkáros autónk, akkor azt 
megpróbálhatjuk kijavíttatni és megcsinálni olyanra, mintha új lenne, ami nem feltétlenül 
kivitelezhető, de mindenféleképpen nagyon költséges. 

Ahelyett ugyanakkor, hogy ezt az autót teljesen kijavítjuk, a meglévő ép 
alkatrészekből összerakhatunk mondjuk egy motoros triciklit vagy egy robogót, attól függően, 
hogy mennyire rongálódott meg az autó, illetve mennyire vannak ép részei. Tehát a lényeg az, 
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hogy egy nehéz helyzetbe került pénzintézet esetében a működőképes elemeket és a 
működésképtelen elemeket elválasszuk, és a működőképes elemek a lehető legtovább 
működőképesek maradjanak. Ez lenne az alapvető elgondolás. 

A magyar álláspont ebben a témában: alapvetően támogatóan viszonyulunk ehhez a 
témához, különös tekintettel arra, hogy a hasonló témájú magyar szabályozás is most van még 
csak kialakítás alatt. Ugyanakkor a javaslat tartalmaz több olyan vonulatot is, amely nem a 
pénzügyi stabilitás erősítésének az irányába hatna, és itt különösen két vonulatot emelnék ki. 

Az egyik, amit már egyébként az SSM-nél is említettünk, hogy a home, illetve a host, 
tehát az anyabankok, illetve a fiókbankok gazda tagállamai közötti egyensúly-, illetve az ezen 
hatóságok közötti felelősség-megosztásra nagyon nagy figyelmet kell szentelni, illetve kérdés 
az, hogy a szanálási költségek hogyan alakulnak. 

Ezt a javaslatot az ír elnökség prioritásként kezeli és az elnökség végére, tehát év 
közepéig egy általános megközelítést el kívánna érni, ugyanakkor részben erőforrás, részben 
pedig tartalmi szempontok alapján először az egységes felügyeleti rendszernek, illetve a 
később említendő prudenciális szabályokat tartalmazó úgynevezett CRD IV. javaslatnak a 
tárgyalását kívánja az ír elnökség lezárni. Úgyhogy ez most jelen pillanatban valamelyest 
háttérbe van szorítva. (Megérkezik az ülésre dr. Braun Márton.) 

Ugyanakkor ennek a javaslatnak van egy távlati jelentősége, mivel az egységes 
szanálási mechanizmus, amely még csak ilyen nyilatkozatok, illetve kidolgozás szintjén 
létezik, már épülne erre a bankszanálási irányelvre. 

A következő elem a betétvédelmi garanciarendszer, ez a DGS rövidítést viselő, 
amelynek a kronológiája nagyjából úgy fest, hogy ennek tulajdonképpen tartalmi előfeltétele 
az imént leírt bankszanálási irányelv. Ebben a tervezetben egy általános felülvizsgálatról van 
szó, amely a betétbiztosításra vonatkozó, jelenleg egyébként érvényes szabályokat átfogóan 
áttekinti és felülvizsgálja. Itt mind a betétbiztosítás tárgyi és személyi hatályának a 
felülvizsgálatáról szó lenne, a kifizetési határidők megállapításáról, a kifizetés folyamatáról és 
módjáról, magának a betétbiztosításnak a működéséről, és természetesen nem utolsósorban, 
sőt a betétbiztosítási rendszer finanszírozásáról is szó lenne. 

Itt egy régebbi javaslatról van szó, amelyet még a magyar elnökség alatt is 
tárgyaltunk, sőt a magyar elnökség alatt sikerült egy általános megközelítést, a tagállamok 
közötti megállapodást elérni, ugyanakkor az Európai Parlamenttel a tárgyalások elakadtak, és 
ahogy azt említettem, a bankszanálási javaslatot követően tervezi ezt a dossziét az ír elnökség 
újra elővenni. 

Ami itt komoly vitát okoz, az az, hogy a Betétgarancia Alapot milyen határidőre és 
milyen összegben kellene feltölteni. Itt még tavaly februárban volt a dán elnökségnek egy 
olyan kompromisszumos javaslata, amely 1 százalékos célszintet határozott meg, a feltöltési 
időpont pedig 2027 lenne. Ez magyar szempontból, figyelembe véve az Országos 
Betétbiztosítási Alap állását, tarthatónak tűnik, annak ellenére, hogy 2012-ben a 
betétbiztosítási alapnak jelentős kifizetéseket kellett végrehajtania. 

Tehát Magyarország szempontjából ez az 1 százalék 2027-re egy tartható cél. 
Egy másik komolyan vitatott kérdése a DGS-nek a kifizetési határidő. Itt a főszabály 7 

napot állapítana meg, de ez is úgy valósulna meg, hogy 2022-re kellene fokozatosan elérni ezt 
a 7 napos szintet, illetve bizonyos körülmények között, ha egy általános banki válság alakulna 
ki, vagy pedig a Betétgarancia Alap nem tud kellő forrást biztosítani, akkor 20 munkanapra 
meg lehet ezt hosszabbítani. 

Ami még magyar szempontból a javaslat jelen állása mellett egy nagyon fontos 
buktatója a dolognak, hogy itt egy kötelező alapon történő kölcsönnyújtás lenne a nemzeti 
betétbiztosítási rendszerek között. Ezt magyar szempontból mi nem tudjuk elfogadni, de a 
legutóbbi szövegváltozatban ez már nem is szerepel, így ezzel egy magyar szempontból 
nagyon fontosnak tekinthető elem rendben van. 
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Továbblépnék a tőkekövetelményekre vonatkozó módosított szabályokra, ami 
tulajdonképpen az alapját képezi az egész bankfelügyeleti, illetve pénzügyi szabályozási 
rendszernek. Ebben a tekintetben van egy általános nemzetközi keret, az úgynevezett Bázel 
III., amely a nemzetközi prudenciális elveket fekteti le, és ezeknek az átültetésére született 
meg ez a CRD IV., illetve a CRR-jogszabálycsomag, amely a jelenleginél rugalmasabb és a 
pénzügyi sokkokra rugalmasabban reagáló bankszektort kívánna létrehozni. 

Tartalmi szempontból az ebben megfogalmazottak magyar szempontból 
elfogadhatóak, ugyanakkor ebben a kérdésben már megszületett a megállapodás Brüsszelben, 
tehát a Bizottság, a Parlament és a Tanács közötti trialógus sikerrel zárult, és ezt már 
pénzügyminiszteri szinten is megerősítették. 

Egy tényező van, ami magyar szempontból fájó pont. Itt egy több százoldalas 
jogszabálycsomagról van szó, amelynek egy részét a magyar jogszabályokba át kell ültetni, és 
mindenféleképpen a magyar intézményeknek, részben a hatóságoknak, részben a 
pénzintézeteknek fel kell készülniük ezeknek a szabályoknak a végrehajtására. 

Ehhez képest a javaslat 2014. január 1-jei alkalmazási határidőt állapít meg. Ezt mi 
szerettük volna egy fél évvel kitolni, hogy legalább egy egyéves felkészülési idő 
rendelkezésre álljon, ez sajnálatos módon nem járt sikerrel, ugyanakkor jeleztük azt, 
hivatalosan is jeleztük azt, hogy egy hosszabb igazodási időszakra tartanánk igényt, amely 
törekvésünkben támogatott minket Lengyelország, Málta, illetve Románia. De - és akkor ez 
csak egy zárójeles megjegyzés - azért több országnak a szakértőivel, illetve vezetőivel 
beszélgetve, úgy tudjuk, hogy mások sem fogják tudni betartani ezt a rendkívül szoros 
átültetési vagy alkalmazási határidőt, csak nem szólnak erről. 

Ezzel a jelenleg az asztalon lévő javaslatoknak a végére is értünk, ugyanakkor van 
még egy, a bankuniót tulajdonképpen lezáró vagy lekerekítő elem, ez az egységes szanálási 
mechanizmus, amely az eddig tárgyalt javaslatoknak a mondjuk így, hogy betetőzése lenne. 
Ez mindenféleképpen egy záró motívuma lenne, és ahhoz, hogy a Bizottság ezt a javaslatát 
elkészítse, szükség van egyrészt az egységes felügyeleti rendszerre vonatkozó szabályok, 
másrészt pedig a betétbiztosítási szabályok elfogadására. Így arra számítunk, hogy az idei év 
második félévében fog majd elkészülni ez a bizottsági javaslat. 

Itt is az alapelveket illetően ugyanazok a megközelítések érvényesülnének, amiket már 
a BRR esetében említettem, tehát minimalizálni kell a szanálás szükségességét, a 
hitelezőknek, illetve a részvényeseknek még a külső források bevonását megelőzően kellene a 
veszteségeket viselniük, illetve a szektor által feltöltött forrásoknak kell biztosítani 
mindazokat a szanálási forrásokat, amelyekre ennek a rendszernek szüksége van. 

A bizottság részéről elhangzott egy további kérés, a befektetőkártalanítási 
rendszerekre vonatkozó javaslat állásáról. Itt látom, hogy már némiképpen a végére értem a 
számomra biztosított időnek, itt semmi fejleményről nem tudunk beszámolni. Tavaly 
novemberben volt erről utoljára szó, azóta semminemű előrelépés nem történt. Köszönöm 
szépen a figyelmüket. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen főosztályvezető úrnak a nagyon részletes, kimerítő 

tájékoztatóját. Most a kérdések következnek. Mengyi Roland, Ékes József, illetve volt alelnök 
úr. Tessék parancsolni! 

Kérdések, hozzászólások 

DR. MENGYI ROLAND (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! 
Tisztelt Bizottság! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Itt az európai bankszanálási rendszer kapcsán 
volna egy kérdésem. Tudom, hogy ennek még nincsenek meg az alapjai, és egy javaslat már 
elkészült, említett néhány eszközt, amelyekben gondolkodnak, ebben az autós hasonlatban is 
nagyon érdekes párhuzamokat lehetett felfedezni, bár nem tért ki arra, hogy országszinteken 
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hogyan kezelik, mert csak bankokról beszélt, és nem egy országhoz kapcsolódó összes 
bankról, de engem nagyon érdekelne, hogy a jelenlegi ciprusi események hogyan 
kapcsolódnak, az Unió lépések hogyan kapcsolódnak ahhoz az európai egységes 
bankszanálási rendszerhez, amelyet majd terveznek kialakítani, és erről mi a mi 
véleményünk? Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Következik Mile képviselő úr! 
 
MILE LAJOS (független): Köszönöm szépen, elnök úr. Csak három apró kérdésem 

lenne. Többször is említette a csendes eljárást a központi bankkal kapcsolatban és a 
Felügyeleti Tanáccsal kapcsolatban is. Abban az esetben, ha mégis kifogást emelne 
valamelyik testület, akkor a későbbi eljárás hogyan zajlik? Hiszen a csendes eljárás azt jelenti, 
hogy ha nincsen megjegyzés, kifogás ellene, akkor hatályba lép a javaslat. Ha mégis lenne, 
akkor hogyan néz ki a folytatás? 

A következő pedig: a Felügyeleti Tanács milyen eljárásrendben dönt a saját 
javaslatairól? Erről tudhatnánk-e valamit? 

A harmadik pedig nagyon egyszerű, hogy hogyan viszonyul a magyar kormányzat 
ehhez a bizonyos német vétóhoz akkor ezek szerint? 

 
ELNÖK: Köszönöm. Szalay képviselő úr következik. 
 
DR. SZALAY PÉTER (Fidesz): Köszönöm a szót. Tisztelt Főosztályvezető Úr! 

Tisztelt Bizottság! Igazából én kapcsolódnék Mengyi képviselőtársam kérdéséhez a ciprusi 
problémát illetően. Most azt reméljük, hogy az egységes bankfelügyeleti rendszer segít 
megelőzni az olyan problémát, mint ami Ciprusnál történt, vagy pedig a felelősség-megosztás 
kerül elő némiképpen, hiszen azért, ami Cipruson történt, azért sok embernek van ott – a 
bankmenedzsmentekre gondolok és a pénzügyi rendszer vezetőire – felelőssége. Ha egy 
bankot valaki csődbe visz, akkor érdekes módon soha nem látjuk, hogy valakitől 
megkérdeznék, hogy miért tetszett csődbe vinni, ha egy autógyárat vagy egy önkormányzatot 
csődbe visz, akkor esetleg be is börtönzik. 

Igazából azt láttuk a ciprusi rendszernél, hogy a bank szanálásának a módszere a 
betétesek pénzének a jogtalan elsajátítása, eltulajdonítása, és igazából erre megnyugtató 
választ szeretnénk kapni, vagy gondolom, egész Európa szeretne kapni. Hiszen olyan méretű 
bizalmiválság-hiány van, hogy ha bármelyik országban - gondolhatunk akár Olaszországra 
vagy Spanyolországra - egy picit is megtántorodik a pénzügyi rendszer, akkor a normális 
bankokban betétet tartó emberek azonnal rohannak a bankba szerintem, én legalábbis 
rohannék, hogy kivegyék a pénzüket és a párnacihába tegyék, mint a nagymamák mondták 
annak idején. Köszönöm szépen a figyelmet. 

 
ELNÖK: Balczó képviselő úr következik. 
 
BALCZÓ ZOLTÁN (Jobbik): Köszönöm. Én véleményt mondok, hogy ne kelljen 

még egy körben visszatérni. Köszönöm főosztályvezető úrnak, hogy ilyen teljes 
részletességgel ismertette a tájékoztatót, azoknak is, akiknek nem volt módjuk esetleg 
elolvasni. 

Két szempontból lehet vizsgálni a Jobbik szerint ezt a kérdéskört. Önmagában a 
bankuniót, mint eszközt, hogy mennyiben jó és mennyiben támogatandó, és egy folyamat 
részeként. 

A bankuniónak nyilván, nem vagyunk eurózóna-tagok, de nagyon jól tudjuk, hogy az 
euró stabilitása számunkra is egy fontos kérdés, és elvileg ez ezt valósítaná meg. Ugyanakkor 
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teljesen ellentmondásos döntéshozások vannak, hiszen ha a bankok stabilitása, és ez mind az 
euró stabilitása mellett szól, akkor teljesen érthetetlen, hogy a ciprusi válság kapcsán képesek 
voltak az Unió legfelsőbb döntéshozói első körben egy olyan javaslatot tenni, amely a 100 
ezer euró alatti betétekre is ki akarta vetni azt a megfelelő hozzájárulást, és szakértői 
elemzések szerint ez függetlenül attól, hogy végül nem valósult meg, olyan bizonytalanságot 
keltett egy jövőbeni ilyen lépés kapcsán, ami bizony az eurónak, mint stabil tartalékvalutának 
a szerepét rendkívüli módon bizonytalanná tette. 

Tehát csak azt akarom jelezni, hogy egyik oldalról van egy rendkívül cizellált jogi 
rendszer ennek a stabilitásnak a megteremtésére, a másik oldalról pedig nem részletezem, 
német belpolitikai érdekből csinálunk egy olyan példát, ami adott esetben az euróra nézve 
ilyen módon veszélyes. 

Egyébként azt hadd mondjam el, hogy én mindig furcsának tartom, amikor itt a 
kormány előterjesztői úgy beszélnek a költségvetési unióról, a bankunióról, hogy ez ránk nem 
vonatkozik, nem vagyunk az eurózóna tagjai. Itt olyan döntéseket hozunk, amelynek 
automatikusan tagjává fogunk válni. Jelenleg Magyarországon költségvetési hiány van, nagy 
erőfeszítésekkel, jól halad maastrichti kritériumok felé, inflációban is, nyilván az adósságot 
még nehéz lesz törleszteni, de mi részeseivé válunk ennek. Nincs módunk erről népszavazást 
tartani. A csatlakozási szerződésben Magyarország vállalta az euróhoz való csatlakozást, 
amennyiben a feltételeknek megfelel. Tehát nekünk itt annak felelősségével kell dönteni, 
hogy majdan az eurózóna tagjaivá válunk, és minden vonatkozik ránk. 

Egyébiránt pedig a lehetőségünk az egész kérdéskörben megvan, hiszen az EKB 
felügyeleti jogkörrel való felruházásához tanácsi rendelet kell, tehát ennek az egésznek a 
döntésében Magyarországnak adott esetben, nem mondom, hogy gyakorolja, vétójoga is van. 
Tehát a döntéshozatalban alapvetően ezen a részen teljes joggal veszünk részt. 

Néhány mondatot arról, hogy mi hogyan látjuk ennek az egész folyamatnak a 
részeként a bankuniót. Nem tudok mást, mint a 2011. december 12-ei miniszterelnöki 
parlamenti beszédet elevenítem fel, ahol ő elmondta, hogy milyen nagyon nehéz lépés a 
költségvetési unió, mennyiben érinti a nemzeti önrendelkezést, mert létrehozták a Monetáris 
Uniót, most létrehozzák majd a költségvetési uniót. Nem mi, így hangzott el, hogy ők, majd a 
gazdaságit, végül a teljes politikai unió létrehozása a cél. 

Tehát mi Orbán Viktor miniszterelnöknek az akkori felfogásával értünk egyet, és ezt a 
bankuniót a Jobbik ezen teljes politikai integráció irányába történő továbbhaladásnak egy 
olyan lépésének érzi, amit a magunk részéről nem támogatunk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Pelczné Gáll Ildikó! 
 
PELCZNÉ DR. GÁLL ILDIKÓ európai parlamenti képviselő: Köszönöm szépen. 

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Főosztályvezető Úr! Képviselőtársaim! A kérdés teljesen jogos, 
amit Balczó képviselő úr is felvetett, azonban a helyzet olyan, aminek a kezelésével kell 
foglalkozni, és a kezelésére valamilyen módszert kell ajánlani. 

Nyilvánvalóan ezek a miniszterelnökök is a tanácsülésen, és a Bizottság sem 
jókedvéből találta ki ezt a javaslatot, mert azt látta, hogy 2008-tól nem találja az Európai 
Bizottság a megfelelő választ a válságkezelésre. Hiába adtak a bankoknak pénzt, hiába történt 
ez meg Magyarországon is, ennek az eredménye nem a hitelkihelyezés növekedése volt, nem 
került be ez a pénz a gazdaságba, hanem valahol ott maradt a banki rendszeren belül a 
pénzügyi világban, és a reálgazdasághoz soha nem ért. 

Eközben a befektetők, akik a pénzüket a bankba kívánták helyezni, egyre 
bizonytalanabb helyzetbe kerültek. A Bizottság egyébként nemcsak ezt a megoldást nem 
találta meg, hanem azt sem vette észre vagy nem akarta észrevenni, hogy Ciprus bár az 
eurózóna tagja, de ha Ciprusra viszi valaki a befektetnivalóját, akkor lényegesen magasabb 
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kamatot fog érte kapni, mintha mondjuk ugyanezt megteszi Portugáliában vagy megteszi 
Spanyolországban. 

Nyilvánvalóan ez egy olyan ellentmondás, amit fel kellett oldani. Ezt a Bizottság nem 
tette meg, és egyedi módon próbált beavatkozni Ciprus életébe, amikor ezt a válságkezelési 
módot ajánlotta Ciprus részére. 

Amikor ez megtörtént, akkor az ECON szakbizottságban megtörtént az eurózóna 
elnökének, aki a holland pénzügyminiszter másodállásban, a meghallgatása, aki nemigen 
tudott ezekre a kérdésekre megnyugtató választ adni, merthogy egy ilyen beavatkozás esetén 
bizony, valljuk be őszintén, az Európai Uniónak a hitelessége is kockán forog. Egyetértek 
azokkal, akik azt mondták, hogy bizony, itt a magánpénzekkel gazdálkodik az Európai Unió 
valamilyen szinten, hiába a százezer euróig történő garancia, hogy ha ezt fel lehetett rúgni, 
akkor esetleg a százezer euró sem jelenthet különösebb védelmet. 

Vagyis a rendszerben kellőképpen káosz uralkodik, és ez a ciprusi megoldás 
rámutatott arra, hogy bizony, egyedi megoldásokkal operál még mindig a Bizottság, ami nem 
helyes. 

Ezért olyan javaslatok fogalmazódtak meg a Bizottságban, általunk is, azt 
kezdeményeztük, hogy egységesítsék az eljárásokat, egységesítsék a módszereket, és 
mindenki számára ugyanazon eljárások alkalmazása legyen kötelező, ne legyenek ilyen 
egyedi döntések, vagyis az a bizonyos mérce, amiről mindig beszélünk, az egyformán 
vonatkozzon minden tagállamra, minden érintettre. 

Akkor lehetséges az, hogy mondjuk egy bankunió vagy ennek a lépései, úgy a 
bankszanálás, mint a betétbiztosítási rendszer megoldást fog eredményezni ennek a válságnak 
a kezelésére, és egységes jövőképet vázol fel az Európai Unió előtt, mert ellenkező esetben 
bizony, ez nem tudja betölteni a szerepét. 

Azonban a helyzet, bár főosztályvezető úr bemutatta, hogy jól haladnak ezek az 
események, én azt látom belülről, hogy bizony, az események esetlegesen haladnak, nem is 
biztos, hogy mindig jó irányba haladnak. Sok a kidolgozatlan rész még e tekintetben, eljárási, 
tartalmi elemeket sem ismerünk, és hiányzik egy fontos elem, ez nem más, mint a 
bankszanálási és betétbiztosítási alapnak a létrehozása, ami majd a későbbiekben az ESM alatt 
mint egy alap és egységes alapként rendelkezésre állna. 

Ennek az egész rendszernek 2013. január 1-jére úgy nagyjából fel kellett volna állnia, 
azonban csúszik ez a rendszer, és talán van remény arra, hogy ha nem is teljes körűen, de 
legalább ezen 11 ország tekintetében fel fog állni az év végére. Azonban sok még a kérdőjel. 
Alkalmas ez a rendszer - Balczó képviselő úrnak mondom - arra, hogy a javaslatok beépítésre 
kerüljenek, úgy érzem, hogy a Bizottság is ebben a folyamatban elbizonytalanodott egy kicsit.  

Csak egy kis szösszenet ebből a történetből, hogy ahogy képviselő úr is említette, 
tanácsi rendelettel történik meg a módosítása az EKB felügyeleti jogkörrel való 
felruházásának, amiben az Európai Parlament csak konzultációs eljárás keretében vehetett 
volna részt, viszont mi úgy gondoltuk, hogy azért ez fontosabb kérdés ennél. Ezért az EBA-
nak, aminek rendes jogalkotási eljárás keretében történik a végrehajtása, a módosítása, ezt a 
kettőt egybevontuk, tehát nem lehet megkerülni az Európai Parlamentet ebben a folyamatban. 

Ez is egyik lépése annak, hogy be lehet ebbe a rendszerbe illeszteni olyan biztonsági 
elemeket, ami garantálja azt, hogy a jogok és a kötelezettségek együtt mozogjanak. Ez is 
egyébként az Európai Parlament módosítóival került bele ebbe a rendszerbe, mert addig ez 
nyilvánvalóan úgy gondolták, hogy nem annyira fontos. 

Egy kicsit most marketinge volt ez az Európai Parlamentnek is, de úgy gondolom, 
hogy a képviselőknek is van ott érdemi munkája. Köszönöm, elnök úr. 
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Szeretném megnyugtatni képviselő asszonyt, mi 
semmilyen formában nem szeretnénk megkerülni az Európai Parlamentet, úgyhogy mi együtt 
haladunk az európai parlamenti képviselőkkel. Köszönöm szépen. 

Több kérdés nincs, úgyhogy kérem főosztályvezető urat, hogy röviden, tömören 
próbáljon meg válaszolni. Köszönöm szépen. 

Tárnoki-Zách Péter főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) válaszai 

TÁRNOKI-ZÁCH PÉTER főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Ami Ciprust illeti, nagyon sok sajtót kapott ez az elvileg 100 ezer euróig 
biztosított betétek „elrablása”. Azt azért tudni kell, hogy ez egyrészt nem valósult meg, 
másrészt pedig ez egy ciprusi belső döntés volt. Úgyhogy általában az a folyamat, ami 
végeredményben megtörtént, az többé-kevésbé azt a rendszert tükrözi, aminek az elemeiről itt 
most beszéltünk. Hozzávéve persze azt, hogy itt egy sokkal feszítettebb tempóban történt a 
ciprusi beavatkozás, mint ahogy egyébként a dolgok normális menetében kellene. 

Ami Mile képviselő úr kérdését illeti, ha a csendes eljárás megtörik, akkor a 
kormányzótanács visszautalja a felügyelő tanácshoz a döntést, és akkor annak megfelelően ezt 
át kell dolgozni, úgy kell felterjeszteni. Abban az esetben, ha az így véglegeződő döntés 
valakinek nem felel meg, akkor az említett egyeztetési panelen keresztül lehet még 
utánanyúlni a dolgoknak, illetve végső soron az eurózónába nem tartozó tagállamok esetében 
nyitva van a kilépés lehetősége. 

A Felügyeleti Tanács a döntéseit egyszerű többséggel hozza, remélem, hogy képviselő 
úr kérdése erre irányult. Ami pedig a német vétót illeti, magyar szempontból a mostani 
kompromisszumos megoldás elfogadható. Abban az esetben, ha a német vétóban 
megfogalmazott újabb elemek belekerülnek, az nekünk tulajdonképpen csak jó, mert ezek az 
EKB-vel szembeni, alapvetően eurózónán kívüli országok mozgásterét vagy az eszköztárát 
bővítik. 

Még egy dologra hadd reflektáljak Balczó képviselő úr esetében. Itt nem arról van szó, 
és nem is volt arról szó soha a tárgyalások során, hogy ránéztünk a dologra, megnéztük, hogy 
jó, az eurózónára vonatkozik, és akkor mindenki hátradőlt. Éppen ellenkezőleg. Nagyon 
komoly erőfeszítéseket tettek a kollégák mind itt, mind kint Brüsszelben, és úgy tudom, hogy 
egyébként az európai parlamenti képviselőink bevonásával is, annak érdekében, hogy amikor 
a rendszer kialakul, vagy az a rendszer, amit végeredményben megalkotunk, olyan legyen, 
hogy akár úgy döntünk, hogy kívül maradunk mondjuk az egységes felügyeleti rendszeren, 
akár úgy döntünk, hogy eurózónán kívüliként csatlakozunk, az a mi érdekeinknek megfelelő 
konstrukciót biztosítson. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönjük szépen. Tisztelt Bizottság! 
Rátérünk a következő napirendi pontra. Megköszönöm főosztályvezető úrnak a 

kimerítő tájékoztatást. Zárt ülést rendelek el. Kérem, hogy csak azok maradjanak, akiknek 
jogosítványuk van. (A zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 

 
(A bizottság 12 óra 30 perctől zárt ülésen folytatja és fejezi be munkáját. A zárt ülésen 

elhangzottakat külön jegyzőkönyv tartalmazza.) 
 

(A nyílt ülés végének időpontja: 12 óra 30 perc)  
  

Dr. Hörcsik Richárd 
a bizottság elnöke 
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Jegyzőkönyvvezető: Pavlánszky Éva  


