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Napirendi javaslat  
 

1. Nagykövetjelölt meghallgatása (Zárt ülés) 

2. Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi keretrendszerét 
(bankunió) megalapozó európai uniós tervezetekről:  
a) Bankszanálási irányelvtervezet  
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)]; 
 
b) A bankunió egységes szanálási mechanizmusára vonatkozó tervezet  
Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézeteknek és 
bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus 
keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás 
kialakításáról, valamint az egységes bankszanálási alap létrehozásáról és az 
1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról [COM (2013) 
520; 2013/0253 (COD)]   
 
c) Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács …/…/EU irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről [átdolgozás] [COM (2010) 368; 2010/0207 (COD)] 
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Az ülés résztvevői  
A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Firtl Mátyás (KDNP), a bizottság alelnöke  
 
Dr. Braun Márton (Fidesz)  
Ékes József (Fidesz)  
Gyopáros Alpár (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz)  
Dr. Szalay Péter (Fidesz)  
Tessely Zoltán (Fidesz)  
Sáringer-Kenyeres Tamás (KDNP)  
Káli Sándor (MSZP)  
Dr. Molnár Csaba (független)  
Balczó Zoltán (Jobbik)  
Bana Tibor (Jobbik)   
 
 

Helyettesítési megbízást adott   
 
Bebes István (Fidesz) dr. Braun Mártonnak (Fidesz)  
Lipők Sándor (Fidesz) megérkezéséig dr. Szalay Péternek (Fidesz)  
Nógrádi Zoltán (Fidesz) Gyopáros Alpárnak (Fidesz)  
Dr. Hörcsik Richárd (Fidesz) Firtl Mátyásnak (KDNP)  
Ughy Attila (Fidesz) Ékes Józsefnek (Fidesz)  
 

 
Meghívott  

Fáykiss Péter főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium)
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(Az ülés kezdetének időpontja: 11 óra 35 perc) 

Elnöki bevezető, a napirend elfogadása  

FIRTL MÁTYÁS (KDNP), a bizottság alelnöke, a továbbiakban ELNÖK: Tisztelt 
Bizottság! Megkezdenénk a munkánkat. Tisztelettel köszöntöm Győri Enikő államtitkár 
asszonyt bizottsági ülésünkön.  

A bizottsági ülésünkön érvényes helyettesítéseket ismertetném: Braun Márton 
helyettesíti Bebes Istvánt, Szalay Péter helyettesíti Lipők Sándort, Gyopáros Alpár helyettesíti 
Nógrádi Zoltán, jómagam Hörcsik elnök urat, azért vagyok itt az elnöki „pulpitusnál”. 

Szeretném a napirendi pontokat ismertetni. Az 1. napirendi pontunk nagykövetjelölt 
meghallgatása lenne. A 2. napirendi pont pedig az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi 
keretrendszerét, a bankuniót megalapozó európai uniós tervezetekről szólna.  

Kérem a bizottság tagjait, hogy a napirend elfogadását kézfelemeléssel megszavazni 
szíveskedjenek. (Szavazás.) Köszönöm szépen, ez egyhangú. 

Tisztelt Bizottság! Miután nagykövetjelölt meghallgatása van, tisztelettel kérem 
azokat - ha vannak ilyenek -, akik nem lehetnek a zárt ülés részesei, hagyják el a termet. (A 
zárt ülésen részt venni nem jogosultak elhagyják az üléstermet.) 

 
(A bizottság 11 óra 36 perctől 12 óra 12 percig zárt ülés tartott, 

melyről külön jegyzőkönyv készült.) 
 

Tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi keretrendszerét 
(bankunió) megalapozó európai uniós tervezetekről 

a) Bankszanálási irányelvtervezet  
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)];  
b) A bankunió egységes szanálási mechanizmusára vonatkozó tervezet  
Javaslat - Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a hitelintézeteknek és bizonyos 
befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő 
szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az 
egységes bankszanálási alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet módosításáról [COM (2013) 520; 2013/0253 (COD)]   
c) Egyeztetési eljárás - Az Európai Parlament és a Tanács …/…/EU irányelve a 
betétbiztosítási rendszerekről [átdolgozás] [COM (2010) 368; 2010/0207 (COD)] 

ELNÖK: Tisztelt Bizottság! Folytatjuk bizottsági munkánkat. A 2. napirendi pont: 
tájékoztató az Európai Unió tervezett integrált pénzügyi keretrendszerét megalapozó európai 
uniós tervezetekről. A bizottságunk ezzel már többször foglalkozott, legutóbb október 7-én, 
úgyhogy én a részletekbe már nem akarok elveszni, inkább átadom a szót a minisztérium 
képviselőjének. 

Fáykiss Péter tájékoztatója 

FÁYKISS PÉTER főosztályvezető-helyettes (Nemzetgazdasági Minisztérium): 
Köszönöm szépen. Fáykiss Péter vagyok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Pénzügyi 
Szabályozási Főosztályának főosztályvezető-helyettese. Rövid leszek, mert már többször is 
frissítettük ezt az anyagot, úgyhogy leginkább az újdonságokra térnék ki, ha megengedik.  
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Alapvetően az egyik legfontosabb kérdés az, hogy úgy tűnik, a múlt héten 
megállapodás született vagy születik a BRR, tehát a bankszanálási direktíva kapcsán. Itt 
alapvetően három fontos ügyet érdemes szerintem vagy szerintünk kiemelni. Az egyik az 
állami tőkejuttatások kérdése. Ennek kapcsán az körvonalazódik, hogy két esetben lehetséges 
állami tőkejuttatás a direktíva alapján. Az egyik az, hogy egy korai megelőzési szakaszban, 
amikor bizottsági jóváhagyáshoz lenne kötve az, hogy az adófizetői pénzeket csak nagyon-
nagyon speciális esetekben használják a tagállamok. Itt a cél alapvetően az, hogy ha egy 
hitelintézet finanszírozása csak időszakosan bicsaklik meg, akkor ez biztosítva legyen. A 
második pedig a szanálási szakaszban lévő állami tőkejuttatás, ennek viszont feltétele az a 
bizonyos 8 százalékos bail-in, amiről már korábban is szó volt. 

A másik fontos kérdés a szanálási alapok célszintjére vonatkozott, itt a bizottság is 
talán foglalkozott vele. Itt egy 1 százalékos célszintben lett meghatározva ez a szanálási 
alapra vonatkozó célszint. Ami hazai szempontból talán különösen fontos, az az, hogy 
lehetőség nyílik arra, hogy az OBA egyszerre kezelje a betétbiztosítási alapot, illetve a 
jövőben felállítandó szanálási alapot is. Ez nyilvánvalóan hazánk szempontjából azért fontos, 
mert itt egy ilyen méretgazdaságossági előnyt lehet elérni. 

A harmadik szempont pedig a bail-in kérdése. Ez egy olyan speciális eszköz lenne, 
amivel bizonyos kötelezettségelemeket tőkeelemekké kéne konvertálnia az adott 
hitelintézetnek. Ennek a bevezetése előreláthatólag 2016. január 1-jétől lenne kötelező. Tehát 
a 2015-től implementálódó bankszanálási direktívában ez már elvileg benne szerepelne, de 
természetesen a tagállamok ezt egyébként korábban is implementálhatnák. 

A másik kérdés kapcsán, az SRM-re vonatkozóan igazából annyit érdemes kiemelni, 
hogy itt a BRR-ben történt megállapodás, tehát ilyen szempontból ez jelentős előrelépésnek 
tekinthető. Tehát ilyen szempontból valószínűleg könnyebb lesz az egységes szanálási 
mechanizmusban is a megállapodás létrejötte, illetve ezen a héten 18-án az ECOFIN-on 
várható esetlegesen, hogy ebben véglegesednek talán az álláspontok, és megállapodás 
születik. 

A betétbiztosítási direktíva kapcsán is még vannak kérdéses pontok, de azt gondoljuk, 
hogy ott talán hazai szempontból eléggé olyan irányba mennek az egyeztetések, hogy az 
számunkra megfelelő.  

Amennyiben esetleg még van ehhez kapcsolódóan kérés vagy kérdés, akkor arra 
szívesen válaszolok. 

Elnöki zárszó 

ELNÖK: Főosztályvezető-helyettes úrnak köszönjük a kiegészítést. Képviselőtársaimé 
a szó, ha van kérdés. (Nincs jelzés. - Ékes József közbeszól.) Ékes képviselő úr azt mondja, 
hogy teljesen egyértelmű. Akkor köszönjük a kiegészítést.  

A bizottsági ülésünket most bezárom, de 16 órakor újból találkozni fogunk, úgyhogy 
kérem a bizottság tagjait, hogy jelenjenek meg.  

Köszönöm szépen. Viszontlátásra. 
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 12 óra 17 perc) 
 

  

Firtl Mátyás 
a bizottság alelnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Nánásiné Czapári Judit  


