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AZ ALAP CÉLSZINTJE Azzal a céllal, hogy az alap szintje 2023. december 31-ig elérje az euróövezeti biztosított beté-
tek teljes összegének legalább 1%-át, az Egységes Szanálási Testület (ESZT) a 2018-as célszintet 
az euróövezetben engedélyezett összes hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétek 2017-
es átlagos (negyedévente kiszámított) összege 1,15%-ának egynyolcadában határozta meg. 
A 2018-as célszint így idén 8,1 milliárd EUR, ami 13%-kal nagyobb a 2017-es szintnél. E növe-
kedés fő oka az euróövezeti biztosított betétek múltbeli alakulása a 2014–2017-es időszakban.

BESZEDENDŐ ÖSSZEG Figyelembe véve a  2015-ös hozzájárulások levonását és az adatok ismételt megállapítását 
és módosítását, az SRF-nek átutalandó 2018-as előzetes hozzájárulások összege 7,5 milliárd 
EUR.

ALKALMAZÁSI KÖR 2018-ban 3315 intézmény tartozik az SRF alkalmazási körébe (2017-ben 3512 ilyen intézmény 
volt).

SZÁMÍTÁSI MÓDSZER Az intézmények 49%-a kis méretű, és átalány jellegű hozzájárulást fizet (teljes eszközállomá-
nyuk nem éri el az 1 milliárd EUR-t), 28% közepes méretű intézmény (a teljes eszközállomány 
nem éri el 3 milliárd EUR-t), 21% kockázattal kiigazított hozzájárulást fizető nagy intézmény 
(ezek fizetik a számla 96%-át), a fennmaradó intézmények pedig üzleti modelljük miatt külön-
leges számítási módszert alkalmaznak. Az eloszlás 2017-hez képest nem változott jelentősen.

Az Egységes Szanálási Alap* (SRF) tulajdonosa az 
Egységes Szanálási Testület (ESZT).

Az SRF arra használható fel, hogy lehetővé tegye az 
ESZT számára szanálási eszközeinek és hatásköreinek 
eredményes és hatékony alkalmazását. Az SRF egy 
lehetőség annak biztosítására, hogy a pénzügyi ágazat 
hozzájáruljon a pénzügyi rendszer stabilizálásának 
költségeihez.

Az SRF a bankunióba tartozó 19 részt vevő tagállam 
hitelintézeteitől és bizonyos befektetési vállalkozásaitól 
származó hozzájárulásokból áll. Működésének első 
nyolc éve alatt (2016–2023) fokozatosan épül majd ki. 
Az Egységes Szanálási Alapnak 2023. december 31-ig 
a bankunión belüli valamennyi hitelintézetnél tartott 
biztosított betétek összegének legalább 1%-ával egyező 
célszintet kell elérnie.

* A 806/2014/EU rendelet (az Egységes Szanálási Mechanizmusról szóló 
rendelet) hozta létre.

2018-as hozzájárulási időszak
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KOCKÁZATI KIIGAZÍTÁSI 
TÉNYEZŐ:

2018-ban a felügyeleti jelentéstétel harmonizálásának mértéke lehetővé tette az ESZT számá-
ra, hogy a kockázati kiigazítási tényező kiszámítása során figyelembe vegye a likviditásfedezeti 
rátát (LCR) is. A harmonizáció mértéke azonban még mindig nem elegendő a teljes módszer-
tan végrehajtásához**. A következő kockázati mutatók harmonizálása még várat magára, és 
ezek kimaradnak a számításból:

 � I. kockázati pillér: a  szavatolótőkére és a  leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre 
vonatkozó minimumkövetelményt (MREL) meghaladó szavatolótőke és leírható vagy át-
alakítható kötelezettségek;

 � II. kockázati pillér: nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR);

 � III. kockázati pillér: a bankközi kölcsönök és betétek európai unióbeli aránya;

 � IV. kockázati pillér: összetettség és szanálhatóság.

** A kockázati pilléreket és mutatókat a 2015/63/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikke írja le.

A 2018-AS 
HOZZÁJÁRULÁSOK 

A 2017-ES 
HOZZÁJÁRULÁSOKKAL 

SZEMBEN:

a hozzájárulások összegében beálló változások fő oka az éves célszint emelkedése. A válto-
zások további mozgatórugói a következők:

 � Az Egységes Szanálási Mechanizmus (SRM) számítási megközelítésének fokoza-
tos bevezetése a kezdeti időszak (2016–2023) alatt: 2018-ban a BRRD/SRM súlyok 
33,33/66,67%-ot tesznek ki, míg 2017-ben 40/60%-os súlyokat alkalmaztak. E változás nö-
velheti az olyan országokban található intézmények hozzájárulását, amelyek a biztosított 
betétek szempontjából viszonylag kis súllyal rendelkeznek, és amelyekben viszonylag 
nagyok az intézmények.

 � A számítási módszer változásai: az LCR szempontjából viszonylag (nemzeti és euróö-
vezeti összehasonlításban) gyenge helyzet a hozzájárulás növekedését idézheti elő;

 � Méretváltozások: a méret (azaz az összes kötelezettség mínusz szavatoló tőke mínusz 
biztosított betétek, csökkentve a felhatalmazáson alapuló rendelet 5. cikkében megen-
gedett levonásokkal) növekedése nem vezet szükségszerűen a hozzájárulás növekedé-
séhez (és fordítva). A változás az összes többi intézmény méretének változásától függ.

 � A kockázati kiigazítási tényező változása: a kockázati kiigazítási tényező növekedése 
(nemzeti vagy euróövezeti szinten) nem vezet szükségszerűen a hozzájárulás növekedé-
séhez (és fordítva). A változás az összes többi intézmény kockázati kiigazítási tényezőjé-
nek változásától függ.

A változást előidéző okok összesített hatása előre nem ismerhető: ez az országspecifi-
kus és intézményspecifikus mozgatóerők együttesétől függ. Az SRF-be fizetendő hozzájárulá-
sok kiszámítása relatív mennyiségeken alapul, és az egy adott intézményre ható mozgatóerők 
hatása attól függ, hogy az intézmény mely országban található, és az intézmény mérete és 
kockázatossága szempontjából milyen viszonylagos pozíciót foglal el.

KÖVETKEZŐ SZAKASZAI A 2018-as hozzájárulási időszak következő szakaszai a következők:

 � 2018. május 1.: az intézmények értesítést kapnak;

 � 2018. június 28.: a nemzeti szanálási hatóságok átutalják a hozzájárulásokat az ESZT-
nek. A nemzeti szanálási hatóságok a fizetési határidőt a 2018. május 1-jétől 2018. június 
28-ig tartó időszakban határozzák meg.

További információkat talál az SRF-ről a következő helyen: www.srb.europa.eu
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