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A pénzügyi stabilitás „háromlábú széke” – különös tekintettel az Eu-

rópai Bankunió koncepciójára 

dr. Kálmán János, PhD hallgató* 

Bevezetés 

A teljes pénzügyi rendszer alapvető feladata, hogy a gazdaság pénzellátását biztosítsa. 

Ennek elérése érdekében a háztartások kis összegű megtakarításait összegyűjtse (betétek for-

májában) és ebből a gazdaság szereplőinek jóval nagyobb finanszírozási igényét – hitelek 

nyújtásán keresztül - kielégítse. A gazdaság pénzellátásának biztosítása érdekében a pénzügyi 

rendszer gondoskodik a gazdaság fizetési rendszerének biztonságos működtetéséről, vagyis 

arról, hogy az áruk és szolgáltatások ellenértéke a gazdaság szereplői között elszámolásra és 

kifizetésre kerüljön. Ezeken az alapvető funkciókon keresztül a pénzügyi rendszer megvaló-

sítja a jövedelmek elosztását, mind térben – különböző földrajzi és különböző gazdasági ága-

zatok között –, mind időben – a rövid távú betéteket hosszú távú hitelekké vagy befektetések-

ké átalakítva –, ami által lehetséges a pénzügyi rendszerben immanensen meglevő bizonyta-

lanságok és kockázatok kezelése.
1
 

Ahhoz, hogy a pénzügyi rendszer ezeket a feladatait elláthassa, és ezáltal elő tudja mozdí-

tani, vagy inkább támogatni tudja a gazdasági növekedésen keresztül a fenntartható fejlődést 

és a szociális biztonság megvalósulását, arra van szükség, hogy a pénzügyi rendszer stabilan 

működjön. 

A pénzügyi stabilitás olyan állapot, amelyben a pénzügyi rendszer, azaz a kulcsfontossá-

gú pénzügyi piacok és maga a pénzügyi intézmény-rendszer ellenálló a gazdasági sokkokkal 

szemben és képes zökkenőmentesen ellátni alapvető funkcióit, vagyis az imént említett pénz-

ügyi források közvetítését, a kockázatok kezelését és a fizetési forgalom lebonyolítását. 

A gazdasági világválság hívta fel a figyelmet arra, hogy a pénzügyi rendszer sérülékeny-

ségét komplex módon kell megközelíteni és, mint komplex rendszert a részelemeinek stabili-

tásán keresztül kell vizsgálni.  

                                                
* A Szerző a Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájának Ph.D. hallgatója. A tanul-

mány megírását a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0010 támogatta. 
1 Erdős Mihály – Mérő Katalin: Pénzügyi közvetítő intézmények. Bankok és intézményi befektetők, Akadémiai 

Kiadó, Budapest, 2010, 19-26. o. 
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Tanulmányomban arra teszek kísérletet, hogy áttekintsem a pénzügyi stabilitás felépít-

ményének három tartópillérében bekövetkezett, vagy bekövetkezőben levő európai uniós vál-

tozásokat. A vizsgálataim során különös figyelmet fordítok a pénzügyi piacok felügyeletében 

bekövetkezett, illetve javasolt változásokra, hiszen a gazdasági világválság erről a pillérről 

indult ki. A monetáris és a fiskális pillér részletekbe menő vizsgálatára jelen cikk keretei kö-

zött nem is vállalkozom. 

I. A pénzügyi stabilitás „háromlábú széke” 

A pénzügyi stabilitás komplex rendszere alapvetően három lábra támaszkodik. Ez a há-

rom láb: (1) a monetáris politika és (2) a fiskális politika megvalósítása, valamint (3) a pénz-

ügyi piacok működése. A három pillér között rengeteg kapcsolódási pont alakult, éppen ezért 

az egyik láb elégtelen működése nagyon gyorsan tovább tud terjedni a többi lábra is, ami pe-

dig a teljes rendszer stabilitásának elvesztéséhez vezet. Ebben a megközelítésben a pénzügyi 

stabilitás olyan, mint egy háromlábú szék. Ennek a legfontosabb jellemzője, hogy ha a három 

láb megfelelő, akkor nagyon stabilan áll és kényelmesen meg tudja tartani a rajta ülő sze-

mélyt. Ha azonban az egyik lábat kiveszem, vagy netán az egyik láb rövidebb, mint a másik a 

szék annak rendje és módja szerint össze is dől. 

Ennek lehetünk ma is a szemtanúi, amikor a gazdasági világválság hatásait szemléljük, 

ami a környezetünket érte és éri (a munkanélküliség drasztikus növekedése, a háztartások 

eladósodása és az adósmentő csomagok, a bankok megsegítése, a szociális különbségek széle-

sedése), amelynek eredményeként az államok eladósodásának drasztikus emelkedése és egyes 

európai államok csőd közeli állapotba kerülése. 

A háromlábú szék pilléreit helyre kell tenni, a stabilitást helyre kell állítani. A történelem 

– sajnálatos módon – nagy igazsága, hogy mély, új alapokra helyező gazdasági reformokat 

gazdasági válságok következményeként lehet megvalósítani. Így volt ez a Nagy Gazdasági 

Világválság idején komoly állami beavatkozást megvalósító New Deal idején, és így van ez 

ma is.  

I.1. Az első pillér: a monetáris politika 

A szék első lábát képező monetáris politika az Európai Unióban részben megvalósult, hi-

szen az eurónak elsőként bankszámlapénz-ként majd hivatalos fizetőeszközként történő beve-

zetésével, az ár-stabilitás megőrzésére vonatkozó feladatok (mint a bankjegykibocsátás, a 
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devizaműveletek végzése, vagy a tagállamok devizatartalékainak tartása és kezelése) az Euró-

pai Központi bankhoz kerültek. A 2004-ben újonnan csatlakozott tagállamok pedig kötelezett-

ségként vállalták, hogy gazdaság-politikájukat olyan irányban alakítják, amely alkalmassá 

teszi az országuk gazdasági helyzetét az euró bevezetésére, melynek végeredményeképpen a 

szuverenitásuk jelentős részét átruházzák az EU szupranacionális szervére, az EKB-ra.  

Az európai vezetők már a monetáris unió megalkotásakor tisztában voltak azzal, hogy az 

eurózóna nem felel meg az optimális valutaövezet
2
 – Mundell

3
 és McKinnon

4
 által felvázolt – 

kritériumainak.
5
 A gazdasági ciklusok nincsenek összehangolva, a termelési tényezők szabad 

áramlása csak részben valósult meg – még akkor is, ha az Európai Unió az áruk, személyek, 

munkaerő és a tőke szabad áramlására épül – és nem léteznek belső pénzügyi transzferek sem. 

Ennek ellenére maga az euró számos viszontagság után, azért is jött létre, hogy a nemzetközi 

pénzpiac válságjelenségeivel szemben védelmet biztosítson a tagállamoknak,
6
 aminek eleget 

is tett, a monetáris unió fennállásának első évtizedében hatékonyan működött. A problémák 

akkor kezdődtek, amikor a gazdasági világválság hatására több, az eurózónához tartozó állam 

– Görögország, Spanyolország, Portugália, Írország – pénzügyi mentőövre szorult, ami ko-

moly bizalomvesztést okozott az euró fenntarthatóságát illetően, sőt voltak olyan elemzők, 

akik egyenesen az euró összeomlását vizionálták.
7
 

„Ha az euró megbukik, nem csak a valuta bukik. Vele együtt bukik Európa, és az európai 

egység ideája is. Van egy közös fizetőeszközünk, de nincs közös politikai és gazdasági uni-

ónk. Pontosan ez az, amin változtatnunk kell. Annak a lehetősége, hogy ezt elérjük, ebben a 

                                                
2 Az optimális valutaövezetek (optimum currency areas) elmélete azt vizsgálja, hogy egy önálló régiókból, illet-

ve országokból álló csoportnak milyen feltételek mellett érdemes közös valutát bevezetnie. 
3 Mundell, Robert A.: A theory of optimum currency areas, The American Economic Reviw, Vol. 51. No. 4. 

(Sept. 1961) 657-665. o. 
4 McKinnon, Ronald I.: Optimum currency areas, The American Economic Reviw, Vol. 53. No. 4. (Sept. 1963) 

717-725. o. 
5 Az optimális valutaövezetek legfontosabb kritériumai: a tényezőmozgások szabadsága és korlátlansága, vala-

mint a tényezőpiacok rugalmassága, amely biztosítja, hogy az árak és bérek alkalmazkodása a résztvevők között 

nagyobb veszteségek és megrázkódtatások nélkül menjen végbe. Az optimális valutaövezetek elméletének kiter-

jedt szakirodalma van, amelyre a továbbiakban nem kívánok kitérni. Ld. például: Békési Gábor: Optimális valu-

taövezetek, gazdasági integráltság és hasonlatosság: az Európai Unió példája, Közgazdasági Szemle, 1998. júli-
us-augusztus, 709-737. o.; Palánkai Tibor: A monetáris integráció és az „optimális valutaövezet” elmélete, in 

Blahó András (szerk.): A globális és regionális integráció gazdaságtana, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 188-

194. o.; Agenor, Pierre-Richard - Aizenman, Joshua: Capital market imperfections ant the theory of optimum 

currency areas, Journal of International Money and Finance, , Vol. 30, Issue 8., (December 2011) 1659-1675. o. 
6 Rácz Margit: Vélekedés a válságról az Európai Unióban kialakult helyzet alapján, Pénzügyi Szemle, 2009. /2-

3. szám, 311. o. 
7 Simon Tilford: The euro at ten: Is its future secure? Center for European Reforms, 2009, elérhető: 

http://www.cer.org.uk/sites/default/files/publications/attachments/pdf/2011/essay_10_euro_7jan09-1337.pdf 

(2012-11-02). 
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válságban fekszik.” – mondta Angela Merkel 2010-ben.
8
 A monetáris pillér, vagyis az euró 

stabilitásának helyreállításához vezető intézkedéseket a másik két pillérben kell keresnünk. 

I.2. A második pillér: a fiskális politika 

Eredetét tekintve a gazdasági válság a pénzügyi piacokról indult ki, amelynek kezelése 

érdekében az államok világszerte arra kényszerültek, hogy az adófizetők pénzéből, vagy hite-

lek felvételéből kisegítsék a bankokat, ezáltal elkerüljék a pénzügyi közvetítőrendszer össze-

omlásával járó társadalmi kataklizmát. Ennek következtében azonban az államadósságok el-

képesztő mértékben elszálltak és az államok működése is veszélybe került. Azt állapíthatjuk 

tehát meg, hogy az egyes pillérek, vagy lábak közötti kapcsolatok már olyan mélységűek, 

hogy ha megremeg az egyik láb, akkor szétcsúszik a másik kettő is. 

Az euró bevezetésekor nem volt meg a megfelelő politikai konszenzus a gazdasági és 

monetáris unió kiteljesítésére és – ezzel párhuzamosan – az államok nem voltak hajlandóak 

többet feláldozni a szuverenitásukból. Éppen ezért noha szakértői szinten előtérbe került, 

hogy a költségvetések közelítése nélkül a monetáris unióba komoly kockázatok vannak bele-

kódolva, az Európai Uniónak nincs saját fiskális politikája. A monetáris politika és fiskális 

politika ugyannak az éremnek a két oldala. A probléma ezzel az, hogy a monetáris politika az 

Unió szintjén van, míg a fiskális politikát az államok maguk határozzák meg, vagyis a stabili-

tást jelentő egyik láb eleve magasabban van, a rendszer alapjaiban véve asszimetrikus. Arról 

nem is beszélve, hogy a szakértők arra is felhívták a figyelmet, már 1998-ban, hogy a pénz-

ügyi piacok intézményeinek (a bankoknak, nagy holdingtársaságoknak) a tevékenységére 

vonatkozó felügyeletet is európai szinten kellene megvalósítani.
9
 

A gazdasági és monetáris unió kiteljesítéséhez – a gazdasági kormányzás megvalósításá-

hoz – szükséges politikai akaratot a gazdasági világválság szülte meg. Görögország helyzete 

rámutatott arra, hogy a monetáris unió legjelentősebb hiányossága, hogy nem rendelkezik 

saját válságkezelési kerettel. 

Nem így volt ez a monetáris unió létrehozását megelőzően. A Római Szerződés 108. cik-

ke még kifejezetten megengedte a tagállamoknak, hogy a fizetési mérleg egyensúlytalansága 

                                                
8 New austerity measures for Portugal, Spain, http://www.euractiv.com/priorities/new-austerity-measures-

portugal-news-494137 (2012-11-02). 
9 Andenas, Mads – Hadjiemmanuil, Christos: Banking supervision, the internal market and European Monetary 

Union, European Business Law Review, May/June 1998., 153. o. 
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esetén kölcsönösen segítséget nyújtsanak egymásnak.
10

 A Maastrichti Szerződés azonban 

kifejezetten megtiltották a tagállamok kormányzatainak kimentését, mind az Unió, mind a 

többi tagállam részére.
11

 Ennek az volt az oka, hogy széleskörű megegyezés volt a szakiroda-

lomban arra nézve, hogy a monetáris unión belül a fizetések egyensúlya ugyanannyira irrele-

váns, mint a tágállamok régiói között.
12

 

Egy „kiskaput” azonban hagyott az EUMSz. 122. cikk (2) bekezdése, amely alapján 

rendkívüli események folytán nehézségekkel küzdő tagállamot az Unió bizonyos feltételek 

mellett pénzügyi támogatásban részesítheti. Erre a jogalapra építve hozta létre az EU az Euró-

pai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmust (European Financial Stability Mechanism, továbbiak-

ban: EFSM),
13

 ami egy relatíve kicsi hiteleszköz az Unió rendszerén belül, illetve kormány-

közi szerződés által az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszközt (European Financial Stability 

Facility - továbbiakban: EFSF),
14

 ami már egy jóval nagyobb, ideiglenesen létrehozott hitel-

eszköz.
15

 Az ideiglenes válságkezelő mechanizmusok helyett azonban szükség volt állandó 

finanszírozási mechanizmusra is. Az Európai Stabilitási Mechanizmusról (European Stability 

Mechanism, továbbiakban ESM) 2010 decemberében állapodtak meg és 2012. október 8-án 

kezdte meg a működését. Az ESM létrehozásához szükség volt a Lisszaboni Szerződés módo-

sítására is. Ennek megfelelően az EUMSz. 136. cikke az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

„(3) Azon tagállamok, amelyek pénzneme az euró, stabilizációs mechanizmust hozhatnak 

létre, amelyet akkor hoznak működésbe, ha ez nélkülözhetetlen az euróövezet egésze stabili-

                                                
10 A kölcsönös segítségnyújtás megvalósulhat: a) összehangolt fellépés útján olyan más nemzetközi szervezetek 
irányába vagy keretében, amelyekhez a tagállamok fordulhatnak; b) olyan intézkedések útján, amelyek a keres-

kedelem eltérülésének elkerüléséhez szükségesek, ha a nehézségekkel küzdő állam harmadik országokkal szem-

ben mennyiségi korlátozásokat tart fenn vagy vezet be újra; c) más tagállamok által nyújtott korlátozott mértékű 

hitelek útján, amihez ezek egyetértése szükséges. 
11 EUMSz. 125. cikk (1) „Az Unió nem felel a tagállamok központi kormányzatának, regionális vagy helyi köz-

igazgatási szerveinek, közjogi testületeinek, egyéb közintézményeinek vagy közvállalkozásainak kötelezettsége-

iért, és nem vállalja át azokat; ez nem sértheti a valamely meghatározott projekt közös megvalósítására vonatko-

zó kölcsönös pénzügyi garanciákat. A tagállamok nem felelnek egy másik tagállam központi kormányzatának, 

regionális vagy helyi közigazgatási szerveinek, közjogi testületeinek, egyéb közintézményeinek vagy közvállal-

kozásainak kötelezettségeiért, és nem vállalják át azokat; ez nem sértheti a valamely meghatározott projekt közös 

megvalósítására vonatkozó kölcsönös pénzügyi garanciákat.” 
12 Pisani-Ferry, Jean: The known unknowns and unknown unknowns of EMU, Bruegel Policy Contribution, 

Issue 2012/18. 5. o. 
13 A Tanács 407/2010/EU rendelete az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus létrehozásáról. 
14 EFSF Framework Agreement http://www.efsf.europa.eu/attachments/20111019_efsf_ 

framework_agreement_en.pdf. 
15 A jogalapot tekintve azonban komoly kételyek láttak napvilágot, amiknek hosszútávon történő kiküszöbölésé-

hez szükség volt a Lisszaboni Szerződés módosítására. A jogi aggályokról ld.: Louis, Jean-Victor: Guest 

Editorial: The no-bailout clause and rescue packages, Common Market Law Review, Vol. 47. Issue 4. (Aug. 

2010) 971-986. o. 
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tásának megőrzése érdekében. A mechanizmus keretében igényelt pénzügyi segítségnyújtásra 

szigorú feltételek fognak vonatkozni.”
16

 

Az ESM létrehozásáról szóló szerződést 2012. február 2-án öntötték végleges formába 

Brüsszelben.
17

 Az eszközt az e célból létrehozott nemzetközi pénzügyi szervezet működteti. A 

luxembourgi székhelyű pénzintézet akkor nyújt támogatást az eurózóna országainak, ha az a 

pénzügyi stabilitás megőrzésének érdekében szükséges. Az ESM-et csak végső esetben lehet 

igénybe venni, amennyiben az euróövezet stabilitása veszélybe kerül. A Mechanizmus kor-

mányközi alapon működik, továbbá a magánszektort és a Nemzetközi Valutaalapot be kell 

vonni a tevékenységébe.
18

 

Az állandó válságkezelési mechanizmus mellett a fiskális láb helyreállítását célozza a 

2011. január 1-én bevezetett Európai Szemeszter, az ún. „hatos” és „kettes” jogszabálycso-

mag, valamint az Euro Plusz Paktum.  

Az EU gazdasági kormányzásának – ezen keresztül a fiskális pillérnek – a megerősítését 

szolgálja az ún. „hatos jogszabálycsomag”, ami öt rendeletet
19

 és egy irányelvet
20

 foglal ma-

gában. Ezeknek a jogi aktusoknak a segítségével az Európai Unióban, egyrészt újraszabályoz-

ták a fiskális szigor érvényesíthetőségét, másrészt pedig egy sajátos előrejelzési technikát épí-

tettek be a rendszerbe azáltal, hogy a makropénzügyi szabályok mellett a gazdaság egyéb mu-

tatóit is vizsgálni, értékelni és szükség esetén a nem teljesítést büntetni lehessen.  

Az Európai Szemeszter
21

 - a hatos jogszabálycsomag részeként - valójában egy integrált 

fiskális felügyeleti mechanizmus, vagy másként fogalmazva a gazdaságpolitikák összehango-

                                                
16 Az Európai Tanács 2011/199/ EU határozata az Európai Unió működéséről szóló szerződés 136. cikkének 
módosításáról egy, azon tagállamok számára létrehozandó stabilizációs mechanizmus tekintetében, amelyek 

pénzneme az euró. 
17 A szerződés szövegét ld.: http://www.european-council.europa.eu/media/582311/05-tesm2.en12.pdf (2012-11-

02). 
18 Ódor Bálint: Az Európai Unió Működéséről szóló szerződés 136. cikkének módosítása. Európai Tükör, 2011. 

február. 37. o. 
19 Az Európai Parlament és a Tanács 1173/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a költségvetési felügyelet 

euroövezetbeli eredményes érvényesítéséről; Az Európai Parlament és a Tanács 1174/2011/EU rendelete (2011. 

november 16.) a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó 

végrehajtási intézkedésekről; Az Európai Parlament és a Tanács 1175/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a 

költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásá-
ról szóló 1466/97/EK tanácsi rendelet módosításáról; Az Európai Parlament és a Tanács 1176/2011/EU rendelete 

(2011. november 16.) a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséréről és kiigazításáról; A Tanács 

1177/2011/EU rendelete (2011. november 8.) a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsí-

tásáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról. 
20 A Tanács 2011/85/EU irányelve (2011. november 8.) a tagállamok költségvetési keretrendszerére vonatkozó 

követelményekről. 
21 Az Európai Parlament és a Tanács 1175/2011/EU rendelete (2011. november 16.) a költségvetési egyenleg 

felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK 

tanácsi rendelet módosításáról. 
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lásának évente ismétlődő ciklusa. Ebben a minőségében pedig nem más, mint az Európa 2020 

stratégia megvalósítási pillére.
22

 Alapvetően arra a logikára épül – a Stabilitási és Növekedési 

Paktummal szemben -, hogy a megelőzés hatékonyabb, mint a korrekciós mechanizmusok 

alkalmazása. Az Európai Szemeszter keretében az Európai Bizottság minden évben részlete-

sen elemzi a gazdasági és strukturális reformokról szóló tagállami programokat, és a követke-

ző 12–18 hónapra ajánlásokat fogalmaz meg az egyes tagországok számára (országspecifikus 

ajánlások). 

Az ún. „kettes jogszabálycsomag” - ami további két rendelettervezetet jelent - célja to-

vább erősíteni a költségvetési kormányzást az euróövezetben.
23

 A „kettes jogszabálycsomag 

még jogalkotási folyamatban van. 

Az Euro Plusz Paktum
24

 az euróövezet állam-, illetve kormányfőinek a kormányközi 

megállapodása. A Paktum legfontosabb célja a monetáris unió gazdasági pillérének további 

megerősítése, a gazdaságpolitikai koordináció magasabb szintre emelése, a versenyképesség 

javítása, mindezek révén pedig fokozottabb konvergencia elérése. A paktumhoz az eurózóna 

tagállamai kívül csatlakozott Bulgária, Dánia, Lengyelország, Lettország, Litvánia és Romá-

nia is. 

A fiskális láb megerősítésére tett – vázlatosan ismertetett – intézkedések egy elvet valósí-

tanak meg, mégpedig, hogy határozottan több fiskális szabályra van szükség nemzeti szinten, 

annak érdekében, hogy minimalizálni lehessen a közös valuta védőernyőjén belüli szabad 

„garázdálkodások” kockázatát.
25

 Ennek másik oldala azonban a tagállamok költségvetési szu-

verenitásának jelentős mértékű elvesztése. Hosszú távon a fiskális szabályok közelítése és 

kikényszerítése mindenképpen előremutató folyamat, hiszen az euró stabilitásának helyreállí-

tásához elengedhetetlenül szükséges. Azt a kérdést azonban felveti, hogy az Unió hány sebes-

séget visel el, mivel ezek a szabályok az eurózóna tagállamainak vonatkozásában már a fiská-

lis uniót vetítik előre, ami pedig már nem közösségi berendezkedést igényel, hanem attól mi-

nőségében különböző föderatív berendezkedést, annak minden következményével. 

                                                
22 Bató Márk: Az Európai Szemeszter. Az Európai Szemeszter szerepe az Európai Unió gazdaságpolitikájának 

kialakításában, különös tekintettel a kohéziós politikára, Köz-Gazdaság, 2012/1. szám 105. o. 
23 COM (2011) 819 Javaslat - az Európai Parlament és a Tanács rendelete a pénzügyi stabilitásuk tekintetében 

súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségek által fenyegetett euróövezeti tagállamok gazdasági és költ-

ségvetési felügyeletének megerősítéséről; COM (2011) 821 Javaslat - az Európai Parlament és a Tanács rendele-

te az előzetes költségvetési tervek monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott 

hiánya megszüntetésének biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről. 
24 Euro Plusz Paktum, fokozottabb gazdaságpolitikai koordináció a versenyképesség és a konvergencia érdeké-

ben. Ld.: Az Európai Tanács (2011. március 24-25.) következtetései, I. Melléklet. 
25 Dabrowski, Marek: Fiscal and monetary policy determinants of the eurozone crisis and its resolution, CASE 

Network Studies & Analyses, No. 443/2012. 31. o. 
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Ezek a gondolatok azonban messze vezetnek a tanulmány valódi céljától, ami a reformfo-

lyamatok szisztematikus áttekintése. A pénzügyi stabilitás helyreállítása és fenntartása érde-

kében a monetáris és fiskális láb megerősítése mellett kiemelt jelentősége van a pénzügyi pia-

cok megerősített felügyeletének.  

II. A pénzügyi piacok szabályozásában és felügyeletében bekö-

vetkezett változások 

Európában az egységes pénzügyi piac megteremtésére irányuló törekvés egészen az 

1970-es évekig vezethető vissza.
26

 „Már ekkoriban megkezdődött egy olyan környezet kiala-

kítása, amely biztosítja a pénzügyi ügyletek biztonságos keretek közötti teljesítését az Unió 

különböző tagállamaiban.”
27

 20 évvel a Római Szerződés aláírása után, 1977-ben fogadták el 

az Első Bankdirektívát (the First Banking Directive). Ez azonban csak az első lépés volt, a 

piacok többnyire továbbra is elkülönülten működtek egymás mellett, mivel a tagállamok kor-

mányainak különböző érdekei voltak a pénzügyi rendszerrel kapcsolatban. Ennek következté-

ben a pénzügyi intézmények számára nehézkes volt a közvetlen, határon átívelő ügyletek vég-

rehajtása. 

Az áttörés, vagyis a pénzügyi piac integrálódásának a felgyorsulása 1985-től indult meg. 

Ekkor jelent ugyanis meg a Bizottság Fehér Könyve.
28

 A Fehér Könyv három alapvető elvet 

vetített előre: a székhelyország felügyeletének (home-country control) elvét, a kölcsönös el-

ismerés elvét (mutual recognition)
29

 és a nemzeti jogok harmonizációs minimumának elvét 

(minimum harmonisation of national laws). A három elvet kiegészíti a Single Passport jogin-

tézménye, amely alapján a pénzügyi intézményeknek egy működési engedéllyel kell rendel-

kezni, ha pedig ezt megszerezték valamely tagállamban, akkor az Unió bármely más tagálla-

                                                
26 Dragomir, Larisa: European prudential banking regulation and supervision – The legal dimension, Routledge, 

New York, 2010. 33. o. 
27 Lengyel Judit – Réz Éva – Szép Olivér: A tőkepiacok szabályozásának aktuális kérdései, DÉL–KELET EU-

RÓPA – SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 7. 3. o. 
28 Completing the internal market COM (85) 310, http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com19 

85_0310_f_en.pdf (2012-10-04). 
29 A kölcsönös elismerés elvét az Európai Bíróság teremtette meg 1979-ben, a híres Cassis de Dijon ügyben. Ld.: 

C-120/78 Rewe kontra Bundesmonopolverwaltung für Branntwein. A kölcsönös elismerés elve alapján, amikor 

nincs szó ún. kényszerítő követelmények (közegészségügy, fogyasztóvédelem, kereskedelmi ügyletek tisztasága 

stb.) fennállásáról, akkor az egyik tagállam által valamely áru értékesítésére megállapított szabályait a többi 

tagállamnak el kell ismernie. Az ítélet arra késztette a tagállamokat, hogy megállapodjanak egymással olyan 

közös normák tekintetében, amelyekről egyébként nem állapodtak volna meg, ezáltal pedig a nemzeti jogok 

harmonizációs minimumának elvének is megágyazott. 
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mában külön engedély nélkül végezhetik tevékenységüket.
30

 Az már csak a pénzügyi intéz-

ményen múlik, hogy tevékenységét a letelepedés szabadsága (fióktelep létesítése), vagy a 

szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján (fióktelep létesítése nélkül, határon átnyúló szolgálta-

tás útján) végzi e. 

Az 1990-es évek végén a pénzügyi piacok integrálódásának felgyorsulása mellett is azzal 

kellett az Európai Uniónak szembesülnie, hogy piacok szegmentáltak maradtak.
31

 Az euró 

bevezetésével egyedülálló lehetőséget kapott az Unió a pénzügyi szolgáltatási szféra egysége-

sítésére és a fennmaradt piaci határok lebontása. Ebből az okból 1999-ben elfogadta a Pénz-

ügyi Szolgáltatási Akciótervet (Financial Service Action Plan).
32

 „A program három stratégiai 

célkitűzése az egységes piac kialakítása az úgynevezett intézményi vagy vállalati pénzügyi 

piaci szolgáltatások területén, megnyitni és biztonságossá tenni a pénzügyi piacok lakossági 

szolgáltatásait, végül megerősíteni a prudenciális felügyelet szabályait.”
33

 A prudenciális fel-

ügyelet megerősítésére az FSAP-vel parallel módon megreformálták az Unió pénzügyi fel-

ügyeleti struktúráját. Ez volt az ún. Lámfalussy-eljárás.
34

 

A pénzügyi piacok szabályozásától azt várják, mind a szabályozók, mind a társadalom 

tagjai, hogy a pénzügyi ágazat biztonsága és stabilitása biztosított legyen, miközben a globális 

pénzügyi rendszer stabilitása is adott.
35

 Az FSAP hatására „számos külső zavar ellenére is 

javult a pénzügyi ágazat teljesítménye; nőtt a likviditás, fokozódott a verseny, javult a jöve-

delmezőség és erősödött a pénzügyi stabilitás.”
36

 Az integráció előmozdítása érdekében pedig 

a Fehér Könyv II. további jogalkotási tevékenységeket irányozott elő (köztük a korábbi jog-

szabályok felülvizsgálatát). 

                                                
30 LŐRINCNÉ ISTVÁNFFY Hajnalka: Pénzügyi integráció Európában. 2001. KJK-KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó. 

173. o.  
31 Implementing the framework for financial markets: Action Plan COM(1999) 232, (továbbiakban: FSAP) 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/action_en.pdf (2012-10-04) 3. o. 
32 Az FSAP-nek megfelelően 42 jogszabályt fogadtak el az Európai Unióban, amelyek célja a tagállamok pénz-

ügyi piacokra vonatkozó szabályozásának harmonizálása volt. Az elfogadott jogszabályokat ld.: 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/actionplan/index/100825-transposition_en.pdf (2012-11-01) 
33 HORVÁTH Henrik: EU csatlakozás, pénzügyi felügyelet és fogyasztóvédelem. Európa Füzetek 58. 10-11. o. 
34 A Lámfalussy-eljárásról ld. részletesen: Mohamed, Sideek: Reform of the EU Securities Markets: A Critical 
Assessment of the Lamfalussy Report, Business Law International, Vol. 2002. Issue 3.; Ferran, Eilís: Building an 

EU securities market, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.; Alford, Duncan: The Lamfalussy process 

and EU bank ragulation: Another step ont he road to Pan-European regulation, Annual Review of Banking and 

Financial Law, Vol. 25. (2006); Dragomir (2010) im. 
35 Blahó András: Az átalakuló globális pénzügyi szabályozó rendszer kérdései, Köz-Gazdaság, 2011./2. szám 49. 

o. 
36 Fehér Könyv – a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó szakpolitikáról (2005-2010) 5. o. (továbbiakban: Fehér 

Könyv II.). Elérhető: http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/white_paper/white_paper_hu.pdf (2012-

10-10). 
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2007-ben kitört a gazdasági válság, ami komoly próbára tette az EU szabályozó rendsze-

rét. Soha nem látott sebességgel reagált az EU az egyensúlytalanságokra, jogalkotási aktusok 

széles körét dolgozták ki, fogadták el és léptették hatályba.
37

 Az Európai Unió integrálódott 

pénzügyi piacai azonban már nem csak ex post szabályozást igényelnek, hanem a szabályok 

közvetlen uniós szintű felügyeletét is. 

Az európai integráció hosszú távú stratégiája is – az Európai 2030 projekt – arra az állás-

pontra helyezkedik, hogy „Ha az EU el akarja kerülni a válság megismétlődését, sürgősen 

hozzá kell kezdenie pénzügyi intézeteink működésének és felügyeletének reformjához. A 

pénzügyi intézmények – a hitelezés nagyarányú csökkentését leszámítva – mindmáig nem 

sokat változtattak a válságot előidéző gyakorlatukon. Kívánatos lenne, hogy e reformokat a 

G20-ak összehangolják egymás között, de az EU-nak addig is ki kell dolgoznia saját az ellen-

őrzésre és a felügyeletre vonatkozó szabályozás normáit és mechanizmusait.”
38

 

2011. január 1-vel indult útjára az EU teljesen új, de a - Lámfalussy-eljárás alapjaira és 

tapasztalataira épülő - pénzügyi felügyeleti struktúrája a Pénzügyi Felügyeletek Európai 

Rendszere. 

A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében két pillér - egy makro (ESRB)
39

 és egy 

mikroprudenciális pillér (ESA-k)
40

 - dolgozik annak érdekében, hogy fenntartsa a pénzügyi 

stabilitást az Európai Unió egészére nézve, megoldást találjon a válsághelyzetek előrejelzésé-

re és a kialakult válságok menedzselésére. Ambiciózus, ám szükséges feladat, amelyhez a 

hatóságokat megfelelő „fegyverekkel” kell felvértezni. Ennek megfelelően a felügyeleti ható-

ságok fegyvertárában új, minőségileg más fegyverek kerültek elhelyezésre. 

A szabályozástechnikai és végrehajtás-technikai standardok előkészítése elsősorban a ha-

tóságok munkája lesz, még akkor is, ha elfogadásukról a Bizottság dönt. Az európai hatósá-

                                                
37 Ld. például a hitelminősítő intézetekre vonatkozó 1060/2009. EK rendelet; a biztosítási szektorra vonatkozó 

2009/138/EK irányelv (Szolvencia II); a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó 2009/65/EK irányelv, 

hitelintézetek tőkekövetelményére vonatkozó 2009/111 EK irányelv (CRD II.). 
38 Az „Európa 2030” projekt - Kihívások és lehetőségek, forrás: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cm 
sUpload/hu_web.pdf (2012-10-07) 5. o. 
39 1092/2010 EU rendelet a pénzügyi rendszer európai uniós makroprudenciális felügyeletéről és az Európai 

Rendszerkockázati Testület létrehozásáról. 
40 1093/2010 EU rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK 

határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről; 1094/2010 EU rende-

let az európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, vala-

mint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről; 

1095/2010 EU rendelet az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 

716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről. 
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gok határozatai
41

 jogilag kötelező erővel bírnak, nemcsak a nemzeti hatáskörrel rendelkező 

hatóságokra, de végső esetben a pénzügyi piacok szereplőire nézve is. Ráadásul ezek a hatá-

rozatok irányadóak a pénzügyi piacok szereplőire nézve is, a hatáskörrel rendelkező hatósá-

gok által ugyanabban a tárgyban hozott bármely korábbi határozattal szemben. Azáltal, hogy 

lehetővé teszi a közvetlen uniós szintű felügyeletet (korlátozott esetekben!)
42

 a magántársasá-

gok felett, a székhelyország felügyeleti elvére jelentős lyukat ütött az új szabályozás. 

A korlátozott esetekben megvalósuló közvetlen uniós szintű felügyelet mellett azonban 

már megjelent az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) hatáskörei között a színtiszta 

közvetlen felügyeletre vonatkozó hatáskör. Ugyanis az új európai felügyeleti rendszer felállí-

tásával lehetőség nyílt a hitelminősítő intézmények engedélyezésének és felügyeletének euró-

pai szintre történő helyezésére. Ennek megfelelően az 513/2011/EU rendelete módosította a 

hitelminősítő intézetekről szóló 1060/2009/EK rendeletet, valamint az ESMA rendelet az 

ESMA speciális feladataként határozta meg a hitelminősítő intézmények közvetlen európai 

szintű felügyeletét. Ha a felügyeleti tevékenysége során megállapítja a hitelminősítő intézetek 

jogsértését, akkor a felügyeleti intézkedést rendelhet el, vagy pénzbírságot szabhat ki.
43

 

Ezek a reformok hatalmas változást jelentettek az Európai Unió életében, de a közvetlen 

uniós szintű felügyelet megjelenése további integrációs (uniós hatáskör bővítési) lépéseket 

vetített előre.
44

 Ezt támasztotta alá az elmélyülő szuverén adósságválság, aminek következté-

ben egy dolog vált stabillá, az instabilitás. Az Európai Bizottság és az Európai Tanács állandó 

elnöke pedig a „valódi gazdasági és monetáris unió” létrehozását tűzte a zászlajára.
45

 

Ez – a bakunióként ismertté vált koncepció – egy integrált vagy inkább centralizált pénz-

ügyi keretet jelent, amely magánban foglalja: 1) az egységes szanálási rendszert; 2) az egysé-

ges betétbiztosítási mechanizmusokat; és 3) az egységes felügyeleti mechanizmust. A szaná-

                                                
41 Ebbe a csoportba három határozattípus tartozik: I.) az uniós jog megsértése esetén hozott (ESA rend. 17. cikk), 

II.) a veszélyhelyzetben hozott (ESA rend. 18. cikk), valamint III.) a hatáskörrel rendelkező hatóságok közötti 

vitarendezés során hozott (ESA rend. 19. cikk) jogilag kötelező határozatok. 
42 Az új felügyeleti hatóságok korlátairól ld.: Verhelst, Stijn: Renewed financial supervision in Europe – Final or 

transitory? Egmont Paper 44. (2011) 48-57. o. 
43 A hitelminősítő intézetek jogsértő magatartásait a rendelet III. számú melléklete tartalmazza, amely egyfajta 
„feketelistának” tekinthető. A jogsértéseket három csoportba sorolja be: a) az összeférhetetlenséggel, szervezeti 

vagy működési követelménnyel kapcsolatos jogsértések; b) a felügyeleti tevékenységek akadályozásával kapcso-

latos jogsértések; illetve c) a közzétételi rendelkezésekkel kapcsolatos jogsértések. Ezekben összesen hetvenhá-

rom (!) jogsértő magatartásról rendelkezik. A pénzbírság összege a különböző magatartásokhoz kapcsolódik és 

tízezer €-tól akár hétszázötvenezer €-ig terjedhet. 
44 Kálmán János: Az új európai pénzügyi felügyeleti architektúra, in Tamás Csaba Gergely (szerk.) Magyaror-

szág és az Európai Unió – Díjnyertes pályázatok 2011, Országgyűlés Hivatala, Budapest, 2012, 88. o. 
45 A cél a valódi gazdasági és monetáris unió – Időközi jelentés (Brüsszel, 2012. október 12.) http://www. 

consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/HU/ec/132866.pdf (2012-11-02). 
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lási és a betétbiztosítási rendszerre csupán röviden térek ki, míg az egységes felügyeleti me-

chanizmussal részletesebben foglalkozom. 

II.1. Szanálási rendszer
46

 

A pénzügyi válság komolyan próbára tette mind a nemzeti, mind az uniós szintű hatósá-

goknak a bankrendszerben jelentkező problémák kezelésére vonatkozó képességét. Az Unió 

pénzügyi piacai – a korábban vázolt folyamatoknak megfelelően – oly mértékben integrálttá 

váltak, hogy az egyes tagállamokban fellépő belső sokkok gyorsan átterjedhetnek más tagál-

lamokra. 

A legtöbb európai országban ugyanazok a fizetésképtelenségi eljárások vonatkoznak a 

bankokra, mint a többi vállalkozásra. A bankok azonban speciálisak a többi vállalkozáshoz 

képest, legalább három okból: 1.) a bankok nem átlátszóak, mivel olyan információkhoz fér-

nek hozzá, amihez a piac többi szereplője nem (banktitok); 2.) a bankok betéteket gyűjtenek 

és hiteleket nyújtanak, vagyis a rövid távú kötelezettségeket hosszú távú termékekké tudják 

transzformálni; 3.) a bankok a tevékenységükkel komoly kockázatokat keltenek (dominó ef-

fektus).
47

 A fizetésképtelenségi jogi szabályok nem minden esetben képesek megfelelően ke-

zelni a pénzügyi intézmények csődjét, mivel nem veszik kellőképpen figyelembe azt, hogy el 

kell kerülni a pénzügyi instabilitást, biztosítani kell az alapvető szolgáltatások folyamatos 

működését, és meg kell védeni a betéteseket. Ráadásul a fizetésképtelenségi eljárások hossza-

dalmasak, és amennyiben reorganizációra kerül sor, a hitelezőkkel kötött egyezség megköté-

sét és az ahhoz vezető bonyolult tárgyalások lefolytatását teszik szükségessé, ami mind az 

adósok, mind a hitelezők számára időveszteségben, költségekben és az eredmény elégtelensé-

gében jelentkező károkat okozhat. 

„Állami szanáláskor az állam dönt a bajba jutott vállalat megmentéséről, ami – legalábbis 

elméletileg – azzal jár, hogy a pénzügyi egyensúly helyreállításában is a központi források 

játsszák a fő szerepet.”
48

 A javaslatban vázolt európai szanálási rendszernek ezzel szemben az 

lenne az alapja, hogy a bankok befizetéseiből előzetesen finanszírozott bankszanálási alapot 

kellene létrehozni a tagállamok szintjén, amelyből meg lehetne valósítani a csőd közelbe ju-

tott bankok helyreállítását. Ez által pedig a bankrendszer kockázatainak viselése nem az adó-

                                                
46 COM (2012) 280 Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hitelintézetek és befektetési vállal-

kozások 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 Elérhető: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= 

COM:2 012:0280:FIN:HU:PDF (2012-11-02) 
47 Dragomir (2010) im. 27-30. o. 
48 Kúti Anna – Móra Mária: Szanálás és felszámolás 1986 után, Közgazdasági Szemle, 1990/6. szám 703. o. 
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fizetőket, hanem a bankrendszert magát (feltéve, ha nem hárítják át ezeket a költségeket az 

ügyfeleire!) terhelné. 

„Piacgazdaságokban az állami szanálás a válságrendezés kivételes eszközének számít.”
49

 

A javaslat ezért kiterjeszti a nemzeti felügyeleti hatóságok hatáskörét, hogy korai szakaszban 

beavatkozhasson abban az esetben, ha egy intézmény pénzügyi helyzete vagy fizetőképessége 

romlana. A korai beavatkozás keretében a hatóság az intézményt felkérheti a helyreállítási 

tervben meghatározott szabályok és intézkedések végrehajtására, cselekvési program és az 

annak végrehajtására vonatkozó ütemterv kidolgozására, összehívhatja a részvényesi közgyű-

lést.
50

 A szanálási intézkedések végrehajtására csak akkor kerülhet sor, ha az intézmény csőd-

helyzetben van, vagy valószínűleg csődbe jut, és nincs más megoldás, amellyel az intézmény 

megfelelő időkeretben helyreállítható lenne. Emellett, a szanálási intézkedések révén történő 

beavatkozásnak a közérdek szempontjából is indokoltnak kell lennie. 

A bizottságnak a javaslata tehát, a tagállami szinten működő szanálási hatóságok rendsze-

rének harmonizálására irányul, amely közös szabályok alapján működne. Ha azonban megva-

lósulna a bankunión belüli fokozottabb felügyelet, akkor azon belül helyet kellene kapnia a 

bankválságok centralizáltabb kezelésének.
51

 Hogy ez megvalósulhasson, – tervek szerint – a 

bankunióban részt vevő tagállamokra nézve létre kellene hozni egy uniós szanálási hatóságot, 

amely kiküszöbölné a tisztán nemzeti döntésekből eredő negatív externáliákat.
52

 

II.2. Betétbiztosítás 

A betétbiztosítási rendszerekről szóló 94/19/EK irányelvben alkalmazott „minimális 

harmonizáció” elve tagállamonként lényegesen eltérő fedezeti szinteket eredményezett,
53 

ezért 

a fedezeti szint legalacsonyabb mértékét a 2009/14 EK irányelv 100.000 €-ban rögzítette. Erre 

azért volt szükség, mert amikor a pénzügyi válság 2008 őszén súlyosbodott, egyes uniós beté-

tesek az alacsonyabb fedezeti szintet biztosító tagállamokból a jobb betétvédelmet nyújtó tag-

                                                
49 Kúti – Móra (1990) im. 703. o. 
50 Ezek a hatáskörök a nemzeti felügyeleti hatóság 2006/48 EK irányelv (CRD) 136. cikkében meghatározott 

hatásköreit egészíti ki a szanálási eljárás vonatkozásában. 
51 COM (2012) 510 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – egy bankunió kiépítését 
eredményező ütemtervről, 8. o. 
52 Press Release – Towards a genuine economic and monetary union (2012. június 26.) http://www.consilium 

.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf (2012-11-01) 5. o. 
53 Magyarországon a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiak-

ban: Hpt.) 101. §-a határozza meg az Országos Betétbiztosítási Alap betétbiztosítási szintjét. A törvény hatályba 

lépésekor ez 1 millió forint volt. Ez az összeg folyamatosan növekedett és a 2000-es évek elején már elérte a 6 

millió forintot. 2009-ben tért át az €-ban rögzített határértékre (50.000 €), majd a 2009/14 EK irányelven alapuló 

harmonizációs kötelezettségnek a jogalkotó 2011. január 1-én tett eleget és emelte meg a fedezeti szintet 100.000 

€-ra. 
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államok bankjaiba helyezték át betétjeiket. Ezek az eltérések pedig súlyos torzulásokat okoz-

tak.
54

 

2010 júliusában a Bizottság még ambiciózusabb javaslatot terjesztett elő a Páneurópai 

Betétbiztosítási rendszer létrehozására: ebben a betétvédelem harmonizálását és egyszerűsíté-

sét, a kifizetések felgyorsítását és a finanszírozás javítását szorgalmazta, konkrétan a banki 

hozzájárulásokból fizetett betétbiztosítási alapok előzetes feltöltésén és a tagállami betétbizto-

sítási rendszerek közötti, megadott határértéken belül kötelező hitelnyújtási eszközön keresz-

tül.
55

 

Az elsődleges alapelv az, hogy a végső felelősségnek a betétbiztosítás és a pénzügyi fel-

ügyelet esetében is ugyanazon a szinten kell lennie.
56

 A szakirodalmi elemzések azt a megol-

dási javaslatot szorgalmazzák, hogy a betétbiztosítási rendszert kössék össze európai szinten a 

szanálási rendszerrel és hozzák létre az Európai Betétbiztosítási és Szanálási Alapot (Europe-

an Deposit Insurance and Resolution Fund).
57

 Ez a megoldás gyors és hatékony döntéshoza-

talt eredményezne, ami a válságkezelés esetén elengedhetetlenül szükséges.  

A szanálási- és a betétbiztosítási rendszernek ugyanaz a lényege. Mind a kettőnek az a 

célja, hogy az elkövetkező válságok költségét ne az adófizető polgárok viseljék, hanem a 

pénzügyi intézmények által előre létrehozott alapok biztosítsák a költségek fedezetét. 

II.3. Az egységes felügyeleti mechanizmus 

A bankunió megvalósításának harmadik pillére az egységes felügyeleti mechanizmus 

megvalósítása. Ennek indoka, hogy – ahogy már kifejtésre került - a banki piacok integráció-

jával nem tartott lépést a bankok felügyelete, mivel az széttagolva nemzeti szinten kerül ellá-

tásra.  

Az egységes felügyeleti mechanizmus alapján az Európai Központi Bank látná el a ban-

kok egységes uniós szintű felügyeletét. Ennek keretében az EKB közvetlenül felügyelhetné a 

prudenciális szabályok szigorú és részrehajlásmentes érvényesítését és a határokon átnyúló 

                                                
54 COM (2010) 369 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak – a betétbiztosítási rendsze-

rekről szóló 94/19/EK irányelv felülvizsgálatáról 3. o. 
55 Proposal for a Directive …/…/EU of the European Parliament and of the Council – on Deposit Guarantee 

Schemes (recast), ld.: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/guarantee/20100712_proposal_en.pdf 

(2012-11-02) 
56 Schoenmaker, Dirk – Gros, Daniel: A European Depsit Insurance and Resolution Fund, DSF Policy Paper 

(2012), No. 21. 7. o. 
57 Allen, Franklin – Beck, Thorsten – Carletti, Elena – Lane, Philip R. – Schoenmaker, Dirk – Wagner, Wolf: 

Cross-border banking in Europe: Implications for financial Stability and macroeconomic policies, CEPR, Lon-

don, 2011. 107-108. o.; Gerhardt, Maria. – Lannoo, Karel: Options for reforming deposit protection schemes in 

the EU, ECRI Policy Brief (2011) No. 4. 11-13. o.; Schoenmaker – Gros (2012), im. 4. o. 
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banki piacok hatékony ellenőrzésének megvalósítását.
58

 A Javaslat alapján az EKB már a ren-

delet hatálybalépésének legelejétől kezdve felhatalmazást kap arra, hogy ha indokoltnak tart-

ja, átvegye a felügyeletet bármely euroövezeti bank felett, különösen, ha a kérdéses bank ál-

lami támogatásban részesült. Ezt követően 2013. július 1-jén a rendszerszintű jelentőséggel 

bíró, legfontosabb európai bankok, majd 2014. január 1-től az összes többi bank felügyelete 

az EKB hatáskörébe tartozna.
59

 Ambiciózus, sőt talán irreális is ez a javaslat, azt figyelembe 

véve, hogy a tanulmány írásakor már 2012 novemberét írjuk és a rendelet még nem került 

elfogadásra. Tény, hogy a gazdasági válság arra sarkallja az uniós jogalkotót és ennek a mo-

torját, a Bizottságot is, hogy minél gyorsabban elfogadásra kerüljenek, a szerintük szükséges 

szabályok, de a gyorsaságnak nem szabad a minőség rovására mennie!  

Az egységes felügyeleti mechanizmus azokra az országokra vonatkozna, amelyek hivata-

los pénzneme az euró (euróövezeti ország), de a többi tagállam is csatlakozhatna hozzá. A 

Javaslat ezt szoros együttműködésnek (close cooperation) nevezi, ugyanakkor ez nem pusztán 

együttműködés, hanem lényegét tekintve a nemzeti hatóságokat a bankok pénzügyi felügyele-

tének vonatkozásában az EKB „dekoncentrált” szerveivé teszi.
60

 Az EKB és a részt nem ve-

vő tagállam hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósága közötti szoros együttműködés az EKB 

által elfogadott határozat útján jön létre. Ennek szükséges előfeltétele, hogy: (1) az érintett 

tagállam értesíti a többi tagállamot, a Bizottságot, az EKB-t és az EBA-t a részvételi szándé-

káról; (2) a nemzeti hatóság vállalja, hogy az EKB által kiadott iránymutatásokat és kérel-

meknek aláveti magát;
61

 (3) a tagállam az összes olyan információt az EKB rendelkezésére 

bocsátja, amelyre az igényt tart; és (4) a tagállam nemzeti jogszabályokat fogad el annak biz-

tosítására, hogy a nemzeti felügyeleti hatósága teljesítse az EKB által elrendelt intézkedése-

ket. Amennyiben az érintett tagállam már nem tesz eleget ezeknek a feltételeknek, az EKB 

diszkrecionális hatáskörében úgy határozhat, hogy megszünteti a szoros együttműködést. A 

                                                
58 COM (2012) 511 Javaslat – A Tanács rendelete az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális 

felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról (továbbiakban: Javas-

lat). 
59 Javaslat 27. cikk. 
60 Prugberger Tamás arra hívja fel a figyelmet, hogy valamennyi szupranacionális pénzügyi és gazdasági szerve-

zet (mint az EU) jellemzője, hogy arra törekszik, hogy az egyes államokban minél kisebb legyen az egyes álla-
mok közhatalmi és közigazgatási szervezete. Ennek pedig legfontosabb célja, hogy az érdemi döntéseket a nem-

zetközi pénzügyi és gazdasági szervezetben (EU-ban) hozzák meg és a tagállamok csak a végrehajtó rendelkezé-

sek meghozatalára és azok ellenőrzésére szorítkozzanak. Ld. bővebben: Prugberger Tamás: Globalizáció, neoli-

beralizmus és a jog. Van kiút az útvesztőből? Kairosz Kiadó, Budapest, 2008. 83. o. 
61 A hivatalos magyar fordítás – véleményem szerint hibásan – a következőképpen fogalmazza ezt meg: Az 

érintett tagállam értesítésben vállalja annak biztosítását, hogy hatáskörrel rendelkező nemzeti hatósága betartja 

az EKB által kiadott iránymutatásokat és teljesíti az EKB által kiadott kérelmeket. Az angol szöveg azonban az 

„abide by” szóösszetételt alkalmazza, aminek a jelentése „aláveti magát”. Ez pedig jogi szempontból sokkal 

komolyabb kötelezettség, mint a betartás és a teljesítés, mivel tartalmilag egy alávetett pozíciót fejez ki. 
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nemzeti hatóságok alárendelt pozíciója mutatkozik meg abban is, hogy a szoros együttműkö-

dés megszüntetése esetén a Javaslat nem intézményesít semmilyen előzetes konzultációs me-

chanizmust. 

Az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az EKB kizárólagos hatáskörébe tartoz-

na a résztvevő tagállamokban létesített valamennyi hitelintézetre vonatkozó prudenciális sza-

bályok felügyelete, méghozzá az uniós jogszabályok rendelkezéseivel összhangban.
62

 Ennek 

megfelelően az EKB engedélyezné a hitelintézetek alapítását és működésének megkezdését, a 

hitelintézetekben megvalósuló részesedésszerzést; az uniós jogszabályokban rögzített esetek-

ben szigorúbb prudenciális követelményeket állapíthat meg; felügyeleti stresszteszteket vé-

gezhet; a korai beavatkozással kapcsolatos felügyeleti feladatokat végezhet stb.
63

 Ezekkel a 

feladatokkal kapcsolatban az EKB rendeleteket alkothat (!), ajánlásokat fogadhat el és határo-

zatokat hozhat. 

A felügyeleti feladatainak ellátásához az EKB komoly vizsgálati hatáskörökkel is rendel-

kezne. Az EKB közvetlenül tájékoztatást kérhet minden olyan jogi és természetes személy-

től,
64

 aki a feladatkörébe tartozik, minden olyan információról, amit szükségesnek tart. Ezek-

nek a személyeknek bármilyen szükséges vizsgálatát elvégezheti: dokumentumok benyújtását 

írhatja elő, megvizsgálhatja az üzleti könyveiket és a nyilvántartásaikat, írásbeli vagy szóbeli 

magyarázatot kérhet tőlük. Az EKB helyszíni ellenőrzést is végezhet, akár előzetes bejelentés 

nélkül is. Ezeknek a vizsgálatoknak alá kell vetniük magukat. Amennyiben a hitelintézetek, 

pénzügyi holdingtársaságok vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságok szándékosan vagy ha-

nyagságból megsértik a közvetlenül alkalmazandó uniós jogszabályok valamely olyan köve-

telményét, amellyel kapcsolatban az uniós jog értelmében adminisztratív pénzbírság kiszabása 

áll a hatáskörrel rendelkező hatóságok rendelkezésére, az EKB a rá ruházott feladatok ellátása 

céljából adminisztratív pénzbírságot szabhat ki. Az alkalmazott szankciónak hatékonynak, 

arányosnak és visszatartó erejűnek kell lennie. 

                                                
62 A szakértők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy, ha ebben a formában valósul is meg az egységes fel-

ügyeleti mechanizmus kiépítése, akkor is csupán a nagy és rendszerszinten jelentős bankok felügyelete kerüljön 
az EKB feladatkörébe, míg a kisebb illetve a határon átnyúló tevékenységet nem folytató bankok felügyelete 

továbbra is maradjon a tagállami felügyeleti hatóság kompetenciájában. Ld.: Lannoo, Karel: The roadmap to 

Banking Union: A call for consistency, CEPS Commentary 2012. 4-5. o. 
63 Javaslat 4. cikk. 
64 A vizsgálati hatáskörök alá tartoznak: a) a hitelintézetek, b) a pénzügyi holdingtársaságok, c) a vegyes pénz-

ügyi holdingtársaságok, d) a vegyes tevékenységű holdingtársaságok, d) ezek tevékenységében részt vevő sze-

mélyek és kapcsolódó harmadik felek, e) azok a harmadik felek, akikhez az említett társaságok működési funk-

ciókat vagy tevékenységeket szerveztek ki, f) azok a személyek, akik szorosan és érdemben kapcsolódnak az 

említett társaságok tevékenységéhez, g) a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok. 
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Az egységes felügyeleti mechanizmus legfontosabb újításainak rövid felvázolását köve-

tően elengedhetetlen, hogy kitérjünk azokra a problémákra, amelyek miatt a korábbiakban azt 

emeltem ki, hogy a gyorsaság nem mehet a minőség rovására. Két problémakört kívánok 

megvilágítani: 1) a monetáris politika és az intézményi (mikro) szintű felügyelet elválasztását; 

valamint 2) az EKB és az EBA kapcsolatát. 

II.3.1. A monetáris politika és a mikro szintű felügyelet elválasztása 

Az első probléma a monetáris politika és az intézményi (mikro) szintű felügyelet egy 

szervezetbe központosításában keresendő. Az alapvető probléma, hogy beépített érdekkonf-

liktus van a monetáris politika és a pénzügyi felügyelés között.
65

 A monetáris politika elsőd-

leges célja – ahogy ezt az EUMSz. 127. cikk (1) bekezdése is megfogalmazza – az árstabilitás 

fenntartása, vagyis az infláció letörése.
66

 Ezzel szemben a pénzügyi felügyelés az egyedi in-

tézmények (bankok) biztonságos működésére és megbízhatóságára (safety and soundness) 

összpontosít. A monetáris politika adott esetben ellentétes szempontokat vesz figyelembe, 

mint a pénzügyi felügyelés. Ilyen eset lehet, amikor például a központi bank erőteljes kamat-

emelést hajt végre, hogy megőrizze a makrogazdasági stabilitást, de ezzel erőteljesen leértéke-

li a kötvény típusú befektetések mögötti fedezetet, amivel az egyedi intézmény biztonságos 

működését veszélyezteti.
67

 Éppen ezért, ha a két funkciót egy intézményben koncentrálják, 

akkor megfelelően el kell őket egymástól választani, hogy mindkét funkció az integritását 

megőrizze.
68

 

A funkcióknak a szétválasztása – annak ellenére, hogy ezt a Javaslat is kihangsúlyozza
69

 - 

nem történik meg kielégítően. A Javaslat szerint az EKB-n belül létrehoznának egy Felügye-

leti Tanácsot, amelynek a feladata a felügyeleti ügyekkel kapcsolatos határozatok előkészíté-

se. A döntéshozatalért azonban, végső soron, az EKB Kormányzótanácsa lenne felelős és ki-

vételesen határozhatna úgy, hogy egyes feladatokat vagy döntési hatásköröket átruház a fel-

ügyeleti tanácsra. Az EKB Kormányzótanácsa pedig az EKB Igazgatótanácsának tagjaiból és 

azon tagállamok nemzeti központi bankjainak elnökeiből áll, amelynek hivatalos pénzneme az 

euro. Vagyis azok az országok, amelyek a szoros együttműködés keretében csatlakoznak az 

egységes felügyeleti mechanizmushoz, eleve nem rendelkeznek szavazati joggal. 

                                                
65 Ld. bővebben: Goodhart, Charles – Schoenmaker, Dirk: Sould the functions of monetary policy and banking 

supervision be separeted? Oxford Economic Papers, New Series, Vol. 47. No. 4. (1995) 539-560. o. 
66 Ez természetesen nem ezt jelenti, hogy az árstabilitás egyenlő lenne a nulla inflációval. Ld. bővebben: Kopo-

nya Éva (szerk.): Monetáris politika Magyarországon 2012, MNB, Budapest, 2012. 6. o. 
67 Erdős – Mérő (2010) im. 276. o. 
68 Carmassi, Jacopo – Di Noia, Carmine – Micossi, Stefano: Bankin Union: A federal model for the European 

Union with prompt corrective action, CEPS Policy Brief, No. 282. (2012) 4. o. 
69 Javaslat 8. o. 
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A Felügyeleti Tanács tagjai: 1) az EKB Igazgatótanácsa által kinevezett négy EKB kép-

viselő; 2) a résztvevő tagállamok hitelintézeteinek felügyeletét ellátó nemzeti hatóságok egy-

egy képviselője; 3) a Kormányzótanács által az Igazgatóság tagjai közül választott elnök, va-

lamin 4) a Kormányzótanács által saját tagjai közül választott alelnök. Vélhetően – bár erre a 

Javaslat nem tér ki – ezek a tagok fognak a Felügyeleti Tanácsban szavazati joggal rendelkez-

ni. 

A Felügyeleti Tanács tagjai közül egy korlátozottabb összetételű Irányítóbizottságot je-

lölhetni ki, amely támogatást nyújt a Felügyeleti Tanács munkájához. A Felügyeleti Tanács 

munkájában részt vesznek továbbá a szoros együttműködésben részt vevő tagállamok hatás-

körrel rendelkező hatóságainak képviselői, valamint megfigyelőként az EBA elnöke és az 

Európai Bizottság egy tagja. 

Ezek alapján megállapítható, hogy a monetáris politika és az intézményi felügyelet koránt 

sincs elválasztva egymástól, ráadásul a Javaslat 18. cikk (2) bekezdése azt is kiemeli, hogy az 

EKB intézményi felügyeletből adódó feladatai nem sérthetik az EKB monetáris politikájához 

kapcsolódó és egyéb feladatait. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a monetáris politikának 

alávetetten kell végrehajtania az új feladatait. Azok a nem euróövezeti országok pedig, akik 

csatlakoznak az egységes felügyeleti mechanizmushoz, jogokat nem igen kapnak, kötelezett-

ségeket azonban annál inkább. 

Mi lehet az oka, annak, hogy a Javaslat mindenképpen az EKB szervezeti keretein belül 

kívánja elhelyezni a bankok uniós szintű felügyeletét? Véleményem szerint az, hogy nincs 

más megoldásra jogalapja az Európai Uniónak, az alapító szerződések módosítása nélkül. A 

módosítás pedig egy komoly és hosszú folyamat. Az egyetlen jogalap, amire az egységes fel-

ügyeleti mechanizmust építeni lehet az az EUMSz. 127. cikk (6), amely szerint: „Az Európai 

Parlamenttel és az Európai Központi Bankkal folytatott konzultációt követően a Tanács kü-

lönleges jogalkotási eljárás keretében, egyhangúlag eljárva elfogadott rendeletekben az Euró-

pai Központi Bankot a hitelintézetek és – a biztosítóintézetek kivételével – az egyéb pénzügyi 

szervezetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatban külön feladatok-

kal bízhatja meg.” Már az Európai Felügyeleti Hatóságokat létrehozó rendeleteket is komoly 

kritika alá vették mind a hazai,
70

 mind a nemzetközi szakirodalomban
71

 arra nézve, hogy a 

                                                
70 Ld.: SZEGEDI László: A Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszere a Meroni-doktrína tükrében, Pro Publico 

Bono, 2011/1. szám, SZEGEDI László: A pénzügyi piacok Közvetlen európai felügyeletének kihívásai, Pénzügyi 

Szemle 2012/3. szám, Kálmán (2012) im. 
71 Ld.: WYMEERSCH, Eddy: The institutional reform of the European Financial Supervisory System, an interim 

report Ghent Univ. Financial Law Institute Working Paper No. 2010-01., SASSO, Lorenzo - KOST DE SEVRES, 
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felügyeleti hatóságok feladatrendszere túllép a hatáskör-átruházásra vonatkozó Európai Bíró-

sági feltételrendszeren,
72

 ezért a felügyeleti jogosítványoknak az EBA-hoz való telepítése a 

jelenlegi alapítószerződések alapján nem lehetséges. Ezeket figyelembe véve két megoldás 

tűnik megvalósíthatónak. 

Az első szerint
73

 az EKB látná el a felügyeleti feladatokat – a Javaslat szerint -, de egy 

teljesen független és a monetáris feladatoktól tökéletesen elválasztott, belső Felügyeleti Ta-

nács létrehozásával. Ez a Felügyeleti Tanács az EKB Kormányzótanácsának mintájára jöhetne 

létre és az Irányítóbizottságból, valamint nemzeti felügyeleti hatóságok elnökeiből állna. Az 

Irányítóbizottság tagjai lennének: a Tanács által választott hat tag, az EKB egyik alelnöke, az 

EBA elnöke és az ESM elnöke. Ez a struktúra elősegítené az intézmények közötti hatékony 

koordinációt, elkerülve a pénzügyi felügyelet monetáris politika alá rendelését és egyúttal 

bevonná a döntéshozatalba az ESM-et, ami a jövőben betétbiztosítási és szanálási feladatokat 

is elláthatna. A pénzügyi felügyeletért egyértelműen a Felügyeleti Tanács lenne felelős és 

feladatkörében eljárva nem fogadhatna el utasításokat az EKB Kormányzótanácsától, amely 

kizárólag a monetáris politika megvalósításáért lenne felelős. Azonban továbbra is megmarad 

egy probléma ezzel a megoldással kapcsolatban, mégpedig, hogy az EKB-nak nincs hatásköre 

a biztosítók felügyeletére nézve, és a pénzügyi szektorban a banki és a biztosítói tevékenység 

között rengeteg kapcsolat van, az a mikroprudenciális felügyelet pedig, aminek a hatásköréből 

ki van zárva a biztosítási tevékenység, rengeteg kockázatot rejt magában.
74

 

A második megoldás szerint a felügyeleti feladatok és hatáskörök az EBA-hoz kerülné-

nek. Ezzel a monetáris politikával való összeütközés nem merülne fel, az EIOPA-val való 

együttműködés keretében a biztosítási szektor kockázatai sem maradnának rejtve. Ez a meg-

oldás, arra is alkalmas lenne, hogy az intézményi egyensúly elvét biztosítsa, mivel a felügye-

leti feladatok EKB-ban történő koncentrálása nagyon komoly hatalomkoncentrációt is megva-

lósítana.
75

 A korábban kifejtetteknek megfelelően komoly jogalappal kapcsolatos kételyeket 

                                                                                                                                                   
Nicolette: The New European Financial Markets Legal Framework: A Real Improvement? An Analysis of Fi-

nancial Law and Governance in European Capital Markets from a Micro and Macro Economic Perspective, 

2011. Capital Markets Law Journal, Forthcoming. Forrás: http://ssrn.com/abst ract=1855636 (2011-10-31). 

FERRAN, Eilís: Understanding the new institutional architecture of EU financial market supervision University 
of Cambridge Faculty of Law Research Paper, No. 29/2011. forrás: http://papers.ssrn.com/sol3/pa 

pers.cfm?abstract_id=1701147## (2011-08-21). 
72 Ld.: European Court of Justice (1958): „Meroni v. High Authority” (Case 9/56) és European Court of Justice 

(1981): „Giuseppe Romano v. Institut national d’assurance maladie-invalidité.” (Case 98/80).. 
73 Alapul véve: Carmassi – Di Noia – Micossi (2012) im. 
74 The High Level Group on Financial Supervision is the EU: De Larosiere Report (Brüsszel, 2009. február 25.) 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/ de_larosiere_report_en.pdf (2012-08-31.) 43-44. o. 
75 Pisani-Ferry, Jean – Sapir, André – Véron, Nicolas – Wolff, Guntram B.: What kind of European Banking 

Union? Bruegel Policy Contribution, Issue 2012/12. 12. o. 
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vetne fel a bankok felügyeletének ebben a szervezeti rendben történő megvalósítása, amit 

csak az alapszerződések módosításával lehetne feloldani.  

II.3.2. Az EKB és az EBA kapcsolata 

A Javaslat szerint kulcsfontosságú szerep fog hárulni az EBA-ra az egységes felügyeleti 

mechanizmus keretén belül, mégpedig az által, hogy az EBA lenne továbbra is felelős az egy-

séges szabályrendszert megerősítő és kiegészítő egységes felügyeleti kódex (hand book) meg-

alkotásáért. Ennek a feladatának kimagasló jelentősége lesz a belső piac integritásának meg-

őrzésében, még azokkal a tagállamokkal kapcsolatban is, akik nem adják át a felügyeleti fel-

adataikat az EKB-nak, mivel az egységes felügyeleti kódex az EU összes tagállamára vonat-

kozni fog.  

A szakirodalom szerint az EBA szerepét teljesen újra kell definiálni, ha az egységes fel-

ügyeleti mechanizmus ebben a formában valósul meg, ugyanis a felügyeleti feladatok lehető-

ségének elvesztése mellett az üzleti magatartás (conduct of business) felügyeletére és a termé-

kek szabályozására kell összpontosítania a bankszektor vonatkozásában.
76

 Vagyis az EBA 

rend. 9. cikkébe foglalt fogyasztóvédelmi és a pénzügyi tevékenységgel összefüggő feladata-

it
77

 kell erősítenie, aminek eredményeként az európai szintű felügyelet a „twin peaks” vagyis 

„ikertorony” modellhez válna hasonlóvá.
78

 Kiemelendő a fogyasztóvédelmi szerepkör erősíté-

se abból a szempontból is, hogy a hatékony pénzügyi fogyasztóvédelem a pénzügyi piacok 

stabilitásának egyik fontos eleme. „A pénzügyi szektorba vetett társadalmi bizalom alapját az 

átlátható termékek és szolgáltatások, a fair és pontos információk biztosítása, a felelős szo l-

gáltatók és tájékozott, egyben az általában megelégedett fogyasztók képezik.”
79

 

Az EKB és az EBA kapcsolatával összefüggésben – az előző alfejezetben említetteket 

nem ismételve – annyit mindenképpen szükséges kiemelni, hogy az EBA elnökének az EKB 

Felügyeleti Tanácsának munkájában nem megfigyelőként, hanem szavazati joggal kell részt 

vennie, amim keresztül eredményesebben tudja ellátni a feladatait az egységes felügyeleti 

kódex végrehajtásának felügyeletében és kikényszerítésében. 

Konklúzió 
                                                
76 Lannoo (2012) im. 6. o. 
77 Pl.: fogyasztói trendek elemzése, fogyasztóvédelmi jelentések készítése, a pénzügyi műveltséggel és oktatással 

kapcsolatos nemzeti feladatok koordinálása, képzési standardok kidolgozása a piaci szereplők számára. 
78 A „twin peaks” modellről ld. bővebben: Wymeersch, Eddy: The Structure of Financial Supervision in Europe 

About single, twin peaks and multiple financial supervisors. 2006, 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=946695 (2012-10-25.). 
79 PSZÁF 2010. évi II. féléves fogyasztóvédelmi kockázati jelentése, 2011. Forrás: http://www.pszaf.hu/data 

/cms2299482/fogyved_jelentes_2010H2.pdf (2012-11-02) 4. o. 
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Az Európai Unió közös fizetőeszközének - az eurónak – és ezen keresztül az európai in-

tegrációnak a válsága 2007 óta tart és egyáltalán nem látszik még „a fény az alagút végén”. A 

gazdasági világválság kirobbanása óta az Európai Unió minden erejét összeszedve próbálja 

megtalálni a kiutat és helyreállítani az európai gazdaságot. Ebben a folyamatban már eddig is 

komoly – az Európai Unió természetét érintő – reformokat valósítottak meg a döntéshozók. 

Elég csak visszautalni a fiskális pillér megerősítésére tett intézkedésekre, vagy a pénzügyi 

piacok felügyelete terén elért változásokra. A megvalósított és a megvalósításra váró refor-

mok azonban az Európai Unió jövőjére vonatkozó kérdéseket vetnek fel és felvillantják egy 

politikai unió (föderáció) közeli lehetőségét.  

A bankunió keretében vázolt reformok megvalósítása egy nagy lépés az Európai Unió tel-

jesen más alapokra helyezésében. A pénzügyi stabilitás összetevőit mindenképpen helyre kell 

állítani. Meg kell erősíteni a fiskális fegyelmet és hatékony mechanizmusokat kell kialakítani 

a pénzügyi piacok szereplőinek felügyeletére. Ezek a változások együtt a monetáris láb inga-

dozását is megoldhatják. A legfontosabb azonban az, hogy a pénzügyi stabilitás valóban stabil 

legyen, vagyis az egyes elemei egy szinten legyenek. Hogy az a szint a nemzetállamok szint-

je, vagy az Európai Unió szintje az hamarosan ki fog derülni. 
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