
 

 

AZ SLS-HEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSOK 

 

(a Kormányzótanács azon szerepének alapját képező eljárások, amelyet a Központi Bankok 

Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának 14. cikk [4] bekezdése 

értelmében az egyes hitelintézetek SLS-ben való részesítésében tölt be) 

Az euroövezeti hitelintézetek nem csak monetáris politikai műveletek révén részesülhetnek jegybanki 

hitelben, hanem kivételes jelleggel sürgősségi likviditási segítséget (SLS) is kaphatnak. 

Az SLS keretében valamely eurorendszerbeli nemzeti központi bank (NKB) 

(a) jegybankpénzt és/vagy 

(b) egyéb, potenciálisan a jegybankpénz mennyiségének megemelkedését eredményező segítséget nyújt 

valamely átmeneti likviditási problémával küzdő, fizetőképes pénzügyi intézménynek vagy 

intézménycsoportnak anélkül, hogy ez a művelet az egységes monetáris politika részét képezné. Az SLS 

nyújtása az illetékes nemzeti központi bank(ok) hatáskörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy a belőle 

származó bárminemű költség és kockázat az illetékes nemzeti központi bankot terheli. 

A Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányának (a KBER 

alapokmánya) 14. cikk (4) bekezdése ugyanakkor felruházza az EKB Kormányzótanácsát azzal a 

hatáskörrel, hogy korlátozza az SLS-hez kapcsolódó műveleteket, amennyiben ezek a testület megítélése 

szerint ellentétesek az eurorendszer céljaival és feladataival. Ilyen jellegű döntést a leadott szavazatok 

kétharmados többségével hoz. Annak érdekében, hogy a testület megfelelően meg tudja ítélni, ilyen 

helyzet áll-e fenn, időben értesíteni kell az említett műveletekről. Az említett célt szolgáló eljárás 

1999 óta van érvényben, és azóta rendszeres felülvizsgálatokon esett át. Az aktuális eljárás alapelemei 

összefoglalva a következők: 

A nemzeti központi bank alapesetben legkésőbb az adott SLS végrehajtását követő két munkanapon belül 

értesíti az EKB-t az ügylet részleteiről. Az értesítésnek legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia: 

1. az SLS-ben részesített/részesítendő pénzügyi intézmény nevét; 

2. a kihelyezett/kihelyezendő SLS értéknapját és futamidejét; 

3. a kihelyezett/kihelyezendő SLS volumenét; 

4. a kihelyezett/kihelyezendő SLS devizanemét; 

5. a kihelyezett/kihelyezendő SLS-hez kapcsolódó fedezetet/garanciát, beleértve a fedezet értékelését 

és a rá alkalmazott haircutot, valamint garanciavállalás esetén ennek részleteit és a szerződéses 

biztosítékok feltételeit; 

6. a kihelyezett/kihelyezendő SLS-re az ügyfél által fizetendő kamatot; 

7. a kihelyezett/kihelyezendő SLS-t indokló konkrét tényező(ke)t (fedezetkiegészítési felhívás, 

betétkiáramlás stb.); 



 

8. a prudenciális felügyelet értékelését az SLS-ben részesülő intézmény rövid és középtávú likviditási 

helyzetéről és fizetőképességéről, beleértve azokat a kritériumokat, amelyek alapján fizetőképességét 

pozitívnak ítélték meg; és 

9. amennyiben releváns, az SLS-ért folyamodást előidéző helyzet nemzetközi dimenziójának és/vagy 

potenciálisan rendszerszintű következményeinek értékelését. 

Az 1–9. pontokban említettekkel kapcsolatos összes információt utólagosan rendelkezésre kell bocsátani, 

kivéve, ha ez előzetesen már megtörtént. Amennyiben egy közölt adat az előző naphoz képest 

megváltozott, napi rendszerességgel aktualizálni kell. A Kormányzótanács ezenfelül konkrét, indokolt 

esetben további információkat kérhet az érintett nemzeti központi banktól, vagy kiszélesítheti a 

tájékoztatási/beszámolási kötelezettségeket, és/vagy szigoríthat rajtuk. 

Amennyiben az egy adott pénzügyi intézménynek vagy intézménycsoportnak odaítélendő SLS-műveletek 

teljes volumene meghaladja az 500 millió eurós küszöbértéket, az érintett nemzeti központi bank(ok) 

erről haladéktalanul és még a kihelyezés megtörténte előtt tájékoztatni köteles(ek) az EKB-t.  

Amennyiben egy adott SLS keretében lebonyolítandó műveletek egy adott pénzügyi intézményt vagy 

intézménycsoportot érintő teljes volumene várhatóan meghaladja a 2 milliárd eurós küszöbértéket, a 

Kormányzótanács megvizsgálja, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az SLS esetleg ellentétes az 

eurorendszer céljaival és feladataival. Az érintett nemzeti központi bank(ok) kérésére a Kormányzótanács 

ezt követően dönthet úgy, hogy új küszöbértéket állapít meg, és nem emel kifogást azon tervezett SLS-

műveletek ellen, amelyek teljes volumene ez alatt marad, és amelyeket előre meghatározott és rövid 

határidőn belül lebonyolítanak. A küszöbérték egyidejűleg több pénzügyi intézményre és/vagy 

intézménycsoportra is vonatkozhat. 

A nemzeti központi banknak a következő információkat kell a Kormányzótanács rendelkezésére 

bocsátania legkésőbb három munkanappal a testület azon ülése előtt, amelyen kérése megvitatásra kerül:  

 valamennyi rendelkezésére álló tervezett (ex ante) adatot a fenti 1–9. pontokban felsorolt 

információk tekintetében, és az ott szereplő feltételeknek megfelelően. Amennyiben a küszöbérték 

egyidejűleg több pénzügyi intézményre vagy intézménycsoportra vonatkozik, az információkat 

bankonkénti bontásban javasolt közölni; és 

 az SLS-ért folyamodó minden egyes bank tekintetében – elvben a Kormányzótanács következő 

rendes üléséig tartó periódusra vonatkozó – előrejelzést a finanszírozási résről két lehetséges 

forgatókönyv (várható és kedvezőtlen) alapján. 

Ezen eljárások megfelelően kívánnak gondoskodni arról, hogy a Kormányzótanács el tudja látni a KBER 

alapokmányának 14. cikk (4) bekezdésében rögzített feladatkörét az egyes hitelintézetek számára történő 

SLS-nyújtás vonatkozásában. Az eljárások valamennyi nemzeti központi bankra nézve kötelezőek, 

megfelelőségük rendszeres felülvizsgálat tárgyát képezi. 


