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1. Összefoglalás 

A Covid19-világjárvány kitörése és a világ- és Unió-szerte számos országban elfogadott 
válaszintézkedések – a lakosság különböző formában történő elszigetelését is ideértve – jelentős 
gazdasági következményekkel jártak. A válság által érintett számos vállalkozás és magánszemély 
konkrétan likviditási hiánnyal és nehézségekkel szembesülhet, amikor időben eleget kellene 
tenniük pénzügyi és egyéb fizetési kötelezettségeiknek. 

Ezzel kapcsolatban az EBH számos lépést tett annak érdekében, hogy tisztázza, mennyire rugalmas 
a szavatolótőke-keretrendszer, valamint működési könnyítéseket biztosítson a Covid19-
világjárvánnyal kapcsolatos válaszintézkedések terén. Az EBH egyik fő határozott intézkedése a 
Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési 
moratóriumokról szóló iránymutatások (EBA/GL/2020/02, a továbbiakban: moratóriumokról szóló 
iránymutatások) közzététele volt.1 A moratóriumokról szóló iránymutatások részletesen 
meghatározzák a jogalkotási és nem jogalkotási jellegű moratóriumok által teljesítendő 
kritériumokat, többek között azt, hogy nem kell az átstrukturálásként való automatikus átsorolást 
és a kényszerű átstrukturálási intézkedések automatikus értékelését alkalmazni. A feltételek 
tekintetében többek között arról is megállapodtak, hogy a moratóriumokról szóló iránymutatások 
hatálya időben korlátozott lesz, következésképpen a moratóriumot 2020. június 30. előtt kell 
bejelenteni és alkalmazni (azaz a törlesztést eddig kell átütemezni). 

A moratóriumokról szóló iránymutatások kiadásakor azonban az EBH mérlegelte annak 
lehetőségét, hogy a későbbi fejleményektől függően a 2020. június 30-i határidőt 
meghosszabbítsák. Mivel az uniós gazdaságokat még nem nyitották meg teljesen és tekintetbe véve 
azt a tényt, hogy a Covid19-válság eltérő módon és mértékben érintette az uniós tagállamokat, az 
EBH úgy határozott, hogy továbbra is támogatja a bankokat az európai vállalkozások 
finanszírozásában azáltal, hogy három hónappal meghosszabbítja az iránymutatások alkalmazására 
vonatkozó határidőt.2 

Ezen iránymutatások a moratóriumokról szóló iránymutatások 10. bekezdésének f) pontját 
módosítják, és a korábbi 2020. június 30-i határidő helyett egy új, 2020. szeptember 30-i határidőt 
vezetnek be. 

Az ügy sürgősségére tekintettel és mivel ezen iránymutatások konkrétan a Covid19-világjárványhoz 
kapcsolódó intézkedésekre irányulnak, az EBH úgy határozott, hogy ebben az esetben nem folytat 
nyilvános konzultációt, illetve költség-haszon elemzést sem végez. Az EBH értesítette a banki 
érdekképviseleti csoportot az iránymutatások kibocsátására irányuló szándékáról, de a banki 
érdekképviseleti csoport tanácsát nem kérte ki. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september


AZ EBA/GL/2020/02 IRÁNYMUTATÁSOKAT MÓDOSÍTÓ IRÁNYMUTATÁSOK 
 

 4 

 
 

EBA/GL/2020/08 

2020. június 25. 

 

 

Iránymutatások 

a Covid19-válságra tekintettel alkalmazott 
jogalkotási és nem jogalkotási jellegű 
hiteltörlesztési moratóriumokról szóló 
EBA/GL/2020/02 iránymutatások 
módosításáról 

 
  



AZ EBA/GL/2020/02 IRÁNYMUTATÁSOKAT MÓDOSÍTÓ IRÁNYMUTATÁSOK 
 

 5 

 

1. Megfelelési és beszámolási 
kötelezettségek 

Az iránymutatások jogállása 

1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az EBH az 1093/2010/EU rendelet3 
16. cikkének rendelkezéseivel összhangban adta ki. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének 
(3) bekezdése szerint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és pénzügyi intézmények minden 
erőfeszítést megtesznek azért, hogy megfeleljenek az iránymutatásoknak. 

2. Az iránymutatások az EBH azzal kapcsolatos álláspontját ismertetik, hogy mi a megfelelő 
felügyeleti gyakorlat a Pénzügyi Felügyeletek Európai Rendszerében, és miként kell alkalmazni 
az uniós jogot egy adott területen belül. Az 1093/2010/EU rendelet 4. cikkének (2) 
bekezdésében meghatározott, az iránymutatások hatálya alá tartozó hatáskörrel rendelkező 
hatóságok azzal tesznek eleget az iránymutatásoknak, hogy megfelelően beépítik azokat saját 
felügyeleti gyakorlataikba (pl. saját jogi kereteik vagy felügyeleti folyamataik módosításával), 
beleértve azokat az eseteket is, amikor az iránymutatások elsősorban intézményekre 
vonatkoznak. 

Adatszolgáltatási követelmények 

3. Az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdése értelmében az egyes hatáskörrel 
rendelkező hatóságok 2020. augusztus 26-ig kötelesek értesíteni az EBH-t arról, hogy 
megfelelnek-e vagy meg kívánnak-e felelni az iránymutatásoknak, illetve ha nem felelnek meg 
vagy nem kívánnak megfelelni azoknak, úgy erről az indokok megjelölése mellett 2020. 
augusztus 26-ig tájékoztatják az EBH-t. Amennyiben a fenti határidőig ilyen értesítés nem 
érkezik, az EBH úgy tekinti, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóságok nem felelnek meg az 
iránymutatásoknak. Az értesítéseket „EBA/GL/2020/08” hivatkozással az EBH honlapján 
található formanyomtatványon kell megküldeni. Az értesítéseket olyan személyek nyújthatják 
be, akik megfelelő felhatalmazással rendelkeznek arra nézve, hogy hatáskörrel rendelkező 
hatóságuk nevében nyilatkozzanak annak megfeleléséről. A megfelelőség állapotában 
bekövetkező minden változást szintén be kell jelenteni az EBH részére. 

4. Az értesítéseket az 1093/2010/EU rendelet 16. cikkének (3) bekezdésével összhangban 
közzéteszik az EBH honlapján. 

                                                            
3 Az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 1093/2010/EU rendelete az európai felügyeleti hatóság (Európai 
Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről (HL L 331., 2010.12.15., 12. o.). 
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2. Címzettek 

5. Az iránymutatások címzettjei az 1093/2010/EU rendelet 4. cikke (2) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott hatáskörrel rendelkező hatóságok és az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) 
bekezdésének 1. pontjában meghatározott hitelintézetek. 

3. Végrehajtás 

Az alkalmazás kezdőnapja 

6. Ezen iránymutatások 2020. június 25. napjától hatályosak. 
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4. Módosítások 

7. A Covid19-válságra tekintettel alkalmazott jogalkotási és nem jogalkotási jellegű hiteltörlesztési 
moratóriumokról szóló EBA/GL/2020/02 iránymutatások 10. bekezdésének f) pontja a 
következőképpen módosul: 

„f) a moratóriumot a Covid19-világjárványra válaszul vezették be, és 2020. szeptember 30. 
előtt alkalmazták. Ez a határidő azonban a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos aktuális 
helyzet alakulásától függően később módosulhat.” 
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