
 

  

 

Visszajelzés az EKB 2020. évi Éves 

jelentéséről szóló európai parlamenti 

állásfoglalás részeként 

megfogalmazott észrevételekről 

Az EKB 2020. évi Éves jelentését az EKB alelnöke 2021. április 14-én mutatta be az 

Európai Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottságának külön ülésén.1 Az EKB 

elnöke 2022. február 14-én részt vett az EKB Éves jelentéséről tartott európai 

parlamenti plenáris vitán.2 Az ezt követő napon a Parlament elfogadta állásfoglalását 

(a továbbiakban „az állásfoglalás”) az EKB 2020. évi Éves jelentéséről.3 

Az EKB 2021. évi Éves jelentésének az Európai Parlament előtti bemutatása 

alkalmából az EKB visszajelzést ad az Európai Parlament állásfoglalásában kifejtett 

észrevételekről.4 

1 Monetáris politika 

Az állásfoglalás azon felhívása tekintetében, hogy az EKB szorosan kövesse 

nyomon a megemelkedett inflációs rátákat, és tegyen lépéseket az árstabilitás 

garantálására, az EKB továbbra is szilárdan kitart a 2%-os inflációs célja 

mellett. Az EKB monetáris politikai döntéseit továbbra is az vezérli, hogy 

középtávon megvalósuljon az árstabilitás. Az Ukrajnában folyó háború súlyosan 

érinti az euroövezet gazdaságát, és jelentősen megnövelte a bizonytalanságot. A 

háború gazdasági hatása függ majd a konfliktus alakulásától, a jelenlegi szankciók 

hatásától és a későbbi lehetséges intézkedésektől. Az infláció jelentősen 

megemelkedett, és az elkövetkező hónapokban elősorban az energiaárak meredek 

megemelkedése miatt magas marad. A március óta kapott adatok megerősítették a 

Kormányzótanács várakozását, miszerint az EKB eszközvásárlási programja (APP) 

alatti nettó eszközvásárlások a harmadik negyedévben várhatóan befejeződnek. A 

monetáris politika kalibrálása továbbra is az adatoktól függ majd, és a kilátásokkal 

kapcsolatos kibontakozó értékelésünket tükrözi. Az EKB készen áll megbízatásának 

keretén belül valamennyi eszközének a kiigazítására – indokolt esetben a 

rugalmasság beépítésével – annak érdekében, hogy az infláció középtávon a 2%-os 

célján stabilizálódjék. 

Azt az utalást illetően, hogy biztosítsa és nyomon kövesse a monetáris 

politikai döntéseinek szükségességét, alkalmasságát és arányosságát, az EKB 

 

1  Lásd az EKB honlapját. 

2  Lásd az EKB honlapját. 

3  Az elfogadott állásfoglalás szövege az Európai Parlament honlapján olvasható. 

4  A visszajelzésben nem foglalkozunk az Európai Parlament bankunióról szóló állásfoglalásában felvetett 

kérdésekkel. Ezek tárgyalását lásd az EKB felügyeleti tevékenységéről szóló éves jelentésben. A 

bankunióval kapcsolatos állásfoglalásról szóló visszajelzést folyó év későbbi részében publikáljuk. 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp210414~4291d0b4db.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2022/html/ecb.sp220214_1~ec87ef8c3a.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0029_HU.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/annual-report/html/index.hu.html
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a monetáris politikai döntéshozatalban szisztematikusan vizsgálja ezeket az 

aspektusokat. Ebben az értékelésben elemezzük többek között a monetáris politikai 

döntések árstabilitás elérésében való eredményességét és hatékonyságát, előnyeit, 

lehetséges mellékhatásait, időbeli kölcsönhatásait és egyensúlyát. Ez különösen 

fontos a sztenderd irányadó kamatlábaktól eltérő monetáris politikai eszköztár 

alkalmazása szempontjából. Az értékelés eredménye az intézkedések 

alkalmazásának mind az intenzitását, mind a megtervezését befolyásolhatja, 

amelyek a lehetséges mellékhatások korlátozását vagy kivédését megcélozva 

kalibrálhatók.5 

Az állásfoglalásnak azokat az utalásait illetően, amelyek az alacsony 

kamatlábaknak a vállalatokat, a reform- és beruházási ösztönzőket, valamint a 

nyugdíj- és biztosítási rendszereket érintő hatásaira vonatkoznak, az EKB a 

fenti arányossági értékelésében a reálgazdasággal és a pénzügyi rendszerrel 

kapcsolatos minden fontosabb aspektust figyelembe vesz. Folyamatosan 

figyelemmel kísérjük az EKB monetáris politikai eszköztárát annak érdekében, hogy 

arányos legyen a jogszabályban meghatározott cél elérésével, különösen mivel a 

pénzügyi rendszerben és azon kívül fellépő mellékhatások annál jobban 

felerősödhetnek, minél tartósabban fennáll az alacsony kamatkörnyezet. 

Ami az EKB monetáris politikai eszköztárának, benne a TLTRO-knak a 

reálgazdaságban, különösen a kis és középvállalkozási (kkv) szférában való 

eredményeségét illeti, az EKB monetáris politikáját úgy kalibráljuk, hogy a 

likviditás mindenképpen eljusson a gazdaság összes szektorába. A TLTRO-k 

révén az euroövezeti bankok igen vonzó kamatokon jutnak forráshoz azzal a 

feltétellel, hogy fenntartják a reálgazdasági kihelyezéseiket, ami a mostani nagyon 

bizonytalan időkben különösen fontos. Összességében számos adat bizonyítja, hogy 

a TLTRO-k igen eredményesen csökkentik a bankok forrásköltségeit, és ösztönzik a 

vállalati és háztartási kihelyezéseiket, például a jellemzően bankhitelre utalt 

mikrovállalkozások és önálló munkavégzők forráshoz juttatásával.6 A pandémia alatt 

az intézkedések hatásosságát mikro- és makroprudenciális intézkedésekkel, 

valamint olyan fiskális politikai támogatással fokozták, mint például a 

kormánygaranciák és moratóriumprogramok. Az EKB 2020 áprilisában célzott 

fedezetkönnyítő intézkedéscsomagot vezetett be, amely kiemelten foglalkozik a 

kisebb vállalkozások, többek között az önálló munkavégzők és az egyéni vállalkozók 

hitelellátásával.7 A bankok a TLTRO-kra vonatkozó kedvező feltételekkel 

finanszírozhatják ezeket a csoportokat, amivel az ilyen jellegű kihelyezéseket 

támogatják. Az összes említett monetáris politikai intézkedés célja a kedvező 

finanszírozási feltételek elősegítése, amivel enyhíthetők a kkv-k pénzügyi korlátai, és 

javítható a pénzügyi sokkhatásokkal szembeni rezilienciájuk. Az EKB folyamatosan 

 

5  Az EKB például a célzott hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletekből (TLTRO) kizárta a háztartási 

jelzáloghiteleket, így korlátozva annak a kockázatát, hogy a hitelnyújtás fenntarthatatlan 

ingatlanáremelkedést generáljon. Más példa a többletlikviditás-állományok kétszintű díjazási 

rendszere, amelyet az EKB azért vezetett be, hogy a negatív kamatlábaknak a banki alapú monetáris 

politikai transzmissziót érő hatásait ellensúlyozza. 

6  További információkat találhat ebben a kiadványban: „TLTRO III and bank lending conditions” (A 

TLTRO-III és a bankhitelfeltételek), Gazdasági jelentés 6. szám, EKB, 2021. 

7  Lásd a sajtóközleményt: „ECB announces package of temporary collateral easing measures” (Az EKB 

ideiglenes fedezetkönnyítő intézkedéscsomagot jelentett be), EKB, 2020. április 7.  

https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2021/html/ecb.ebart202106_02~35bf40777b.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200407~2472a8ccda.en.html
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szorosan figyelemmel kíséri a kkv-k pénzügyi helyzetét, különösen a vállalkozások 

forráshoz jutásáról félévente készülő felmérésében (SAFE).8 

A görög államkötvények közszektort érintő vásárlási programban (PSPP) való 

elfogadhatóságát illetően az EKB jelzi, hogy a görög államkötvények 

hitelminősége az elmúlt években folyamatosan javult ugyan, de még nem éri el 

a PSPP elfogadhatósági küszöbét. A görög államkötvények elfogadhatósága 

kormányzótanácsi döntés függvénye, amely többféle, például kockázatkezelési 

megfontoláson alapul. Bár a görög állami szektor által kibocsátott értékpapírokat a 

PSPP keretében eddig nem vásároltuk meg, az EKB laza monetáris politikája 

hozzájárult a görög pénzügyi helyzet jelentős lazulásához, amelyet a háztartások és 

a nem pénzügyi vállalatok számára kínált historikusan alacsony banki hitelkamatok 

is mutatnak.9 Az EKB a pandémiás vészhelyzeti vásárlási program (PEPP) alatti 

állományok újrabefektetésén keresztül erős jelenlétet tart fenn a görög 

államkötvénypiacon; a PEPP-hez a görög állam által kibocsátott forgalomképes, 

hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok felmentés alapján elfogadhatóak. Az EKB a 

felhalmozott PEPP-állományok visszafizetett összegeit a futamidő lejártával 

párhuzamosan továbbra is újra befekteti legalább 2024 végéig. Ezenkívül ha a 

monetáris politikának a görög gazdaságba való zökkenőmentes átvitelét érintő 

kockázatok jelentkeznek, az EKB az egyes joghatóságokban rugalmasan ki tudja 

igazítani a PEPP program újbóli befektetéseit, hogy ezzel kivédje az esetleges 

indokolatlan piaci fragmentációt.10 A görög államkötvényeket végül ideiglenesen 

elfogadják az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetül, és ez egészen addig így 

lesz, amíg a görög államkötvényeket a PEPP alatt újra befektetik.11 

2 Inflációs cél és az infláció mérése 

Az EKB új inflációs célját és az állásfoglalás azon utalását illetően, hogy a 

definíció nem tartalmaz számtani referenciát, az EKB vélekedése szerint az 

árstabilitást úgy lehet legjobban fenntartani, ha középtávon 2%-os inflációs 

célt követünk. Az árstabilitási cél ilyen számszaki megfogalmazása egyszerű, 

világos és könnyen kommunikálható, ezért várhatóan hozzájárul az inflációs 

várakozások jobb „lehorgonyzásához”. A középtávú irányultság azért fontos, hogy az 

inflációs folyamat és a transzmisszió bizonytalanságai mellett azt is figyelembe 

vegyük, hogy rövid távon az infláció feletti monetáris politikai kontrol tökéletlen, mivel 

a monetáris politika változó mértékű késésekkel tevődik át a gazdaságba és az 

inflációba. A középtáv időbeli meghatározása nem fix, és nem feltétlenül esik egybe 

a szakértői előrejelzési időszak végével. Ehelyett beépített rugalmassággal 

rendelkezik a sokkok eredetének vizsgálatában, és eltekint az olyan átmeneti 

sokkhatásoktól, amelyek maguktól lecsengenek, valamint az olyanoktól is, amelyek 

 

8  Lásd „Felmérés a vállalkozások finanszírozáshoz jutási lehetőségeiről”, az EKB honlapja. 

9  A görögországi pénzügyi helyzettel kapcsolatos további információkért lásd még az EKB elnökének 

Dimitrios Papadimoulis európai parlamenti képviselőnek címzett, monetáris politikáról szóló, 2022. 

február 4-i keltű levelét.  

10  Lásd a monetáris politikai döntéseket, EKB, 2021. december 16.  

11  Lásd a sajtóközleményt: „ECB announces timeline to gradually phase out temporary pandemic 

collateral easing measures” (Az EKB bejelentette az ideiglenes pandémiás fedezetkönnyítő 

intézkedéscsomag kivezetését), EKB, 2022. március 24. 

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/safe/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter220207_Papadimoulis~a229f0b06f.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.mp211216~1b6d3a1fd8.hu.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220324~8b7f2ff5ea.en.html
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monetáris politikai átváltásokhoz vezetnek azáltal, hogy az inflációt és a kibocsátást 

átmenetileg eltérő irányba mozdítják el (mint például kínálati sokk esetén).12  

Ami a saját tulajdonú lakásszolgáltatásnak (OOH) a harmonizált fogyasztóiár-

indexbe (HICP) való felvételét illeti, az EKB megjegyzi, hogy az Eurostat és a 

nemzeti statisztikai intézetek jelenleg tárgyalnak a Központi Bankok Európai 

Rendszerével (KBER) szoros együttműködésben arról, hogy hogyan kezeljék a 

kormányzótanácsi ajánlást az OOH-nak a HICP-be való lépcsőzetes 

megközelítésű felvételéről. Mint ahogy az EKB új monetáris politikai stratégiájában 

áll, a Kormányzótanács a nettó beszerzési módszertant részesíti előnyben az OOH 

HICP-be való felvételéhez. Ez a módszertan a háztartási szektorban újonnan 

megjelenő lakások vásárlásához kapcsolódó kiadások árváltozásait, valamint a saját 

tulajdonú ház- és lakástulajdonnal kapcsolatos változásokat tükrözi. Az OOH HICP-

be való teljes felvételének konkrét lépéseit egy ütemterv segítségével ábrázoltuk.13 A 

vonatkozó árindexeket, a HICP-t és a saját tulajdonú lakásszolgáltatás árindexét 

(OOHPI) az Eurostatot és az uniós tagállamok nemzeti statisztikai hivatalait 

magában foglaló Európai Statisztikai Rendszerben (ESS) fejlesztették, dolgozták ki 

és terjesztették. Az ESS hatáskörébe tartozik tehát a Kormányzótanács megszabta 

követelményekkel kapcsolatos utómunka módjáról szóló döntés. A HICP hatásával 

kapcsolatban az EKB szakértőinek előzetes elemzése szerint az elmúlt évtizedben 

az OOHPI-vel együtt vett HICP olyan inflációs rátákat mutat, amelyek nem térnek el 

nagymértékben az OOH-val kapcsolatos költségek nélkül vett HICP rátáktól.14  

A fogyasztói kiadások megfelelő mérése tekintetében az EKB úgy vélekedik, 

hogy az OOH-nak a HICP indexbe való felvétele a fogyasztói árinfláció 

jelenségének jobb tükrözését szolgálná, tudomásul véve ugyanakkor, hogy a 

fogyasztási komponens különválasztása összetett feladat. A HICP jelenlegi 

formájában a tényleges lakásbérleti díjakra fordított kiadásokat, valamint a 

tulajdonosokat és a bérlőket terhelő folyó költségeket tartalmazza.15 Nincs benne 

ugyanakkor a háztartások OOH-költségeinek legfontosabb eleme: a ház- vagy 

lakásvétel és a lakástulajdonlással járó kiadások, illetve a saját lakásszolgáltatás 

becsült költsége. Ebből kifolyólag a lakáspiachoz kapcsolódó árváltozásokat nem 

fedi le teljes egészében a HICP. Fontos megjegyeznünk ugyanakkor, hogy a HICP-

nek a jogalapjával összhangban az a rendeltetése, hogy csak a fogyasztási 

kiadásokra fókuszáljon, tehát a beruházásokat figyelmen kívül hagyja. A fogyasztási 

 

12  További információkért lásd „The ECB’s price stability framework: past experience, and current and 

future challenges” (Az EKB árstabilitási kerete: múltbeli tapasztalatok, aktuális és eljövendő 

erőpróbák), Műhelytanulmány-sorozat, 269. szám, EKB, 2021. szeptember.  

13  További információkért lásd Az EKB monetáris politikai stratégiájának áttekintése című anyagot, EKB, 

2021. július, valamint Christine Lagarde elnök előadását, amely az Európai Parlament Gazdasági és 

Monetáris Bizottsága előtti meghallgatáson hangzott el 2021. november 15-én.  

14  Az elemzés rámutat, hogy a HICP-t és az OOHPI-t ötvöző árindex a HICP-vel mért aktuális inflációs 

rátáknál ciklikusabb inflációs rátákat mutat. 2012 és 2020 között a különbségek korlátozott mértékűek, 

-0,3, illetve a maximális esetekben +0,3 százalékpontosak, az átlag pedig +0,1 százalékpont volt. 

További információkért lásd: „Owner-occupied housing and inflation measurement” (Saját tulajdonú 

lakásszolgáltatás és az infláció mérése), Gazdasági jelentés,1. szám, EKB, 2022. A cikkben ismertetjük 

az egyesített HICP és OOHPI index tulajdonságait, az alapját képező statisztikai fogalmakat, 

összeállításának módszertanát és az ahhoz szükséges további munkát, hogy az OOH végül a HICP 

eleme legyen. 

15  A folyó költségek közé tartoznak a kisebb javításokhoz szükséges anyag- és szolgáltatásköltségek, a 

lakásbiztosítás, az áram-, gáz- és egyéb fűtőanyag-költségek, a vízellátás, szennyvízelvezetés és 

szemétszállítás költségei. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op269~3f2619ac7a.en.pdf?1b757c1547bbc94bcebd18c4a151e665
https://www.ecb.europa.eu/home/search/review/html/ecb.strategyreview_monpol_strategy_overview.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2021/html/ecb.sp211115~6fa9a12c1e.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2022/html/ecb.ebart202201_01~f643aad55c.en.html
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rész különválasztása azonban komplex kérdés mind elméleti, mind technikai 

szempontból.16 Az OOHPI-kben foglalt fogyasztási elem különválasztását alaposan 

meg kell vizsgálni, mivel még nem létezik közkeletű, meggyőző módszertan erre a 

célra.17 További, lehetőleg az ESS, a KBER és más érdekelt nemzetközi 

intézményekkel közösen végzett elemző munkára van ahhoz szükség, hogy végül 

megállapodhassunk egy széles körben elfogadott megközelítésben. Ez ugyanis az 

OOH-t is tartalmazó, hivatalos HICP összeállításának az előfeltétele. Egyelőre korai 

lenne konkrét várakozásokat kialakítani arról, hogyan és milyen időtávon lehet a 

témában előrelépni. Emellett az OOHPI időszerűségével és gyakoriságával 

összefüggésben is eredményekre van szükség azelőtt, hogy az OOH-t a HICP-be 

integrálnánk. 

3 Éghajlatváltozás 

Ami az EKB új cselekvési tervét és éghajlatváltozással kapcsolatos lépésekhez 

megadott részletes ütemtervét illeti, amely a klímaváltozási megfontolásoknak 

a monetáris politikai keretbe való további beépítését célozza meg18, az EKB 

megjegyzi, hogy a 2022-re kitűzött állomások elérése a tervek szerint halad. 

Ennek része a fedezeti keretrendszer közzétételi követelményeire és az 

eszközvásárlásokra vonatkozó részletes terv, az eurorendszer mérlegén végzett 

próbastresszteszt és vállalati szektort érintő vásárlási program (CSPP) átalakítására 

tett javaslatok. A cselekvési terv végrehajtásának néhány része függ részben a 

vonatkozó EU-s szakpolitikák és a környezeti fenntarthatósági közlések és 

adatszolgáltatás terén tett kezdeményezések eredményeitől, és támogatja is őket, 

ami azt jelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok, például a fenntarthatósággal 

kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelv (CSRD) hatályba helyezésének 

bármiféle késedelme valószínűleg az EKB megfelelő lépéseinek időbeli lefutására is 

kihat. Az EKB megemlíti a CSRD elfogadásának és végrehajtásának sürgős igényét, 

és felszólítja a társjogalkotókat, hogy a hatályba lépés időpontja, az adatszolgáltatási 

kezdőnap és a figyelembe vett szervezetek köre megfelelően tükrözze a témakör 

kiemelt jelentőségét. 

Az EKB és az eurorendszer a cselekvési terven kívül már most is számos 

témakörben figyelembe vesz éghajlatváltozási megfontolásokat. Az EKB 

például rendszeresen vásárol zöld kötvényeket az eszközvásárlási program alatt, és 

 

16  A HICP nettó beszerzési megközelítésének alkalmazásával kapcsolatban jelentős nehézség, hogy a 

lakásszolgáltatás kettős természetű: első pillantásra a lakásvétel eszközberuházásnak tekinthető. 

Ugyanakkor a vevőknek más szándékuk is lehet: használhatják a lakást csak beruházásként 

(bérbeadásra), vagy elsősorban fogyasztásra (tulajdonosként maguk laknak benne). Mivel a 

tulajdonosok az idők során bekövetkező bármely lakásérték-növekedésből is hasznot húznak, a lakást 

mind beruházási, mind fogyasztási célra használják. 

17  Az eddigi tanácskozások során szóba került az a megoldás, hogy a saját használatú lakástulajdon 

helyszínét képező földterület megvásárlása a beruházási komponens, ami azzal is kapcsolatban áll, 

hogy a föld értéke a használat során nem értékelődik le. Ugyanakkor amellett is szólnak érvek, hogy az 

építmény megvásárlása is beruházás. A nemzeti számlákban mind a föld, mind az építmény 

megvásárlása beruházásnak minősül. Ezért a nemzeti számlákon alapuló megközelítést követve a 

lakásvásárláshoz kapcsolódó OOH kiadások a fogyasztási szférán kívül esőként lennének számon 

tartva. 

18  Lásd az „ECB presents action plan to include climate change considerations in its monetary policy 

strategy”, (Az EKB bemutatta cselekvési tervét, amelynek célja az éghajlatváltozási megfontolásoknak 

a monetáris politikai stratégiájába való felvétele) című sajtóközleményt, EKB, 2021. július 8. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1~f104919225.hu.html
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a vállalati kötvényvásárlásoknál alkalmazott átvilágítási eljárásai során az 

éghajlatváltozási kockázatokat is figyelembe veszi. A pénzügyi stabilitás és 

bankfelügyelet terén 2021 szeptemberében publikálta az összgazdasági éghajlati 

stresszteszt módszertanát és eredményeit19, és 2022 januárjában elindította a 

felügyeleti éghajlati stressztesztet.20 Ezenkívül megállapította, hogy a klímával 

kapcsolatos és a környezeti kockázatoknak való kitettség kiemelt sérülékenység, 

amely a 2022–24-es időszak felügyeleti prioritásai között kezelendő.21 Az EKB 

éghajlatváltozási központjának megalapításával végül lehetőség van a belső 

szakértelem kiaknázására és az EKB éghajlattal kapcsolatos napirendi pontjainak 

alakítására.22  

Ami az EKB vállalati szektort érintő vásárlási programját (CSPP) és a piaci 

semlegesség alapelvét illeti, az EKB megjegyzi, hogy a munka ebben a 

témakörben folyamatban van. Az EKB klímaváltozási ütemtervének monetáris 

politikára vonatkozó 9. cselekvési pontja szerint kötelezettséget vállal arra, hogy a 

vállalati szektorbeli kötvényvásárlások elosztását szabályozó keretrendszert 

kiigazítsa, és az EKB megbízatásával összhangban beépítse a klímaváltozási 

megfontolásokat.23 Ezek a kritériumok tartalmazni fogják, hogy a kibocsátók 

minimálisan a Párizsi Egyezményt végrehajtó uniós jogszabályokkal összhangban 

járjanak el. Az EKB vásárlási benchmarkértékeiben levő potenciális torzulások 

felmérése, amely figyelembe veszi a potenciális piaci gyenge hatékonyságot, 

adalékul szolgál a lehetséges alternatívák kidolgozásához, ahogy ezt a 4. cselekvési 

pontban részletezzük. Az ütemtervnek megfelelően halad a munka a CSPP 

keretrendszer átdolgozására irányuló konkrét javaslatok 2022 közepéig való 

kidolgozásában, 2022. végi megvalósítási határidővel. 

Ami az állásfoglalásnak azirányú felszólítását illeti, hogy az EKB gyorsítsa fel a 

portfóliója zöldkötvényhányadát megnövelő munkát, az EKB megjegyzi, hogy 

a saját vagyonalapjára alkalmazott tematikus befektetési stratégia 

eredményeként a zöldkötvényhányad 2021-ben 7,6%-ra emelkedett. Az EKB a 

másodlagos piacon zöld értékpapírokat vásárol mind közvetlenül, mind a központi 

bankok részére 2021. januárban a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) által indított, 

euroalapú zöldkötvény-befektetési alapba (EUR BISIP G2) való befektetéseken 

keresztül. Az elkövetkező években tervezi ennek a hányadnak a további bővítését, 

miközben elismeri azokat a nehézségeket, amelyek az EKB saját 

vagyonalapporfóliójának passzív kezeléséből és a zöldkötvények másodlagos 

piacon tapasztalható meglehetősen kis likviditásából erednek. Az Európai Unió 

működéséről szóló szerződésnek a monetáris finanszírozás tilalmáról szóló 123. 

 

19  Lásd a „Firms and banks to benefit from early adoption of green policies, ECB’s economy-wide climate 

stress test shows” (Az EKB összgazdasági éghajlati stressztesztje alapján a vállalatok és a bankok 

profitálnak a zöld szabályozás korai bevezetéséből) című sajtóközleményt, EKB, 2021. szeptember 22. 

20  Lásd az „ECB Banking Supervision launches 2022 climate risk stress test” (Az EKB bankfelügyelete 

elindította a 2022. évi klímakockázati stressztesztet) című sajtóközleményt, EKB, 2022. január 27. 

21  Lásd: „ECB Banking Supervision – Supervisory priorities for 2022–2024”, (Az EKB bankfelügyelete – 

2022–24-es felügyeleti prioritások), EKB, 2021. december 7. 

22  Lásd „ECB sets up climate change centre” (Az EKB éghajlatváltozási központot hozott létre) című 

sajtóközleményt, EKB, 2021. január 25. 

23  Lásd a „Detailed roadmap of climate change-related actions” (Az éghajlatváltozási cselekvési pontok 

részletes ütemterve) című sajtóközleményt, EKB, 2021. július 8. 

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210922~59ade4710b.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ssm.pr220127~bd20df4d3a.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/priorities/html/ssm.supervisory_priorities2022~0f890c6b70.hu.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210125_1~3fc4ebb4c6.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ecb.pr210708_1_annex~f84ab35968.en.pdf
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cikkében foglalt rendelkezés értelmében az EKB nem vásárolhat az elsődleges 

piacon államadósság-instrumentumokat. 

Ami az éghajlatváltozással kapcsolatos kockázatoknak az EKB fedezeti 

keretrendszerébe való beépítését illeti, az EKB megjegyzi, hogy folyik a munka 

a fontosabb klímakockázatok figyelembevételére olyan esetekben, amikor 

felülvizsgálja a partnerek által az eurorendszer hitelműveleteiben fedezetként 

mozgósított eszközökre vonatkozó értékelési és kockázatellenőrzési 

rendszereket. Az EKB a lakossági szektorbeli eszközök tekintetében új 

elfogadhatósági kritériumként vagy a fedezet és az eszközvásárlás 

megkülönböztetett kezelésének alapjaként közzétételi követelmények előírását 

tervezi. Megjegyzi, hogy bár a tervek szerint halad a munka a részletes terv 2022-es 

bejelentése felé, a kezdeményezés megvalósítása során figyelembe veszi a 

környezeti fenntarthatóságra vonatkozó közzététellel és adatszolgáltatással 

kapcsolatos uniós szakpolitikákat és kezdeményezéseket, ahogy fentebb említettük. 

Végezetül megjegyzi, hogy cselekvési tervéhez tartozik a kockázatértékelési 

lehetőségeinek továbbfejlesztése. A cselekvési pontok közé tartozik az eurorendszer 

mérlegének 2022. évi klímakockázati stressztesztelésének bevezetése és annak 

felmérése, hogy az eurorendszer hitelminősítő rendszere (ECAF) által elfogadott 

hitelminősítők nyilvánosságra hozták-e azokat az információkat, amelyek alapján 

megismerhető, hogyan építik be az éghajlatváltozási kockázatokat a 

hitelminősítésükbe. Az EKB ezenkívül az éghajlatváltozási kockázatoknak a belső 

minősítésekbe való beépítéséhez minimumstandardokat dolgoz ki. 

Az EKB egyetért a nemzetközi hálózatokkal való együttműködés és a civil 

társadalommal való párbeszéd fontosságával. Aktívan és intenzíven belefolyik a 

pénzügyi rendszer zölddé tételén dolgozó központi bankok és felügyeletek 

hálózatának (NGFS)24 munkájába, és az EU szerződések szerinti tanácsadói 

funkciójának részeként jelentős szerepet vállal az EU szakpolitikai napirendi 

pontjainak a meghatározásában.25 Tagja a fenntartható finanszírozással foglalkozó 

platformnak, továbbá megfigyelőként részt vesz az Európai Pénzügyi Beszámolási 

Tanácsadó Csoport (EFRAG) fenntarthatósági adatszolgáltatási tanácsában. 

Nemzetközi szinten messzemenően támogatja a nemzetközi fórumokban, többek 

között a G7-csoportban26 és a BIS-ben27 képviselt fenntartható finanszírozási és 

klímakockázati napirendi pontokat. Európai szinten az EKB szerepet vállalt az 

Európai Bankhatóság (EBH) fenntartható finanszírozási hálózatában, valamint az 

EBH átláthatósággal és adatszolgáltatással foglalkozó alcsoportjainak munkájában. 

Emellett aktívan közreműködik a résztvevő intézmények belső környezetközpontú 

 

24  Az EKB 2021-ben jelentős szerepet vállalt az NGFS összes munkafolyamatában (úgymint 

mikroprudenciális és felügyeleti; makropénzügyi; zöld finanszírozás növelése; adatrések áthidalása; 

kutatás), valamint a Jogi Munkacsoport munkafolyamataiban. 

25  Az EKB 2021-ben véleményezett a kompetenciájába eső jogszabályjavaslatokat, például a 

fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolásról szóló irányelvet (CSRD) és az európai 

zöldkötvényekre vonatkozó rendelet iránti javaslatot. Ezenkívül részt vett a kérdéssel foglalkozó olyan 

európai fórumokban, mint az ECOFIN, az eurocsoport, a releváns bizottságok és munkacsoportok 

értekezletein, valamint az európai parlamenti közös vitákban. 

26  Nevezetesen a G7-csoportban, a G20-csoportban, az újraalapított, fenntartható finanszírozással 

foglalkozó G20-munkacsoportban és a G20-ak adathiány-kezelési kezdeményezésében. 

27  Az EKB hozzájárult a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság éghajlattal kapcsolatos pénzügyi kockázatokkal 

foglalkozó magas szintű munkacsoportjának tevékenységéhez, valamint tevőleges részt vállalt a 

Pénzügyi Stabilitási Tanács éghajlati kérdésekkel foglalkozó három munkafolyamatában. 
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irányítási rendszerével kapcsolatos információcseréjét és a bevált irányítási 

gyakorlatok megosztását szolgáló nemzetközi hálózatokban.28 A civil társadalommal 

foglalkozó párbeszéd tekintetében nagyra értékeli a civil társadalmi szervezetek 

kiemelt szerepét abban, hogy felhívják a figyelmet az éghajlatváltozásra és 

hozzászóljanak az EKB megbízatása alá tartozó szakpolitikai intézkedésekről folyó 

vitához.29 Az EKB-nak a klímaváltozás kezelésében betöltött szerepe volt a 2022. 

január 13-án tartott egyik civil társadalmi szeminárium témája30, és az EKB több 

hasonló szemináriumot tervez a jövőben.  

Az állásfoglalás azon felszólítását illetően, amely az éghajlatvédelmi 

megfontolásoknak az EKB rutin tevékenységébe való beépítését 

szorgalmazza, az EKB megjegyzi, hogy 2021-ben jelentette be a döntését, 

amely szerint a 2030-as szervezeti és környezeti célkitűzéseket összhangba 

hozza a Párizsi Egyezmény azon céljával, hogy a globális felmelegedést az 

iparosodás előtti szintek feletti 1,5 fokban korlátozzák.31 Ezt a 

kötelezettségvállalást kíséri még az EKB bejelentett karbonlábnyom-határértékének 

meghosszabbítása, amely az értéklánc mentén jelentkező hatásokat láthatóbbá 

teszi. A meghosszabbított hatókört az EKB 2022. évi környezetvédelmi 

közleményében hozzuk nyilvánosságra az aktualizált környezetgazdálkodási 

programmal együtt, amely az EKB azon céljait és tervezett intézkedéseit 

tartalmazza, amelyek a fenti átfogó környezetvédelmi célkitűzései elérését 

szolgálják. Továbbá az Európai Parlament által a tavalyi állásfoglalásban foglalt 

felszólításnak megfelelően az EKB új fejezettel egészítette ki a 2021-es Éves 

jelentését, amelyben összefoglalja a környezetvédelmi, szociális és 

irányításfenntarthatósági (ESG) témaköröket, amelyeket lényegességértékelési 

vizsgálatban tárt fel.32 Végül, az EKB 2010 óta regisztrált tagja az európai 

környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek (EMAS), és az ISO 14001 

szabvány szerint hitelesítve van abból a célból, hogy folyamatosan javítsa a 

környezetvédelmi szempontoknak a belső folyamatokkal való integrálási módját. 

4 A digitális euro, pénzforgalmi szolgáltatások, kriptoeszközök és 

kiberbiztonság 

Az állásfoglalás arra vonatkozó felhívását illetően, hogy az EKB biztosítsa, 

hogy a digitális euro megfeleljen a polgárok elvárásainak, az EKB egyetért 

azzal, hogy a digitális eurónak ki kell elégítenie az emberek fizetési igényeit. A 

digitális euro elsődleges célja a jegybankpénz nyilvános hozzáférhetőségének és 

teljes körű felhasználhatóságának fenntartása az egyre inkább digitalizált 

 

28  Idetartozik az Európai Unió intézményeit és szervezeteit tömörítő Intézményközi 

Környezetgazdálkodási Csoport (GIME), valamint a Központi Bankok Környezetvédelmi Hálózata 

(ENCB), amely az európai nemzeti központi bankoknak biztosít fórumot a környezetvédelmi 

teljesítményükkel és ismeretterjesztéssel kapcsolatos információcseréhez. 

29  Bővebb információkért lásd: civil társadalmi szemináriumsorozat, EKB. 

30  Frank Elderson igazgatósági tag és az EKB éghajlatváltozási központjának vezetője, Irene Heemskerk 

15 civil társadalmi szervezet képviselőivel megvitatta, hogy az EKB miként ötvözi munkájában az 

éghajlati és a környezetvédelmi megfontolásokat. 

31  Lásd Az EKB 2021-es aktualizált környezetvédelmi nyilatkozatát,, EKB. 

32  Lásd az Európai Parlamentnek az Európai Központi Bank 2020. évi Éves jelentéséről szóló, 2021. 

február 10-i állásfoglalása 43. bekezdését (2020/2123(INI)). 

https://www.ecb.europa.eu/pub/conferences/html/ecb_civilsoc.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/climate/green/html/ecb.environmentalstatement202107~e1430ebcae.en.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0039_HU.html
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gazdaságban. E szerep betöltéséhez azonban az embereknek képesnek és 

hajlandónak kell lenniük a használatára. A vizsgálati szakaszban ennek megfelelően 

elemezzük és rangsoroljuk azokat a felhasználói eseteket, amelyeket a digitális 

eurónak biztosítania kell ahhoz, hogy megvalósítsa a céljait, tehát kockázatmentes, 

hozzáférhető és hatékony jegybankpénz legyen. Az EKB a vizsgálati szakaszban is 

aktívan együttműködik számos érdekelttel, köztük a polgárokkal és a kereskedőkkel 

célzott felmérések és fókuszcsoportok révén.33 Végül, elengedhetetlen az európai 

hatóságok és intézmények összehangolása, szem előtt tartva megbízatásukat és 

függetlenségüket. Az EKB ezért továbbra is szorosan együttműködik az Európai 

Parlamenttel, és a vizsgálati szakaszban elért eredményeket követően vállalja, hogy 

rendszeresen eszmecserét folytat az Európai Parlament Gazdasági és Monetáris 

Bizottságával.34 

Ami az EKB TARGET2 műveleteire és kiberbiztonságára való hivatkozásokat 

illeti, az EKB az eurorendszerrel együtt nyomon követi a Kormányzótanács 

által 2021 decemberében jóváhagyott cselekvési terv megfelelő gyorsaságú 

kivitelezését abból a célból, hogy végrehajtsa a 2020-as incidensek nyomán 

tett ajánlásokat. 2021 folyamán már hoztunk olyan intézkedéseket, amelyek több 

ajánlást átültetnek a gyakorlatba, míg a hátralévők zömét 2022 végéig vezetjük be.35 

A piaci szereplőket erről folyamatosan tájékoztatjuk. A kiberbiztonság terén 2018-

ban számos megállapodás jött létre a kiberreziliencia javításáról a TARGET2 

kiberrezilienciájának megerősítésére, és ezeket a fejlesztéseket mostanra teljes 

mértékben végrehajtottuk.36 A kiberreziliencia további megerősítésére 2022 

folyamán kerül sor. Ugyanakkor felvigyázói szerepe miatt az EKB aktívan 

előmozdítja az európai pénzügyi piaci infrastruktúrák (FMI-k) kiberrezilienciáját, 

például azáltal, hogy megköveteli tőlük az eurorendszer kiberrezilienciára vonatkozó 

felvigyázói elvárásainak betartását. Az EKB továbbra is támogatja az európai FMI-k 

kiberrezilienciáját azáltal, hogy fenyegetésalapú behatolásiteszt-rendszert alakított ki 

a fenyegetettségi információkon alapuló etikai érdekütköztetéses elemzés európai 

keretrendszerén (TIBER-EU) keresztül. Folyamatosan együttműködik továbbá a 

páneurópai pénzügyi infrastruktúrával foglalkozó Euro Kiberreziliencia Tanács 

közvetítésével a kulcsfontosságú FMI-kkel és az érintett érdekelt felekkel olyan 

témákban, mint az információmegosztás, a válságkezelés, a továbbképzés és a 

figyelemfelkeltés, valamint a harmadik felek kiberkockázat-kezelése. 

Ami az állásfoglalás arra irányuló felhívását illeti, hogy az EKB biztosítson 

megfelelő egyensúlyt a pénzügyi technológiai innováció és a pénzügyi 

stabilitás biztosítása között, az EKB elismeri azokat az előnyöket, amelyeket a 

pénzügyi innováció hozhat a pénzügyi szolgáltatások kényelme, hatékonysága 

és a társadalom szélesebb rétegei számára való hozzáférhetősége 

 

33  Lásd az „ECB publishes report on payment preferences as part of digital euro investigation phase” (A 

digitális euro vizsgálati szakaszának részeként az EKB jelentést tett közzé a fizetési preferenciákról) 

című sajtóközleményt, EKB, 2022. március 30.  

34  Lásd Fabio Panetta Irene Tinagli európai parlamenti képviselőhöz intézett levelét az EKB 

Kormányzótanácsának határozatáról a digitális euro vizsgálati szakaszának elindításával 

kapcsolatban, 2021. július 14.  

35  Lásd Fabio Panetta Irene Tinagli európai parlamenti képviselőhöz intézett levelét, amelyben a 2020-as 

TARGET-beli incidensek után tett ajánlások végrehajtásáról szóló cselekvési tervvel foglalkozik. 

36  Lásd „Cyber resilience oversight expectations for financial market infrastructures” (A kiberrezilienciára 

vonatkozó felvigyázói elvárások a pénzügyi piaci infrastruktúrák terén), EKB, 2018. december.  

https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2022/html/ecb.pr220330~309dbc7098.en.html
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.letter210714_Panetta_Tinagli~16d70f5a2b.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter211217_Tinagli~0f78c4f3ae.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/pdf/cons/cyberresilience/Cyber_resilience_oversight_expectations_for_financial_market_infrastructures.pdf


 

Visszajelzés az EKB 2020. évi Éves jelentéséről szóló európai parlamenti állásfoglalás 

részeként megfogalmazott észrevételekről 10 

tekintetében. Ezeknek az előnyöknek a megvalósítása jól működő pénzügyi 

rendszeren alapul, amely képes megfelelően és hatékonyan kezelni a pénzügyi 

stabilitást fenyegető kockázatokat és egyéb közpolitikai célkitűzéseket (például a 

piac integritását, a piaci infrastruktúra és a fizetésforgalom zökkenőmentes 

működését, valamint a fogyasztók/befektetők védelmét). Az EKB továbbra is 

támogatni fogja a pénzügyi innovációt, szem előtt tartva, hogy az „azonos 

kockázatok, azonos szabályok” elve alapján megfelelő óvintézkedésekre van 

szükség. 

Ami a kriptoeszközök fejlődésének nyomon követését illeti, az EKB 

fokozottabban követi nyomon a kriptoeszközök által a pénzügyi stabilitásra 

jelentett kockázatokat, a kriptoeszközök hatását a monetáris politikai 

transzmisszióra, valamint a piaci infrastruktúra és a fizetésforgalom 

biztonságos és zökkenőmentes működésére. Az EKB 2021-ben számos 

közzétett véleményben ajánlotta többek között a nyomonkövethetőségi 

követelmények kriptoeszközökre való kiterjesztését, megbízható, új, a 

kriptoeszközökre vonatkozó egyedi rendszer kidolgozását, valamint a pénzügyi 

ágazat kiberbiztonságának és működési rezilienciájának fokozását.37 Emellett az 

eurorendszer közzétette 2021 novemberében az elektronikus fizetési 

instrumentumok, rendszerek és megoldások felvigyázására vonatkozó 

keretrendszerét (PISA).38 Végezetül, az EKB a nemzetközi standardalkotó 

testületekben való részvétele révén proaktívan támogatja olyan nemzetközi 

standardok kidolgozását, amelyek célja a kriptoeszközök, a stabil kriptopénzek és a 

decentralizált finanszírozás kockázatainak csökkentése. 

Ami az állásfoglalásban kifejezett aggodalmat illeti, amely a bankszektor által 

az egyes tagállamokban a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott 

tisztességtelen rendelkezésekkel és gyakorlatokkal kapcsolatos, az EKB 

ismételten kijelenti, hogy az európai jogalkotó tartózkodott attól, hogy 

fogyasztóvédelemi feladatokat ruházzon az EKB-ra. Ennek megfelelően az SSM-

rendelet (28) preambulumbekezdése kifejti, hogy az EKB-ra nem ruházott felügyeleti 

feladatoknak, beleértve a fogyasztóvédelmi feladatokat is, a nemzeti hatóságok 

hatáskörében kell maradniuk.39 A fogyasztóvédelmi feladatok ellátásáért tehát a 

tagállamok nemzeti hatóságai felelősek. 

 

37  Lásd „Az Európai Központi Bank véleménye (2021. november 30.) a nyomonkövethetőségi 

követelményeknek a kriptoeszköz-átutalásokra történő kiterjesztéséről szóló rendeletre irányuló 

javaslatról (CON/2021/37)(2022/C 68/02)”, „Az Európai Központi Bank Véleménye (2021. február 19.) 

a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló rendelet iránti javaslatról 

(CON/2021/4)(2021/C 152/01)”, és „Az Európai Központi Bank véleménye (2021. június 4.) a pénzügyi 

ágazat digitális működési rezilienciájáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó 

javaslatról (CON/2021/20)(2021/C 343/01)”.  

38  Lásd az eurorendszer elektronikus fizetésekre vonatkozó keretrendszerének (PISA) közzétételéről 

szóló sajtóközleményt, 2021. november 22. A keretrendszer nemzetközi szabványokon alapuló 

felvigyázói elveket határoz meg ahhoz, hogy felmérjék az elektronikus fizetési eszközök, rendszerek és 

konstrukciók, köztük a digitális fizetési tokenek (például a fizetési rendszerben használt kriptoeszközök 

és a stabil kriptopénzek), valamint a digitális pénztárca-szolgáltatások biztonságát és hatékonyságát. 

39  Lásd a Tanács 1024/2013/EU rendeletét (2013. október 15) az Európai Központi Banknak a 

hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő 

megbízásáról.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0037&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52021AB0020&qid=1636041331014&home=ecb
https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews211122.en.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32013R1024
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5 Intézményi kérdések 

Ami az állásfoglalás felhívását illeti az EKB átláthatósági és 

elszámoltathatósági szabályainak további javítására, az EKB nagyra értékeli az 

Európai Parlament szerepét az EKB elszámoltathatósági kötelezettségeinek 

hatékony végrehajtásában, és hogy hídként működik az EKB és a polgárok 

között. Az elmúlt évek elszámoltathatósági gyakorlatát meghatározó rugalmasság 

hatékonynak bizonyult, és biztosította, hogy a kapcsolat továbbra is a folyamatoknak 

megfelelően alakuljon. Az EKB ugyanakkor nyitott rá, hogy további megbeszéléseket 

folytasson arról, hogy az Európai Parlamenttel együtt hogyan járulhat hozzá a 

meglévő elszámoltathatósági gyakorlat továbbfejlesztéséhez. Ezeket a 

megbeszéléseket a Szerződés keretein belül és az EKB függetlenségének teljes 

körű tiszteletben tartása mellett kell lefolytatni. Emellett az EKB stratégiai 

felülvizsgálata során tartott "Meghallgatjuk Önöket" rendezvényeken kialakult 

gyakorlatot követve az EKB kész a nagyközönséggel és a civil társadalommal való 

érdemi párbeszédre. 2020 szeptembere óta negyedévente civil társadalmi 

szemináriumokat40 szervez– erre már említettünk egy példát a klímaváltozásról szóló 

3. pontban –, és tovább vizsgálja az olyan új értekezletformátumokat, mint például a 

kerekasztal-beszélgetések, amelyek lehetővé tennék a civil társadalmi 

szervezetekkel folytatott rendszeres és eseti szintű kapcsolattartást és eszmecserét. 

Ami a nagyközönséget illeti, az EKB új stratégiákon dolgozik, hogy jobban 

kapcsolódjon az euroövezet polgáraihoz és párbeszédet hozzon létre velük, 

figyelembe véve a különböző virtuális, fizikai, sőt hibrid formátumokat, amelyekkel 

nagy számú, különböző nemzetiségű, korú és társadalmi-gazdasági hátterű 

polgárokat érhet el. 

Az állásfoglalás arra vonatkozó felhívását illetően, hogy az EKB biztosítsa a 

Számvizsgáló Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak függetlenségét, az 

EKB megjegyzi, hogy a Számvizsgáló Bizottság megbízatása és az Etikai 

Bizottság létrehozásáról szóló határozat kifejezetten rendelkezik a bizottsági 

tagok függetlenségéről. A tagok függetlenségének további erősítése céljából tett 

friss kezdeményezés értelmében a Számvizsgáló Bizottság külső tagjainak 

érdekeltségi nyilatkozatot kell benyújtaniuk.41 Míg az EKB intézményi felépítésének, 

szerepének és felelősségi köreinek alapos ismerete nélkülözhetetlen a bizottságok 

zökkenőmentes és hatékony működéséhez, az EKB teljes mértékben elismeri, hogy 

a különböző tapasztalatokkal és hátterekkel rendelkező tagok szintén fontos 

hozzáadott értéket jelentenek. Ennek megfelelően mindkét bizottság tagsága nyitva 

áll külső szereplők előtt, és az Etikai Bizottság már évek óta tagjai között tudja egy 

nem kormányzati szervezet etikai főtanácsosát és a Nemzetközi Valutaalap volt 

etikai tanácsadóját. 

Ami az EKB tanácsadói csoportjainak összetételét illeti, az EKB megjegyzi, 

hogy ezeket a csoportokat hatékony és eredményes eszközként hozták létre 

abból a célból, hogy az EKB közvetlenül gyűjthessen speciális piaci 

 

40  A szemináriumokon az EKB döntéshozói és szakértői vesznek részt, akik betekintést nyújtanak a 

közös érdeklődésre számot tartó különféle témakörökbe, és beszélgetnek a civil társadalmi 

szervezetek képviselőivel. 

41  Lásd Számvizsgáló Bizottság – érdekeltségi nyilatkozatok, EKB, 2022. március 31.  

https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/audit_comm_decl/shared/data/ecb.dr.acdec220331_declarations_of_interest.en.pdf
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információkat. Megbízatásából adódóan és más jelentős központi bankokhoz 

hasonlóan az EKB gyakran lép kapcsolatba pénzügyi piaci és egyéb gazdasági 

szereplőkkel többek között azért, hogy ellenőrizze és biztosítsa a monetáris politikai 

műveletek és fizetési rendszerek infrastruktúrájának megfelelő működését és magas 

színvonalú szolgáltatását.42 Teljes szintű az átláthatóság az ezen csoportokkal való 

kapcsolattartás során, az EKB közzéteszi honlapján megbízatásaikat, tagsági 

összetételeiket, napirendjeiket és ülésösszefoglalóikat is.43  

Ami az EKB visszaélés-bejelentési eszközét illeti, az EKB megjegyzi, hogy az 

eszköz teljes mértékben összhangban áll az uniós visszaélés-bejelentési 

irányelv alapelveivel.44 Az EKB keretrendszere felhasználóbarát és anonim 

bejelentőeszközt, valamint a bejelentők megtorlás elleni védelmét szolgáló szigorú 

szabályokat biztosít. 2021 folyamán a visszaélést bejelentő személyek panaszainak 

mintegy kétharmadát ezen az új eszközön keresztül nyújtották be, több mint fele 

arányban névtelenül. 

Ami az állásfoglalás azon hivatkozásait illeti, hogy alacsony a nők képviselete 

az EKB Igazgatóságában és Kormányzótanácsában, az EKB megjegyzi, hogy a 

két döntéshozó testület összetételéről nem az EKB dönt. Az EKB igazgatósági 

tagjainak kinevezési eljárását a Szerződés határozza meg.45 Az Európai Unió 

Tanácsa és az Európai Parlament hatásköre, hogy az EKB igazgatósági tagjainak 

kiválasztási folyamatával kapcsolatban a Szerződés alkalmazási módját 

megváltoztassa. 

Végül, ami az EKB arra irányuló munkáját illeti, hogy a szervezeti hierarchia 

valamennyi szintjén biztosítsa a nemek egyenlő képviseletét, az EKB 

megjegyzi, hogy a nemek közötti egyensúly támogatása kiemelt napirendi pont 

az első nemi esélyegyenlőségi célkitűzések 2013-as megállapítása óta. E 

célkitűzések arra irányultak, hogy a 2013 és 2019 közötti időszakban 

megkétszerezzék a vezető pozíciókban lévő nők arányát.46 A nemek közötti jobb 

egyensúly megteremtésére tett erőfeszítéseit fokozva az EKB 2022-ben bevezetett 

egy új, a nemi sokszínűségre törekvő stratégiát.47 A stratégia célkitűzéseket határoz 

meg a 2026-ig terjedő időszakra az új és betöltetlen pozíciókba kinevezett nők éves 

 

42  További információkért lásd az EKB elnökének az Európai Parlament több képviselőjéhez intézett 

levelét az EKB és a külső felek közötti interakciókról, EKB, 2018. január 23. 

43  Lásd például a kötvénypiaci kapcsolattartó csoportot, a pénzpiaci kapcsolattartó csoportot, a deviza 

kapcsolattartó csoportot és az EKB működési igazgatói csoportját. 

44    Lásd az Európai Központi Bank személyzeti szabályzatának a visszaélés-bejelentő eszköz bevezetése 

és a visszaélést bejelentők védelmének javítása tekintetében történő módosításáról szóló 2020. 

október 20-i EKB-határozatot (EKB/2020/NP37) és az Európai Központi Bank 2020. október 27-i (EU) 

2020/1575 határozatát a visszaélés-bejelentő eszközön keresztül bejelentett olyan jogsértésre 

vonatkozó információ értékeléséről és nyomon követéséről, amelyben az érintett személy az EKB 

valamely vezető tisztségviselője (EKB/2020/54).  

45  Az EKB Igazgatóságának tagjait az Európai Tanács – az Európai Parlamenttel és az EKB 

Kormányzótanácsával konzultálva – nevezi ki az Európai Unió Tanácsának ajánlására. Lásd az 

Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdését és a Központi Bankok 

Európai Rendszere és az Európai Központi Bank alapokmányáról szóló jegyzőkönyv 11. cikkének 2. 

bekezdését. 

46  2019 végén nők töltötték be a felső vezetői posztok csaknem 31%-át, szemben a 2012 végi 12%-kal. 

Ugyanebben az időpontban az összes EKB-s vezető 30%-a volt nő, szemben a 2012 végi 17%-kal. A 

női dolgozók aránya pedig a fenti időtávon 43%-ról 45%-ra emelkedett. 

47  Lásd az „ECB announces new measures to increase share of female staff members” (Az EKB új 

intézkedéseket jelentett be, hogy növelje a nők arányát a személyzeti állományában) című 

sajtóközleményt, EKB, 2020. május 14. 

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter180123_s_d_meps.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/html/index.en.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/access_to_documents/document/pa_document/shared/data/ecb.dr.par2019_0112_Staff_Rules_2020_NP37.en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1575&from=HU
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200514~94dbb7c109.en.html
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százalékos arányáról, valamint a különböző fizetési szinteken alkalmazott nők 

összesített százalékos arányáról. Az új célok túlmutatnak a vezetői pozíciókon48 és 

2026-ig a nők arányának 36-51%-os növekedését irányozzák elő a vezetői szinttől 

függően. További célkitűzés, hogy az új és nyitott pozíciók legalább felét nők töltsék 

be több szinten is. Az EKB időközi felmérést fog közzétenni az idei év folyamán, 

majd 2024-ben. Ezeket a célkitűzéseket egy sor további, a nemi sokszínűség 

elősegítésére irányuló intézkedés kíséri. A végső cél a női utánpótlás megerősítése, 

a munkaerő-felvételi gyakorlat javítása, a vezetői elszámoltathatóság növelése, a 

vezetőképzésbe való beruházás és a rugalmas munkavégzés támogatása. A nemek 

közötti egyensúly javítására irányuló kezdeményezéseken túl az EKB a sokszínűség 

és a befogadás általános szintű előmozdítására is tett lépéseket. Erre példa a 2021-

ben elindított befogadó vezetőképzés, amelynek célja a figyelemfelkeltés, a 

döntéshozatal javítása, az együttműködés és a személyzet bevonása. Az EKB 

emellett online tanfolyamokat indított az összes munkavállaló számára a 

sokszínűség és befogadás témakörében, középpontban többek között a nem 

tudatos előítéletekkel és a munkahelyi méltósággal. 

 

48  Ide tartoznak továbbá a vezető szakértő (az EKB illetménytáblázata szerinti H-sáv), a szakértő (az 

illetménytáblázat szerinti F/G- és G-sáv) és az elemző (az illetménytáblázat szerinti E/F-sáv) szintek. 
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