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A PST elnöke az ülést megnyitotta, köszöntötte a résztvevőket és megállapította, 

hogy a PST tagjai jelen vannak, az ülés határozatképes. 
 
 
 

1. napirendi pont 
Az ülés napirendjének elfogadása 

 
 

A PST résztvevői a napirendet egyhangúan elfogadták. 
 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: A PST üléseken hozott döntések alakulása 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 

A PST résztvevői az üléseken hozott döntések alakulásáról szóló tájékoztatót 
tudomásul vették. 
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3. napirendi pont 
Tájékoztató: Gyorselemzés a banki portfólióminőség és 

jövedelmezőség alakulásáról 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB részletes tájékoztatást adott a bankrendszer első félévi portfólió-
minőségének és jövedelmezőségének alakulásáról. Jelezte, hogy a portfólió 
minősége mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben a korábbi várakozásokhoz 
képest kissé gyorsabban romlott. A háztartási portfolióminőség romlása főként a 
forint svájci frankkal szembeni leértékelődésének és a magas CDS feláraknak, míg a 
vállalati portfolióminőség romlása a kereskedelmi ingatlanágazat mély 
recessziójának köszönhető. A bankrendszeri jövedelmezőség csökken, valamint 
annak bankok közötti szórása növekszik. A bankrendszer tőkemegfelelése 
ugyanakkor továbbra is képes a portfolió romlásából fakadó veszteségek kezelésére. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: A pénzügyi szektorra kivetendő különadó 2010. évi 

számszerű hatásai és lehetséges következményei 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF átfogó tájékoztatást adott a prognózisában felvázoltakról. A magyar 
bankrendszer tőkeszerkezete egészséges, tőkemegfelelése terén 2010-ben további 
változás nem várható. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

5. napirendi pont 
Előterjesztés: A lakossági hitelek átláthatóságát erősítő szabályozói 

javaslatok 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB ismertette, hogy szabályozói javaslataival a bankok és a lakossági ügyfelek 
közötti erőviszony eltolódást kívánja tompítani, valamint az árversenyt kívánja 
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élénkíteni. A hitelkamatok átláthatóságának erősítése és az árverseny beindulása az 
ügyfelek érdekeit szolgálná. 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 

26/2010. (IX.22.) PST határozat 
 
A Pénzügyi Stabilitási Tanács felkéri a Nemzetgazdasági Minisztert, hogy 
tárcája kezdeményezzen szakértői egyeztetéseket a Magyar Nemzeti Bank által 
készített előterjesztésben szereplő javaslatokról. 
 

 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

6. napirendi pont 
Előterjesztés: A pozitív adóslistára vonatkozó szabályozás jövője 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB ismertette, hogy álláspontja szerint érdemes megfontolni a lakossági 
ügyfelek esetén a pozitív adóslista rendszerének magyarországi bevezetését, mert 
mindez hozzájárulna a lakossági hitelek költségeinek csökkenéséhez. A rendszer 
számos külföldi országban már létezik és állami keretek között működik. 
 

Az elhangzottak alapján a PST egyhangúan elfogadta az alábbi határozatot: 
 

 

27/2010. (IX.22.) PST határozat 
 
A Pénzügyi Stabilitási Tanács az előterjesztést megtárgyalta és úgy döntött, 
hogy a kérdésre egy későbbi időpontban térnek majd vissza. 

Felelős: NGM 
Határidő: később meghatározandó 

 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
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7. napirendi pont 
Tájékoztató: A hazai jelzáloglevél-finanszírozás fejlesztése 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB elemzéseket végzett a hazai jelzáloglevél-finanszírozás fejlesztésével 
kapcsolatban, amelynek eredményéről tanulmányt készített. A tapasztalatokról és a 
levonható következtetésekről a bankrendszer képviselői is tájékoztatást kaptak. A 
Pénzügyi Stabilitási Tanács tagjai a tájékoztatót szintén megtárgyalták és 
egyhangúlag tudomásul vették. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

8. napirendi pont 
Tájékoztató: Az OTP felügyelői kollégium összetétele 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF ismertette, hogy OTP „home supervisor”-ként a bankcsoport felügyelői 
kollégiumát a PSZÁF szervezi. Az üléseken az MNB is állandó meghívott. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) Az Alkotmány módosítása és az év 

hátralévő részére várható szabályozási ütemterv 
Előterjesztő: NGM 

 
 
A napirendi pont keretében a Nemzetgazdasági Minisztérium képviselői az 
Alkotmány folyamatban lévő módosításáról és az év hátralévő részében esedékes 
pénzügyi tárgyú jogszabály-módosításokról adtak részletes technikai tájékoztatást a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és a Magyar Nemzeti Bank számára. 
 
 
[A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. törvény 15.§ 
(6) alapján a PST úgy döntött, hogy az összefoglalóban itt szereplő részek 
közzétételét mellőzi.] 
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10. napirendi pont 
Egyebek 

 
 

A PST résztvevői a napirendi ponthoz hozzászólást nem tettek. 
 
 
 

k.m.f. 
 


