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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 
Tájékoztató: (SZÓBAN) Az MNB által érzékelt legfőbb pénzügyi 

stabilitási kockázatok, a lehetséges trigger-pontok és a 
problémakezelés lehetséges irányai (rendszeres prezentáció) 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB tájékoztatást adott az NGM és a PSZÁF részére a hazai és nemzetközi 
pénzpiacokon történt közelmúltbeli eseményekről, a SWAP piacok megnyugtatása 
érdekében az ECB által tett intézkedésekről, az MNB szerepéről a hazai SWAP piac 
szükség szerinti stabilizálásában, továbbá a hazai állampapírpiacon tapasztalt 
hozamemelkedésekről, és az aukciók lefedettségének ingadozásáról. 
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2. napirendi pont 
Tájékoztató: Gyorselemzés a banki portfólióminőség és 

jövedelmezőség 2011. évi szeptemberi alakulásáról 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB tájékoztatást adott a bankrendszer háztartási és vállalati hiteleinek III. 
negyedévben tapasztalt portfólióminőségéről, azok tartalékokkal való 
fedezettségéről, az értékvesztés-képzés eredményrontó hatásáról, a 
jövedelmezőség alakulásáról és koncentrációjáról, továbbá a TMM mutató egyedi 
intézményeknél tapasztalt szintjéből következő tőkepozíciókról. 
 
 
 
 

3. napirendi pont 
Tájékoztató: A PSZÁF 2011. évi II. kockázati jelentése 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF beszámolt a hitelintézeti, a tőkepiaci, a biztosítási és a pénztári szektor 
legfrissebb adatai alapján értékelt helyzetéről, jelezte, hogy a hazai pénzügyi 
rendszer kockázatait az Európai Unióban és Magyarországon tapasztalható 
államadóssági kérdések, a makrogazdasági környezet, a nem teljesítő 
hitelállományok, a végtörlesztés által generált intézményi veszteségek és az ezekből 
eredő tőkemegfelelési nehézségek terén látja. A jelentéssel kapcsolatban az MNB 
eltérő észrevételeket fogalmazott meg a hitelkeresleti-hitelkínálati viszonyokról, a 
végtörlesztés és az ország rendszerszintű devizakitettségének összefüggéseiről, 
továbbá a gazdasági növekedés beindításában való állami szerepvállalásról. Az 
észrevételeket a PST tagjai részletesen megtárgyalták. 
 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: (SZÓBAN) A hitelkockázati stressz-tesztről 

Előterjesztő: PSZÁF 
 
 
A PSZÁF előzetes tájékoztatást adott a PST tagjai számára a 2011. szeptember 14-
ei PST ülés alapján elindított „bottom-up” hitelkockázati stressz-teszt 
részeredményeiről, és megállapodtak abban, hogy a végleges eredményekről 
várhatóan januárban szintén konzultálni fognak. 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés: Az új tőkeelőírások (Bázel III, CRD/CRR) várható 

hatása a hazai nagybankok tőkehelyzetére és a hazai szabályozásra 
vonatkozó felülvizsgálati javaslatok 

Előterjesztő: MNB-PSZÁF 
 

A PST tagjai az előterjesztést megtárgyalták és egyhangúan elfogadták az alábbi 
határozatot: 

 

 

7/2011. (XII.14.) PST határozat 
 
1. Az eddig MNB-PSZÁF tőke munkacsoport a PST szakmai bizottságaként 

folytatja munkáját, amelyben az MNB és a PSZÁF mellett a jövőben az 
NGM is részt vesz. 

 
2. Készüljön el a hazai nagybankok tőkehelyzetének új tőkeszabályozásokra 

(Bázel III, CRD/CRR) vonatkozó elemzése 2011. évi egyedi és összevont 
adatok alapján, és kerüljön bemutatásra a PST részére. 

Felelős: MNB-PSZÁF-NGM tőke munkacsoport 
Határidő: A PST 2012. évi második rend szerinti ülése 

 

 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: A PST likviditási munkacsoportjának negyedéves 

tájékoztatója a Bázel III likviditási mutatók alakulásáról 
Előterjesztő: MNB-PSZÁF 

 
 
A PST tagjai az MNB-PSZÁF likviditási munkacsoport által rendszeresen készített 
beszámolót megtárgyalták, és szóban kiértékelték a hazai bankrendszerre vonatkozó 
Bázel III-as likviditási mutatók aktuális eredményeiből levonható következtetéseket. 
 
 
 
 

7. napirendi pont 
Tájékoztató: Az új osztrák bankszabályozás és lehetséges hatása 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB tájékoztatója mentén a PST tagjai kiértékelték az osztrák pénzügyi 
felügyelet (FMA) és az osztrák nemzeti bank (OeNB) által 2011. november 21-én 
bejelentett jelentős osztrák bankszabályozási változásokat, és megtárgyalták a 
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témához kapcsolódó legfrissebb fejleményeket. Az új szabályozás lényege, hogy 
Ausztriában 2013. január 1-től kötelezően, átmenet nélkül implementálni kívánják a 
Bázel III tőkeelőírásokat a három legnagyobb osztrák pénzintézetre, a Bank 
Austria/Unicredit, valamint az Erste és a Raiffeisen csoportokra vonatkozóan, 
másrészt szabályozói eszközökkel korlátoznák ezen osztrák nagybankok közép-kelet 
európai hitelkihelyezés-növekedését. A PST 2011. december 2-án tárgyalta meg a 
PSZÁF javaslatait a hazai hitelintézeti szektor tőkekövetelményeinek szigorítására és 
a tőkeszint emelésére vonatkozóan, amelyet a Felügyelet támogatása, az NGM és 
az MNB ellenében a PST nem támogatott. 
 
 
 
 

8. napirendi pont 
Tájékoztató: Nemzetközi bankcsoportok kezelése az új európai 

válságkezelési szabályozásban 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB felhívta a PST figyelmét arra, hogy az Európai Bizottság a közeljövőben 
fogja közzé tenni az új európai banki válságkezelésre vonatkozó szabályozási 
javaslatát. A hazai válságkezelési eszköztár szempontjából az európai szabályozás 
formálódása alapvetően pozitív fejlemény, ugyanakkor szükséges elkezdeni az 
irányelv-tervezettel kapcsolatos magyar álláspontok kialakítását annak érdekében, 
hogy a végleges irányelv a magyar érdekeknek is megfelelő legyen. A PST tagjai 
egyetértettek abban, hogy nem szükséges megvárni az Európai Bizottság 
javaslatának megjelenését, hanem a korábbi PCA munkacsoport meglévő 
eredményei, valamint a felügyeleti intézkedések megerősítését célzó korábban 
visszavont T/227. számú jogszabály módosítási javaslat alapján kezdődjön el a 
felkészülés, ami az Európai Bizottság szabályozási javaslata szerint alakítható majd 
a későbbiekben. 
 
 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: A Bankszövetség „devizaadós-mentő” koncepciója 

Előterjesztő: MNB 
 
 
Az MNB megfogalmazta a PST számára a Bankszövetség és az Kormány között 
folyamatban lévő tárgyalással és megállapodás-tervezettel kapcsolatos észrevételeit, 
majd kérte, hogy az IMF-EU tárgyalások során az NGM a jegybanki devizatartalék 
IMF-EU hitelkeretből való visszatöltésére szolgáló lehetőséget is vegye figyelembe. 
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10. napirendi pont 
Előterjesztés: A makroprudenciális politika kereteiről és 

makroprudenciális hatóság létrehozásáról 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A 2008-as pénzügyi válság kirobbanásához vezető folyamatok, illetve 
Magyarországon a devizahitelezés elterjedése megmutatták, hogy a pénzügyi 
rendszer stabilitásának biztosításához szükség van hatékony, és a megfelelő 
beavatkozásokra képes makroprudenciális hatóságra. 2011-ben az európai 
felügyeleti reform keretében létrejött az Európai Rendszerkockázati Testület (ESRB), 
amely azonban csak a nemzeti makroprudenciális politikák koordinációjához kapott 
eszközöket, közvetlen beavatkozásra nem. Így a makroprudenciális politika 
alapvetően nemzeti szinten kell, hogy megvalósuljon. Az EU legtöbb tagországában 
most formálódik a nemzeti keretrendszer, kerülnek beazonosításra a 
makroprudenciális hatóságok, illetve a működésükhöz szükséges jogkörök. Ehhez az 
ESRB egy, a mindenki számára elfogadott alapelveket rögzítő ajánlással fog 
hozzájárulni 2012 legelején. Magyarországon a felügyeléssel, elemzéssel, 
beavatkozással kapcsolatos jogkörök több intézmény között oszlanak meg, így 
szükséges egyértelműen kijelölni, hogy milyen intézmény legyen a jövőben a 
makroprudenciális politika felelőse. 
 
 
 
 

11. napirendi pont 
Tájékoztató: A jelzáloglevél kibocsátói körének kiszélesítési 

lehetősége Európában, ennek felügyeletpolitikai következményei 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PSZÁF részletesen elemezte a 2011. szeptember 29-ei PST ülésen „A vállalati 
hitelezés ösztönzésének eszközei” című MNB tájékoztató kapcsán felmerült 
jelzáloglevél-piac élénkítésre vonatkozó javaslatot. Megállapította, hogy mind a 
speciális, mind az univerzális modell mellett érvek és ellenérvek sorolhatóak fel, a 
változtatáshoz több jogszabály módosítására lenne szükség, továbbá 
összességében a piacméretre, az üzlethatékonyságra vonatkozó szempontokat is 
egyaránt figyelembe kell venni. Az MNB fontosnak tartotta, hogy az elkövetkező fél 
évben a PST tagjai tegyenek érdemi előrelépést a jelzáloglevél-piac élénkítése 
érdekében. 
 
 



6 

 

 

12. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló a makrogazdasági folyamatokról 

Előterjesztő: NGM 
 
 
Az NGM tájékoztatást adott a PST részére a jövő évi makrogazdasági 
várakozásairól, amelyet a PST tagjai tudomásul vettek. 
 
 
 
 

13. napirendi pont 
Tájékoztató: A Monitoring Bizottság jelentése 

az FHB-ról és az MFB-ről 
Előterjesztő: NGM 

 
A PST tagjai a tájékoztatót meghallgatták és tudomásul vették. 

 
 
 
 

14. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló az EU-ban folyó 
fő pénzügyi szabályozási folyamatokról 

Előterjesztő: NGM 
 
 
A PST tagjai a tájékoztatót megtárgyalták és tudomásul vették. A PSZÁF és az MNB 
kérte, hogy a CRD IV – CRR európai szabályozás kapcsán a „Single Rulebook” terén 
az NGM ne a maximum harmonizációt, hanem lehetőség szerint a minimum 
harmonizációt támogassa és képviselje azért, hogy nemzeti hatáskörben lehessen 
akár szigorúbb tőke és/vagy likviditási szabályokat is alkalmazni. Az NGM 
megerősítette, hogy a szigorúbb szabályok alkalmazhatóságának lehetősége 
érdekében az eddigi tárgyalások során is támogatta a tagállami rugalmasságot. 
 
 
 
 

15. napirendi pont 
Egyebek 

 
 

A PST tagjai Áldott Karácsonyt és Boldog Új Évet kívántak a PST munkáját segítő 
valamennyi dolgozónak. 

 
 
 

k.m.f. 


