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

Előterjesztő: MNB 
 
 
A napirendi pont keretében az NGM és a PSZÁF számára részletesen bemutatásra 
került az MNB által a magyar bankrendszerről készített aktuális kockázati térkép, és 
a problémakezelés lehetséges irányai. Az MNB szerint jelenleg az eurózóna 
szuverén adósságválsága, a vállalati hitelezés fordulópontjának kitolódása, az 
elégtelen árverseny a lakossági hitelezésben, a hitelportfóliók romló minősége és 
kezelésük problémái, valamint a kedvezményes árfolyamon történő végtörlesztés, a 
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programban részt venni nem tudó adósok adósságterheinek növekedése és a banki 
hitelezési képesség romlása jelent pénzügyi stabilitási kockázatot. 
 
 
 
 

2. napirendi pont 
Tájékoztató: A hazai bankrendszer külföldi forrásköltségeinek 

alakulása 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB részletes tájékoztatást adott az anyabanki forrásköltségek alakulásról, 
bemutatta a hazai bankrendszer ehhez kapcsolódó forrásszerzési gyakorlatát, majd 
a PST tagjai megtárgyalták a lakossági hiteltermékek árazásának átláthatóságát 
erősítő jövőbeli lépéseket. 
 
 
 
 

3. napirendi pont 
Tájékoztató: Az önkormányzati szektor eladósodottságának 

kockázatai pénzügyi stabilitási szemszögből 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB a napirendi pont keretében bemutatta az önkormányzati rendszer 
adósságállományának alakulását, jelezte, hogy bankrendszer a jelenlegi szinten 
képes és hajlandó kezelni a kockázatokat, ugyanakkor felhívta az NGM figyelmét 
arra, hogy az önkormányzati rendszer Kormány általi átalakításánál kiemelten 
szükséges figyelmet fordítani az adósság újratermelődésének megakadályozására. A 
PST tagjai ezután megtárgyalták az önkormányzati rendszer átalakításával 
kapcsolatos fejleményeket. 
 
 
 
 

4. napirendi pont 
Tájékoztató: A vállalati hitelezés ösztönzésének eszközei 

Előterjesztő: MNB 
 
 
A PST tagjai tájékoztatást kaptak arról, hogy az MNB szakértői a vállalati hitelezés 
jelentős visszaesése mögött milyen keresleti és kínálati tényezőket azonosítottak, 
amelyet követően a jelenlévők a vállalati hitelezés ösztönzésének eszközeiről és 
közeljövőben megvalósítható lehetőségeiről folytattak előrehaladott egyeztetést. 
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5. napirendi pont 
Tájékoztató: A természetes személyek fizetésképtelenségének 

kezelésével kapcsolatos szabályozási javaslatok 
Előterjesztő: MNB 

 
 
Az MNB a napirendi pont keretében jelezte, hogy a 90 napon túl nem fizető lakossági 
ügyfelek eladósodásának összetett problémáját rendezetten kezelő megoldás 
kialakítása érdekében középtávon szorgalmazza a természetes személyek 
fizetésképtelenségét érdemben kezelő eszköztár fejlesztését. Az MNB a témával 
kapcsolatban javaslatot fogalmazott meg, amelynek jövőbeli megvalósítási 
lehetőségét és módját a PST tagjai részletesen megtárgyalták. 
 
 
 
 

6. napirendi pont 
Tájékoztató: A PST likviditási munkacsoportjának negyedéves 

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

 
 
A PST tagjai a 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: A PSZÁF 2011. I. félévre vonatkozó fogyasztóvédelmi 

jelentése 
Előterjesztő: PSZÁF 

 
 
A PST tagjai a Felügyelet honlapján félévente nyilvánosan megjelenő jelentés 
alapján részletes tájékoztatást kaptak a PSZÁF által érzékelt aktuális 
fogyasztóvédelmi kockázatokról, ezen belül kiemelten a devizalapú jelzáloghitelekkel 
kapcsolatos adósságrendezés, átstrukturálás továbbá végrehajtás gyakorlati 
fejleményeiről, a pénzügyi termékek internetes kereskedési platformokon való 
értékesítése és az MLM pénzügyi piaci elterjedése terén végzett felügyeleti 
lépésekről, valamint a fogyasztók pénzügyi tudatosságáért végzett felügyeleti 
tevékenységről, célokról. 
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8. napirendi pont 
Tájékoztató: A Monitoring Bizottság jelentése 

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

 
 
Az NGM részletes tájékoztatást adott az állami támogatási programban részt vett 
intézményekkel kapcsolatos jelenlegi fejleményekről, és a PST tagjai egyhangúan 
egyetértettek az állami támogatási program 2012. június 31-ig történő, félévente 
kérhető meghosszabbításával. 
 
 
 
 

9. napirendi pont 
Tájékoztató: Beszámoló a pénzügyi közvetítőrendszert érintő 

2011. évi várható hazai szabályozási feladatokról 
Előterjesztő: NGM 

 
 
Az NGM tájékoztatta a PST tagjait az Országgyűlés őszi ülésszakának pénzügyi 
közvetítőrendszert érintő törvényalkotási programjáról, ezen belül az európai 
jogharmonizációs feladatokról, a pénzügyi intézmények likviditásának és 
szolvenciájának megőrzését elősegítő jogszabály-módosításról, továbbá 
fejleményekkel szolgált az Országvédelmi Akciótervvel kapcsolatban hozott aktuális 
és várható lépésekről. 
 
 
 
 

10. napirendi pont 
Tájékoztató: A végtörlesztéssel kapcsolatos további szabályozási 

teendők 
Előterjesztő: MNB 

 
A PST tagjai a bankrendszer és az ügyfelek oldaláról egyaránt átfogóan áttekintették 
a devizaalapú jelzáloghitelek végtörlesztésével vagy forinthitellel történő kiváltásával 
kapcsolatos már megtett lépéseket és jövőbeli teendőket. 
 
 
 

k.m.f. 


